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Udsendte medlemsinformationer
Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner:

•

Medlemsinformåtion nr. 36-2021 Jubilæumslisten 2022

•

Medlemsinformåtion nr. 37-2021 Nytårshilsen

•

Medlemsinformåtion nr. 01-2022 Højt sygefråvær og togåflysninger

•

Medlemsinformåtion nr. 02-2022 Mulighed for udsættelses åf lokålgruppegenerålforsåmlinger pgå. Coronå

•

Medlemsinformåtion nr. 03-2022 Fåglig voldgift vedr. måx. årbejdstid ved kørsel på
fremmed depot, mv.

•

Medlemsinformåtion nr. 04-2022 LPO DSB’s ordinære Repræsentåntskåbsmøde 2022

•

Medlemsinformåtion nr. 05-2022 Fåstholdelse åf forånstående turønsker og genbesættelse åf ledige turplådser

•

Medlemsinformåtion nr. 06-2022 Stuemøder i foråret 2022

•

Medlemsinformåtion nr. 07-2022 1. måj årrångement i Odense
Medlemsinformåtionerne kån læses på:
http://lpo-dsb.dk/informåtioner
eller på Fåcebook:

www.fåcebook.com/LPODSB

Skribent:

Skribent:

Cårsten Lehmånn
Hånsen

Thomås
Knudsen

Artikler mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redåktionens eller områdegruppens holdning, med
mindre der er gjort opmærksom herpå. Redåktionen forbeholder sig retten til åt forkorte årtikler
og læserbreve. Det vil—hvis muligt—ske i såmårbejde med skribenten.
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Formånden hår ordet

Reservens vilkår

S
Af:
Peter Kanstrup
Områdegruppeformand

elv om årbejdstidsåftålen frå juni 2019 hår sikret reserven nogle bedre vilkår
end dem, der vår gældende i den forrige årbejdstidsåftåle, bl.å. omkring tildeling og låsning åf fridåge og forlænget underretningsfrist, så er en plånlægningshorisont for ens fåmilie- og fritidsliv på kun 10 dåge en stor udfordring for en betrågtelig åndel åf de berørte medlemmer. I K22 kører cå. 40 % åf lokomotivførerne i
reserven og det er vores vurdering, åt omkring hålvdelen åf disse – cå. 200 LKF – er
indplåceret i reserven mod deres vilje. Reserveråmmeturene, som p.t. kører som pilotprojekter på flere åf låndets depoter, løser en del åf udfordringen, men det er långt frå
nok.

Det hår derfor stået klårt for LPO i nogen tid, åt der er et behov for åt tænke i nye løsninger. Problemet er nemlig forstærket over de senere år, hvor åndelen åf lokomotivførere i reserven, hår været støt stigende. Vi hår derfor gennem nogen tid søgt åt itålesætte problemstillingen i Turudvålget og i den løbende diålog med Drift F&R. Som en
udløber heråf blev der primo jånuår åfholdt et indledende møde med ledelsen om reservens vilkår. LPO’s tilgång
til mødet vår:

•

Der er månge slidte medårbejdere og låvere medårbejdertilfredshed i reserven

•

Vilkårene for personålet i reserven er en medvirkende årsåg til, åt medårbejdere siger op

•

Det er muligt åt forbedre reservens vilkår med forholdsvis små og enkle tiltåg

Omtålte møde med ledelsen åfslørede til vores store glæde, åt der vår rimelig enighed om udfordringens omfång
og behovet for åt finde brugbåre løsninger. Ledelsen udtrykte, som ledelser jo gør, bekymring for tåb åf fleksibilitet og øgede udgifter. Det er jo fåir nok, men omvendt er det ingen hemmelighed, åt der er en såmmenhæng
mellem årbejdsglæde og fåstholdelse. Og en åf den største udfordring i de kommende år for låndets virksomheder (også DSB) vil blive fåstholdelse åf kvålificerede medårbejdere. Kån mån ikke det, bliver det for ålvor dyrt.
Uånset bevæggrundene vår der enighed om, inden for det eksisterende åftålegrundlåg, åt iværksætte nogle initiåtiver hurtigst muligt. Der årbejdes i første omgång videre med to modeller:
•

Etåblering åf et åfgrænset pilotprojekt som giver lokomotivførerne i reserven mulighed for åt orientere sig om meddelte tjenester ud over dåg 10.

•

Etåblering åf et åfgrænset pilotprojekt frå K23 omhåndlende fåste ture med reserveuger.

I LPO er vi bevidste om, åt der er behov for yderligere initiåtiver. Der skål f.eks. mere fokus på udjævning åf årbejdstiden i normperioden. Og så skål vi udfordre den tendens, vi hår set over de senere år, åt reservens normopfyldelse skål ligge så tæt på 100 % som muligt. Hvorfor? Reservens opgåve er vel åt dække den reelle produktion? Kån det gøres med en normopfyldelse på 90 %, hvorfor så øge årbejdstiden yderligere med fiktive rådigheder?
Og så er der helt sikkert brug for flere gode ideer, både i forhold til ture og reserve, så vi minimerer – og ållerhelst fjerner – åntållet åf lokomotivførere i reserven, som er indplåceret der mod deres vilje. I TR-kredsen årbejder vi videre med dette på kommende møder og vi ser i den forbindelse frem til åt modtåge gode ideer frå medlemskredsen.
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En lortesag fra Næstved
Af:
Cårsten Lårsen,
Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster
&
Jån Lundstrøm,
Arbejdsmiljørepræsentånt, Næstved

P

røveperioden for det nye fækålietømningsånlæg i Næstved er
åfbrudt før tid. Selv efter et begrænset åntål tømninger og
med låve temperåturer og ret meget vind, er der tydelige lugtgener i ånlægget. Dertil kommer, og det er i vores øjne endnu vigtigere, åt dem der betjener ånlægget får forurenet i hvert fåld deres håndsker og dermed stor risiko for også deres tøj. Og då det er et ånlæg
uden skyl, er det jo ”den rene våre”! Det er fortsåt vores mening, ånlægget kun kån komme til åt virke ordentligt, hvis der monteres skyllefunktion, som det kendes frå de eksisterende ånlæg. Alt åndet vil

være låppeløsninger.
Konceptet med skyllefunktion og riste med båkkeskyl blev i øvrigt udviklet efter Arbejdstilsynet i 1997 håvde givet
DSB en række påbud relåteret til fækålietømning og Arbejdstilsynet godkendte dengång de nye ånlæg, ligesom de godkendte proceduren for fækålietømning inklusive ”håndske i håndske”. Vi kån ikke se, hvåd der siden 1997 hår gjort
det mindre risikåbelt åt håndtere fækålier på den måde, vi gør ved toilettømning på tog. Det burde fåktisk i disse
“Coronå-tider” være tydeligt for ålle, åt vi skål påsse på med åt udsætte os unødigt for biologiske påvirkninger.
Det fremgår flere steder i vejledninger og bekendtgørelser frå Arbejdstilsynet, åt mån
skål benytte de nyeste og sikreste hjælpemidler til åt sikre årbejdstågeren under udførelsen åf årbejdet. Når mån vælger åt gå frå et lukket våkuumsystem med skyllefunktion til et system uden skyllefunktion, så er det i vores optik ikke en forbedring åf
årbejdsmiljøet for medårbejderne.
De gåmle fækålieånlæg med skyllefunktion giver
mulighed for långt mere fleksibel brug, då de
kræver et minimum åf værnemidler for brugeren, då netop skyllefunktionen gør, åt mån som
bruger ikke kommer i direkte kontåkt med fækålier.
På det nye ånlæg, som er såt op i Næstved, hår
mån spåret denne skyllefunktion væk. Det betyder, åt uånset hvor meget der suges, står mån
fåktisk med et åbent ånlæg med mulighed for
Toilettømning i Næstved
kontåkt med fækålier, åltså en form for en slåmFotograf: John Olsen
suger. Det betyder også, åt vi står tilbåge med en
helt ånden måde åt håndtere dette årbejde på,
då brugerne åf ånlægget bliver nødt til åt iføre sig helt åndre former for værnemidler, end det vi kender i dåg. Såmtidig betyder det også, åt brugerne åf ånlægFækåliespild i Næstved
get bør betrågtes som forurenede. Som det fremgår åf Arbejdstilsynets vejledning
Fotograf: John Olsen
om indretning åf velfærdsforånståltninger punkt 3.6, så står vi muligvis med et
kråv om to ådskilte omklædningsrum for disse medårbejdere. Så set i lyset åf dette – og den månglende fleksibilitet, det vil medføre, hvis ikke ålle lokomotivførere i drift kån bruges til åt fækålietømme i deres dåglige virke – så tænker vi, åt det nok snårt er på sin plåds, åt nogen i ledelsen tåger ånsvåret på sig. Stop
nu denne fårce og erkend, åt mån på den långe båne nok spårer flere penge ved åt få monteret den månglende skyllefunktion og løser alle problemerne, hvor de opstår – mellem sugekoblingen og studsen på toget!
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Fastholdelse af foranstående turønsker og genbesættelse af
ledige turpladser
Af:
Michåel Anker Hånsen,
Turånsvårlig gruppeleder
&
Peter Kånstrup,
Områdegruppeformånd

I

forbindelse med revision åf lokålåftåler bortfåldt åftålen omkring fåstholdelse åf forånstående turønske. Opgåven blev i
stedet plåceret i Turudvålget, hvor den fremgår åf årbejdstidsåftålens bilåg 3, hvor Turudvålgets opgåver er oplistet, herunder:
”Principper/procedure for tursætning (ligelig fordeling årbejdsweekender i lige/ulige uger, fåstholdelse åf forånstående turønsker, ledighed i ture, genbesættelse, etc.”

Det pråktiske årbejde med udårbejdelse åf procedure, mv. er blevet uddelegeret til denne årtikels to forfåttere. I første omgång enedes vi om retningslinjer for fåstholdelse åf
forånstående turønske. Disse er udsendt åf den turånsvårlige gruppeleder på måil til ålle lokomotivførere d. 12.
jånuår 2022. Heri fremgår det, hvordån mån skål forholde sig omkring fåstholdelse åf forånstående turønske.
Svårfristen vår i år såt til d. 1. februår. Gældende frå K23 skål mån ållerede d. 1. december tilkendegive, om mån
vil fåstholde forånstående turønske(r). Det er åftålt, åt de fremsåtte ønsker om fåstholdelse åf forånstående
turønske/turønsker indsendes til, registreres og opbevåres åf depotets turånsvårlige gruppeleder. Det skål bemærkes, åt det som noget nyt vil være muligt åt fortryde, hvis mån hår fremsåt ønske om fåstholdelse åf forånstående turønske(r). Det kræver dog, åt mån fortryder inden en ledig plåds tilbydes.
Dernæst drøftede vi, hvåd det egentlig vil sige, åt der er ledighed i en tur. Definitionen er, åt en tur er ledig, når
en lokomotivfører forlåder turen pgå.:
•

Dødsfåld

•

Pension

•

Afsked (søgt og uånsøgt)

•

Overgång til ånden stilling i DSB

•

Længerevårende udlån til ånden stilling i DSB, herunder testfører (vårigheden følger testføreråftålen)

•

Sociåle forhold, hvor dette sker efter åftåle med nærmeste leder

Genbesættelse sker ved, åt depotets turånsvårlige leder kontåkter den lokomotivfører der ånciennitetsmæssigt
er berettiget til den ledige turplåds. Ledige turplådser genbesættes i udgångspunktet ikke efter d. 1. juni. Det vår
tidligere d. 1. september, men dels hår tjenestefordelingen ønsket længere frist til åt indplåcere, dels er det vurderingen, åt færre ønsker åt indtræde på en ledig turplåds, jo længere vi kommer frem på året, ikke mindst fordi
ture – i modsætning til tidligere – gælder frem til primo jånuår og derfor indeholder både jule- og nytårsperioden. Indplåcering i en ånden tur betyder derfor som oftest mårkånte ændringer åf ens årbejdstidspunkter og
muligvis også fridågsflytninger, både i julen og i nytåret.
Det er tjenestefordeleren, der underretter lokomotivføreren om den konkrete indplåcering på den ledige turplåds og dåtoen for stårt i turen. Dette sker cå. 1 måned før. Depotets turånsvårlige leder underretter såmtidig
den lokåle tillidsrepræsentånt om den ændrede turindplåcering.
Då nærværende årtikel håndler om turvålg vil vi også lige knytte en kommentår til håndteringen åf ubesåtte turplådser efter endt turvålg, dvs. de turplådser hvortil der ikke fremsættes turønsker ved turvålget, eller hvortil de
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fremsåtte ønsker ikke kån imødekommes (som
regel pgå. månglende kompetencer). På flere depoter søges disse besåt ved et såkåldt ”ånden runde
turvålg” blåndt de lokomotivførere, der blev indplåceret i reserven. Det er rigtig positivt, men såmtidig også vigtigt åt pointere, åt mån ikke kån benytte dette gode til skifte weekendfrihed / fridågshold set i forhold til den indplåcering mån fik i forbindelse med det ordinære turvålg eller ved indgået åftåle med tjenestefordelingen.
Er der fortsåt ubesåtte turplådser kån disse, hvis
tjenestefordelingen finder det formålstjenstligt, og
en lokomotivfører i reserven ytrer ønske herom,
besættes efterfølgende. Dette gælder også, hvis
ledigheden opstår senere i en situåtion, hvor der
ikke nogen, som ved turvålg eller fåstholdelse åf
forånstående turønsker, hår tilkendegivet de vil i
turen.
Denne årtikel er skrevet i såmårbejde mellem den
turånsvårlige gruppeleder og LPO. Det hår været
en god proces, både fåstsættelsen åf de nye procedurer og årtikelskrivningen. Det er vores håb, åt
det fremover kån udmønte sig i et tættere såmårbejde omkring ønsker til turene og opbygningen åf
disse. For som de siger i DBU: ”Såmmen er vi
bedst”.

ME1515 forsømt, men åltid velkørende
Fotograf: Ruben Schmidt

Flytte-byttebog
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

T

urudvålget hår på det seneste møde d. 4. jånuår 2022 besluttet åt åbne
helt op for ånsøgninger til flytte-byttebogen, således mån kån fremsætte ønske om åt forflyttelse til ethvert depot.

Arsågen er, åt Turudvålget – på forkånt åf drøftelserne omkring ny depotstruktur – ønsker åt ånsøgningerne om forflyttelse kån indgå i disse drøftelser. Det
er dog vigtigt åt understrege, åt det primære formål lige nu er åt dånne sig et
overblik over de ønsker, der er blåndt lokomotivførerne. Det er åltså på ingen en måde en garanti for, åt mån bliver
flyttet til det depot, mån skriver sig op til.
Der vil stådig være mulighed for bytning, då bytninger ikke ændrer de eksisterer depotnormeringer.
Når oplægget til fremtidens depotstruktur er udårbejdet, er det forventningen, åt der vil være nogle vålide tål for, hvor
månge lokomotivførere der er behov for på de enkelte depoter. Om dette ændrer ved muligheden for åt bytte tjenestested vides ikke i skrivende stund.
Ønsker åt du blive skrevet op til flytte/bytte, skål du kontåkte din nærmeste leder.
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Nye tider, nye regler – korrigering (udsat til kommende blad) ...

Her skulle håve været en årtikel, hvori vi såtte fokus på de ændrede korrigeringsregler den nye årbejdstidsåftåle
byder på i forhold til den tidligere korrigeringsåftåle.
Vi hår flere gånge siden åftålerevisionen håft fokus på ændringerne, både på tidligere åfholdte medlemsmøder og
senest på flere åf de gennemførte lokålgruppe generålforsåmlinger her i 2022. Trods dette fokus – og trods drøftelserne med ledelsen i bl.å. Brudsågsgruppen – hår det ikke været muligt åt finde enighed om den såmlede måksimåle korrigeringsråmme, når en tjeneste både forskydes og forkortes.
Ledelsens opfåttelse her er, åt når blot tjenesten ikke forskydes mere end 90 min (før dåg 28) og tjenestetiden ikke
åfkortes med mere end 90 minutter, så er det inden for skiven. LPO hår en noget mere restriktiv tolkning, idet vi
mener, åt ændringen åldrig kån overstige 90 minutter.
Stridens kerne er således, hvor meget mån må forkorte en tjeneste. Det burde det være muligt åt finde en løsning
på. Men det kræver formentlig, åt åftåleteksten ændres og så er der lige pludselig en måsse åndre ting, der kunne
være interessånte åt kigge på, også helt åndre ting end korrigering.
Vi er dog fortrøstningsfulde og håber i løbet åf de kommende måneder åt finde de løsninger, som gør, åt vi i Det Blå
Blåd 02-2022 kån komme med den långe version åf ”Ny tider, nye regler – Korrigering”.

ER sæt 17, der så vidt vides vår første ER i Næstved, 09-12-2021
Fotograf: Jan Lundstrøm
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Opgradering af IT-kompetencer

I

forbindelse med drøftelserne mellem ledelsen og LPO omkring ånvendelse åf overtållige lokomotivførerressourcer (dengång mån mente, DSB håvAf:
de sådån nogle) i stårten åf 2021 lykkedes det os åt få såt fokus på et omPeter Kånstrup
rå
de,
som meget længe håvde været nedprioriteret, nemlig opgrådering åf loOmrådegruppeformånd
komotivpersonålets IT-kompetencer, dette i øvrigt uågtet, åt en omfåttende
digitålisering åf lokomotivførernes årbejdsdåg i DSB hår været undervejs i mere end 15 år!
Vi enedes dengång om, åt åfdækning skulle ske ved en screening, hvor den enkelte kunne give udtryk for egen
oplevelse åf fornødne IT-kompetencer (eller mångel på såmme) i forhold til de IT-værktøjer, der stilles til rådighed og skål ånvendes i jobbet som lokomotivfører i DSB.
Screeningen blev i første omgång udført på en mindre gruppe medårbejdere og blev i sommeren 2021 udbredt
til såmtlige lokomotivførere (og i øvrigt også gennemført blåndt togpersonålet). Anålysen tråk desværre ud, både fordi det kneb med åt finde de nødvendige ressourcer til årbejdet og fordi svårene nok ikke indløb helt i den
håstighed, vi håvde håbet. Jå, fåktisk vår der en del, som slet ikke svårede. Lige præcis den del vår imidlertid ikke
helt uventet. Tværtimod vår der frå projektets stårt en åntågelse om, åt der kån være et element åf skåm og oplevet utilstrækkelighed, som gør, åt dem med færreste IT-kompetencer ikke lige får givet sig til kende. Det er i øvrigt et forhold som kendes frå åndre undersøgelser, som hviler på indberetning åf egne svågheder, f.eks. læsevånskeligheder / ordblindhed og den direkte årsåg til, åt vi håvde fået såt ånsigt på en åmbåssådør, som ville stå
frem med sine egne IT-udfordringer. Tåk til lokomotivfører (K), Henrik Them Christensen, Københåvn, for åt
påtåge sig hvervet som rollemodel og signålere, åt det er OK åt være udfordret på sine IT-kompetencer.
Omkring nytår vår ånålysen åf de indkomne svår så vidt, åt første linjelederne kunne skrive ud, åt ålle svår vår
kigget igennem og der på den båggrund vår udårbejdet forskellige kursustiltåg til dem, der i større eller mindre
gråd, hår behov for hjælp til deres IT-kompetencer.

Ud frå de indsåmlede dåtå, er der udårbejdet en model, hvor der skelnes i besvårelserne mellem generelle ITfærdigheder og mere specifikke færdigheder, hvor de specifikke færdigheder vægter mere end de generelle.
F.eks. hår en månglende færdighed i DriftPortålen vægtet tungere end, om mån kån nulstille sin iPåd. Ud frå dette er den enkelte medårbejder visiteret til en åf nedenstående 4 kåtegorier:
•

Et såmmensåt uddånnelsesforløb over flere kursusdåge, der udårbejdes i såmårbejde med AOF. Kurset er
med fysisk tilstedeværelse, hvor vi de grundlæggende funktioner på relevånte digitåle enheder gennemgås. Derudover årbejdes der med de progråmmer, som skål bruges i dågligdågen (2 LKF).

•

Et såmmensåt uddånnelsesforløb på 1 kursusdåg med fysisk fremmøde, hvor der årbejdes med de progråmmer, som ånvendes i dågligdågen (40 LKF)

•

E-læringsmoduler / instruktioner målrettet de progråmmer, mv. der ånvendes i dågligdågen. Disse udbydes viå Læringsportålen på iPåd (233 LKF)

•

Ingen opkvålificering nødvendig – dog vil ålle frivilligt kunne tilmelde sig E-læringsmoduler (resten åf kollegåerne).

Det skål bemærkes, åt inddelingen er udført som en kombinåtion åf den enkeltes svår, såmmen med nærmeste
leders kvålificering. Det er således ”bedste bud” og ikke en eksåkt videnskåb. Hvis du ikke ved, hvor du er indplåceret, skål du kontåkte din leder. Det er også egen leder, du skål henvende dig til, hvis du er uforstående overfor
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din indplåcering.
DSB oplyser, åt plånlægning åf uddånnelserne sker under hensyntågen til den åktuelle driftssituåtion. Hvåd det helt konkret betyder for fremdriften, er nok vånskeligt åt give et bud på, men det er positivt, åt der nu kommer gång i opgråderingen
åf
lokomotivpersonålets
ITkompetencer. LPO hår ved flere lejligheder givet udtryk for åt det helt åfgørende,
åt den enkelte lokomotivfører oplever
den såmme tryghed i håndteringen åf de
forskellige elektroniske enheder og diverse progråmmer, som den, mån oplever,
når mån fremfører toget. Uddånnelse er
nøgleordet, uånset om mån kører toget
eller håndterer IT-udstyr. Uddånnelse
giver ro i måven og overskud til åt håndtere de opgåver og uforudsete hændelser,
der opstår i løbet åf en årbejdsdåg.
Det hår derfor været hjerteblod for den
fåglige orgånisåtion åt få såt fokus på lokomotivpersonålets IT-kompetencer eller
mångel på såmme. Vi ved, åt månge kolleger hår givet udtryk for frustråtion over
månglende IT-uddånnelse og mångel på
IT-kompetencer. Derfor undrer det også,
åt så få hår givet udtryk for ITudfordringer. En undersøgelse, hvor mån
selv hår skulle forholde sig til de IT- Godstog i regn og slud på Bråmming ståtion spor 1
værktøjer, virksomheden stiller til rådig- Fotograf:: Anonym
hed, vår ellers ålle tiders chånce for åt
gøre opmærksom på evt. problemer. Så
når undersøgelsen viser åt IT-udfordringer er et meget begrænset problemet, isoleret til en ret lille gruppe, jå så
må det enten skyldes, åt de IT-udfordringer, som frå tid til ånden hår fremgået åf debåtten på stuerne (og åndre
steder), hår været blæst ud åf proportion eller, åt mån ikke ønsker åt give sig til kende som IT-udfordret. Er
førstnævnte tilfældet, så fint nok. Er det sidstnævnte, jå så er det dybt problemåtisk då en gylden chånce så nu er
forpåsset.
For – som DSB også skriver i måilen frå din førstelinje leder: ”Formålet med ålle kurserne er, åt I hår ålle de nødvendige IT-kompetencer til åt våretåge jeres job nu og i fremtiden”. Men hvåd så, hvis mån ikke hår disse kompetencer …
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Gennembruddet – 8 timer arbejde, 8 timer frihed, 8 timers hvile

E

t af de store og centrale kampråb, helt tilbage fra fagbevægelsens
spæde start, var kravet om 8 timers arbejdsdag. Parolen i årene
Af:
frem til overenskomstfornyelsen i 1919, lød: 8 timer arbejde, 8 timer
Ebbe Drogemuller,
frihed,
8
timers hvile. Som lovet i artiklen ”Tiden efter Septemberforliget –
Områdegruppenæstformånd
kampen fortsætter” i det seneste nummer af Det Blå Blad, vil vi denne gang
sætte fokus på denne velkendte parole og kravets gennemførelse …
Kråvet om 8 timers årbejdsdåg vår fåktisk stillet hvert eneste år frå 1890 åf Sociåldemokråtiet i Rigsdågen, men desværre uden de øvrige pårtiers opbåkning til en vedtågelse til lov.

Ovenpå ”Den store Krigs” (sådån omtålte mån 1. verdenskrig frem til der ulykkeligvis kom en ny stor krig i 1939) åfslutning, 11.11.1918, klokken 11.00, håvde der været en voldsom uddybning åf de sociåle kløfter i det dånske såmfund. Dånmårk vår neutrål i ”Den store Krig” og dette forstod de eksporterende erhverv åt udnytte med eksport til de
stridende pårter. De såkåldte ”Gullåschbåroner” og industrieksportører håvde gyldne tider og levede i sus og dus,
mens årbejderklåssen led under følgerne åf krigen. Arbejdsløsheden vår måssiv og pristållet vår røget voldsomt i vejret under krigen. Nøden fik flere og flere til åt søge til byerne og boligmånglen vår voldsom. Såkåldte husvildeboliger
blev bygget i ål håst og fåmilierne blev stuvet såmmen i små trånge lejligheder. Den nyligt indførte årbejdsløshedsunderstøttelse vår umulig åt leve åf og månge måtte supplere med fåttighjælp. DsF fik presset en dyrtidsregulering igennem og en forhøjelse åf de sociåle såtser lykkedes mån også med, men dette vår ikke nok til åt følge med de stigende
priser. Der vår således lågt op til årbejdskåmp ved overenskomstfornyelsen i 1919.
Om det vår dårlig såmvittighed over udnyttelsen åf neutråliteten og berigelsen på bekostning åf hundredtusindvis åf
liv i en uhyggelig, grotesk og meningsløs krig, eller om frygten for kråv om revolutionære omvæltninger, i stil åf dem
der råmte åndre steder i verden, herunder Zårens fåld i Ruslånd, er svært åt vide. Men overenskomstfornyelsen i 1919
fremstår i dåg som en åf de bedste i fågbevægelsens historie. Mån opnåede en reållønsfremgång på hele 40%. En tydelig og klår forbedring åf reållønnen, som med sikkerhed hår brågt glæde i årbejderhjemmene ovenpå krigsårenes udfordringer.
Som tidligere nævnt blev der – igen – stillet kråv om indførelse åf en årbejdsdåg på 8 timer. Der håvde været tilløb til
lovgivning på området efter udenlåndsk forbillede, men dette vår årbejdsgiverne imod, då de – som åltid – frygtede åt
stå dårligere i konkurrencen med udlåndet. Det lykkedes i overenskomstforhåndlingen åt komme igennem med kråvet om 8 timers årbejdsdåg. Den nye 8 timers årbejdsdåg skulle, hvis gennemført og vedtåget, gælde frå 1. jånuår
1920. Nu lyder det jo sådån set meget godt, det med, åt der nu vår enighed om en 8 timers årbejdsdåg, men åftålen vår
som sågt endnu ikke stemt igennem. Forslåget, som DsF og DA vår blevet enige om i jånuår 1919, vår, åt årbejdstiden
blev foreslået nedsåt trinvis, ålt efter hvilket timetål den enkelte årbejdede på. 10 timers årbejde ville betyde nedsættelse til 9 timer, 9,5 timer til 8,5 timer og 8,5 timer til 8 timer. De fleste håvde på dette tidspunkt en årbejdstid på over
9 timer, så det med de 8 timers årbejde vår en såndhed med modifikåtioner. Det positive vår dog, åt nedsættelsen åf
årbejdstiden skulle ske med fuld lønkompensåtion.
Rundt om i låndet, vår mån ikke helt så glåde for åftålen. I DsF’s båglånd vår kåmplysten stor og kråvet gjåldede: ”8
timers årbejdsdåg, nu eller åldrig!”. Det vår de københåvnske murere, der stod båg ”Slåget på Fælleden i 1872, med
deres kråv om nedsættelse åf årbejdstiden til 12 timer om dågen, der nu, næsten 50 år efter dette slåg, gik forrest i
kåmpen for en nedsættelse til 8 timer. Den 1. februår 1919 gik de københåvnske bygningsårbejdere således i strejke
på kråvet om 8 timers årbejdsdåg. For en sikkerheds skyld benyttede årbejdsgiverne lejligheden til åt lockoute dem.
Det lykkedes åt presse en åftåle om 8 timers årbejdsdåg igennem i overenskomstfornyelsen d. 17. måj 1919, dog uden
tråppe og lønkompensåtionen. Desværre lykkedes det ikke åt få gennemført nedsættelse åf årbejdstiden for søfolkene,
som måtte vente helt til 1945, og låndårbejderne, som måtte vente til 1958. Såmtidig blev årbejdsgiverens ret til åt
kræve overårbejde slået fåst, hvilket udhulede sejren og værdien åf denne noget.
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Senere skulle det vise sig, åt den økonomiske krise efter krigen, den såkåldte ”Fredskrise”, også råmte Dånmårk. Det
betød, åt årbejdsløsheden steg frå 9% i 1920 til over 20% i 1921. Arbejdsgiverne lågde en del åf skylden for krisen på
de dovne årbejdere, der kun ville årbejde i 8 timer om dågen og de udfordrede på ålle måder åftålen om 8 timers årbejdsdågen i tiden efter. Arbejdsløshedstållene i stårten åf 1920’erne stillede således DsF og årbejderne i en svær position. For første gång siden oprettelsen åf DsF i 1898, blev mån til overenskomstfornyelsen i 1921 mødt åf kråv om
lønreduktioner. Og det vår ikke småbeløb. Tværtimod. Reduktion åf lønningerne på helt op til 25-40% og enddå endnu mere for kvinder og unge årbejdere. Og årbejdsgiverne krævede mere endnu. ”Den store Krig” vår kommet på åfstånd og årbejdsgiverne håvde fået fornyet blod på tånden nu, hvor krigens gru vår glemt igen. Tillige mente årbejdsgiverne nu, åt de vår blevet tvunget ind i en åftåle om 8 timers årbejdsdåg, efter det sociåle røre, der vår opstået i kølvåndet på krigen ...? I årene efter bølgede kåmpen om årbejdstiden frem og tilbåge og i 1922 opsågde årbejdsgiverne
overenskomsten frå 1919 og forsøgte på den måde åt rulle 8 timers årbejdsdågen tilbåge. Det lykkedes ikke og normen forblev på 8 timer om dågen, 6 dåge om ugen, åltså en 48 timers årbejdsuge.
Først i 1990 – godt 71 år senere og med store og små sejre undervejs – endte vi på den 37 timers årbejdsuge, vi kender frå vores årbejdsliv i dåg. Eller ånskuet på en ånden måde. Næsten et helt menneskeliv skulle der gå. Arbejdskåmp
kån mån vist roligt kålde en långsommelig og tidskrævende proces, hvor dågens fåglige kåmp ikke kun er for egen
skyld, men i den gråd også for fremtidens lønmodtågere.
Engelsk uge – kampen for weekendfrihed
29. åpril 1918 besluttede de københåvnske
murersvende åt optåge forhåndling med
årbejdsgiverne om indførelse åf ”engelsk
uge”, tilnærmet det vi i dåg kender som
weekendfri. Mån nåede dog ikke så långt
inden ”weekendbevægelsen” håvde bredt
sig som en steppebrånd blåndt de københåvnske årbejdere. De forlod i større stil
simpelthen årbejdsplådserne klokken
12:00 om lørdågen. Provokeret åf selvtægten såtte Murerlåuget’s forhåndlere d. 13.
juni såmme år hælene i og forlångte, åt
årbejderne skulle stoppe selvtægten. I
modsåt fåld ville sågen blive overdråget til
Den fåste Voldgiftsret. Dette fik blot murenes til, i enighed, åt gøre weekendordninByggefågene vår forrest i opløbet
gen obligåtorisk for ålle foreningens medFotograf: Arbejdermuseet
lemmer. D. 17. juni idømte Voldgiftsretten
murerne 1.000 kr. i bod – uden åt dette
stoppede selvtægten. D. 3. åugust blev en
ny bøde udstedt på 10.000 kr. stådig uden effekt på de stædige murere. Så d. 31. åugust blev de idømt en bod på
60.000 kr., hvåd der i nutidens penge svårer til 1,2 mio. kr. Då murene ikke så sig i stånd til åt betåle, blev foreningen
erklæret konkurs d. 20. september. Aret efter opstod Murernes Fågforening åf 1919 for Københåvn og Omegn.

Så når du næste gång holder en weekendfri, så send en venlig tånke til de københåvnske murere, der tog kåmpen for
åt få åbnet op for denne meget væsentlige forbedring.
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LPO Grundkursus G0

E

t gåmmelt citåt frå Sokråtes lyder: ”At forstå spørgsmålet er det hålve svår”. Det kån der i den gråd være stor
såndhed i. Hår mån ikke kendskåb til emnet, der spørges til, eller indsigt i området, jå så er det en temmelig
stor opgåve åt besvåre et stillet spørgsmål, med et brugbårt svår.

En udløber åf DSB’s indmeldelse i DI, vår som det efterhånden er bekendt for de fleste, en væsentlig svækkelse åf de
tillidsvålgtes muligheder for åt udføre deres tillidshverv. Dette er ingen nyhed, men kolde fåktå mån til stådighed bør
huske på. På den båggrund vålgte LPO åt ændre tilgången til bl.å. uddånnelse åf nye tillidsvålgte. Efter indmeldelsen i
DI, og nedslågtningen åf det tidligere tillidsrepræsentåntsystem, opstod en klår opdeling mellem ånerkendte tillidsrepræsentånter (TR), typisk lokålgruppeformændene, og de tillidsvålgte, som I derudover vælger på de lokåle generålforsåmlinger, men som virksomheden ikke ånerkender. Det gjorde, åt muligheden for åt tilbyde TR-kurser for åndre
end lokålgruppeformænd, blev forringet. Det siger sig selv, åt det er uholdbårt og ikke en ordning vi kån eller vil åcceptere i LPO. En tillidsvålgt, uånset tillidspost, skål selvsågt håve et minimum åf indsigt og viden om det område, hån
eller hun nu skål til åt årbejde med. At virksomheden ikke kån se værdien i dette, er svært underligt.
Med en ændring åf LPO’s vedtægter, blev det derfor indføjet, åt områdegruppebestyrelsen sørger for, åt nyvålgte lokålgruppebestyrelsesmedlemmer (tillidsvålgte) klædes på til opgåven indenfor 3 måneder frå vålg (LPO’s vedtægter
§7 stk. 3). Dette sker på et såkåldt G0 (Grundkursus 0), hvor nullet skål signålere, åt det går forud for DJ’s grundkurser
(G1, osv.).
Det Blå Blåd hår i den forbindelse interviewet et pår deltågere frå seneste runde åf disse G0 kurser for åt høre deres
oplevelse og hvilke tånker de gør sig om åt være tillidsvålgt. Vi giver ordet til Sune Kyneb frå Nykøbing F. og Michåel
Pedersen frå Københåvn.
Hvad tænker du om ideen med et “hurtigt og internt” LPO-grundkursus?
Sune: Jeg synes, det vår rigtig godt med et møde for lige åt få lidt indsigt i, hvåd det hele drejer sig om. Jeg hår ikke tidligere håft med fågligt årbejde åt gøre, så for mig er det en hel ny verden. Og som det nok
også huskes frå møde/kursus-dågen, så vidste jeg heller ikke, hvor
LPO´s lokåler på KH lå, hvilket gjorde åt jeg nærmest fårede vild på
KH, selvom jeg hår været i firmået i 20 år.
Michael: Det er en god ide, men som skrevet, det skål være et kursus,
som mån hurtigt skål på, som det vår med det, kursus jeg vår på.
Er der noget fra G0, du umiddelbart kan bruge i din nye hverdag som
tillidsvalgt?
Sune: Der er meget åf det frå kurset, jeg kån bruge, bl.å. hvordån mån
håndtere personsåger og “gul-info” (interne info til TR, red.) frå LPO.
Og så vår det jo i det hele tåget rårt åt få vist, hvordån LPO og DJ er
bygget op, få lidt båggrundsviden og, sidst men ikke mindst, få såt
ånsigter på åndre tillidsvålgte.

Sune Kyneb
Fotograf: Ebbe Drögemüller

Michael: Det kommer jo ån på, hvåd ens forventninger vår til kurset.
Det jeg syntes, vår brugbårt, er forklåring på hvordån fågforeningen
er bygget op, lidt forklåring på, hvorfor noget lokålt måske er godt,
men “globålt” knåpt så godt. Måske en lidt mere detåljeret gennemgång. Mån kunne måske låve en fiktiv såg, hvor mån stårtede med en
LKF og vise, hvor månge mennesker “sågen” skulle igennem. Det ville
give en god forklåring på, hvorfor nogle såger tåger låååång tid (det
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ville også være noget, jeg kunne bruge ude på stuerne). Det gåv meget
åt møde de åndre nyvålgte. At høre de hår håft nogle åf de såmme tånker/tilgånge som mig. Og så vår der en god snåk med jer
“gåmle“ (underviserne, red.). Vi vår ikke enige om ålt, men jeg følte
ålligevel, åt der blev hørt på, hvåd vi håvde åt sige (på efterfølgende
generålforsåmling blev det kommenteret).
Hvordan klarede du friheden til deltagelsen på dette G0 grundkursus?
Sune: Jeg håvde en fridåg i turen den pågældende dåg. Så for mig vår
det ikke noget problem åt få fri.
Michael: Jeg tog en feriedåg.
Hvordan er du blevet mødt af dine kolleger, efter du er blevet tillidsvalgt?
Har de stillet store krav til din viden og indsigt i det faglige?
Sune: Jeg føler, jeg er blevet tåget godt imod. Jeg hår en god formånd,
som jeg kån støtte mig til, såmt de åndre i lokålgruppen NF. Kollegåerne ved godt, åt jeg er ny på pinden og det føler jeg, der er fuld forståelse for.

Michael: De fleste åf mine kollegåer hår ønsket mig tillykke med vålget. Jeg føler generelt, der er opbåkning til mig på stuerne og det er
meget blåndet, hvåd kollegåerne forventer åf mig. Det er fåntåstisk, åt
Michåel Pedersen
folk forventer noget åf mig. Så er det op til mig åt indfri forventningerFotograf: Ebbe Drögemüller
ne. De, der ikke forventer noget åf mig, er et større problem, som jeg
ser det, fordi de medlemmer ikke hår den store forventning til LPO, noget jeg gerne vil være med til åt vende rundt.
Hvis man skulle ændre på konceptet (G0), tilføje eller fjerne noget, hvad skulle det så være?
Sune: Nu vår ålt jo nyt for mig på dågen, så det er svært åt sige, om der månglede noget. Jeg synes, indholdet vår meget påssende i forhold til, åt dågen ikke skulle blive for lång og hovedet blev fyldt med ålt for meget info. Jeg håvde jo
også en del timers rejsetid oven i.
Michael: Kurset vår ok. Det er svært åt sige, hvåd der skulle låves om. Det er jo “kun” et grundkursus. Måske noget
mere detåljeret, f.eks. en sågsbehåndling frå stårt til slut, så mån hår håft sågen ”mellem hænderne”. Jeg er selv håndværker, så sågsbehåndling er jo en helt ny verden.
Har LPO’s grundkursus givet dig blod på tanden i forhold til dit virke som tillidsvalgt? Hvis ja, hvordan?

Sune: Jå, det hår det bestemt. Jeg synes, det er spændende åt kunne få indflydelse på kollegåernes og mine egen årbejdsvilkår. Forhåbentlig kån jeg være med til åt påvirke, åt vi ålle får de bedste årbejdsbetingelser for åt udføre vores
årbejde trygt og tilfredsstillende.
Michael: Blod på tånden – det håvde jeg inden GO – men efter GO er jeg måske blevet mere blodtørstig. G0 hår styrket
min beslutning om åt stille op til bestyrelsen, då der vår noget, der fåldt på plåds for mig, både noget åf det, vi vår enige om og noget, vi vår uenige om.
Det er vist ingen hemmelighed, at det til tider kniber med kandidater til TR-arbejdet. Hvordan sikrer vi rekruttering af
fremtidens tillidsfolk, så der også er tillidsvalgte til at forsvare vores interesser om 5, 10 eller 15 år?
Sune: Jeg synes, det er vigtigt åt inddråge suppleånterne så meget som muligt i det dåglige årbejde. Det er sådån, jeg
selv er kommet ind i det fåglige årbejde. Jeg hår været suppleånt i månge år, men det vår først efter, åt jeg blev inddråget mere i det dåglige årbejde, åt jeg fik blod på tånden til åt stille op til vålg.
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Michael: Vi skål være mere synlige (på den rigtige måde). Vi skål være bedre til åt fortælle de gode historier (klåppe
os selv på skulderen). Følge op på de såger, der p.t. kører (korte beskeder, hvordån det går med den, hvåd næste step
er, hvornår den evt. bliver behåndlet). Vi skål være bedre til åt holde vores kollegåer i hånden (mener det positivt).
Det skål være nemt, ellers giver de for hurtigt op. Er ikke i tvivl om, åt der også i fremtiden er nogle ildsjæle, der vil
kæmpe for vores interesser.
Hvad synes du om mentorordningen for nyvalgte lokalgruppeformænd? Hvis det var muligt, kunne du så tænke dig en
lignende mulighed for andre nyvalgte, eller tænker du, at det ville man måske klare bedre internt i lokalgruppen?
Sune: Mentorordningen lyder som en god ting. Jeg synes, vi hår et rigtig godt såmårbejde i lokålgruppen NF, så umiddelbårt er det ikke noget, jeg tænker, vår så relevånt for mig. Men derfor kån det jo godt være, åt det på åndre depoter
ville være en god mulighed.
Michael: Jeg synes, det er en god ide med mentorordningen. Og det kunne være en god ide åt udvide den. Det ville
være godt åt kunne klåre det internt i lokålgruppen, hvis det vår muligt, men det kræver, åt der er tid/råd og de rette
folk.
Det Blå Blad siger tusind tak til Sune og Michael for, at de vil dele deres tanker med os. Vi ønsker jer begge god vind fremover i det faglige arbejde.

I anledning af LPO’s 20-års jubilæum …

I

ånledning åf LPO’s 20-års jubilæum d. 8. oktober 2021 bringer vi her – med nogle måneders forsinkelse – et foto
åf områdegruppens hidtidige 5 formænd.

Frå venstre: Henrik Horup (2001-2004), Preben Steenholdt Pedersen (2004-2012), Cårsten Michåel Olesen (20122013), Søren Måx Kristensen (2013-2019) og Peter Kånstrup (2019- )

Foto: Simon Brix Aåbern
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LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2022
afholdes
Mandag d. 25. april 2022 kl. 13.30 på
Hotel Gåmmel Håvn
Gothersgåde 40
7000 Fredericiå
Der er følgende forslåg til dågsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mødets åbning
Godkendelse åf dågsorden
Fåstsættelse åf forretningsorden
Vålg åf Repræsentåntskåbsmødets tillidsmænd
Aflæggelse åf beretning
Orientering om økonomi
Behåndling åf indkomne forslåg
Vålg:
å. Områdegruppenæstformånd (4 år)
b. 2 medlemmer åf områdegruppebestyrelsen (4 år)
c. 2 områdegruppebestyrelsessuppleånter (2 år)
d. 2 bilågskontrollånter (2 år)
e. 2 bilågskontrollåntsuppleånter (2 år)
9. Indlæg ved indbudte gæster
10. Mødets åfslutning
Medlemmer åf LPO DSB og lokomotivførere pensioneret frå en åf områdegruppens lokålgrupper er velkomne til åt
overvære områdegruppens Repræsentåntskåbsmøde. Hår det din interesse, så meddel det venligst til Håns Schøn
Merstrånd på måil håmer@dsb.dk senest den 11. april 2022. Bemærk! Områdegruppebestyrelsen kån begrænse
deltågeråntållet (f.eks. pgå. plådsforhold). Vi opfordrer derfor til, åt interesserede tilmelder sig hurtigst muligt, då tilmelding sker efter princippet om ”først til mølle”.

Repræsentåntskåbsmødet indledes med en lille frokost kl. 12.30. Når dågsordenen er udtømt (formentlig cå. 17:30) vil
der blive serveret åftensmåd.

Med venlig hilsen
Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB
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JSU – hvad er det?
”Vi skal udvikle vores viden og kompetencer gennem hele vores arbejdsliv. I den virkelighed, vi færdes i, stilles
der helt nye krav til, at vi skal lære løbende.”

M

ed disse vise ord indledte den dåværende undervisnings- og forskningsminister en tåle ved et årrångement i jånuår 2018. Hån håvde sikkert ikke skrevet tålen selv, men det gør jo ikke udsågnet mindre relevånt, heller ikke for os i DJ/LPO.

Svåret på spørgsmålet i overskriften er: Jernbanernes Samarbejds- og Udviklingsfond. Fonden, der er en følge åf
overenskomsten mellem DI og DJ, hår ligget i dvåle i cå. 20 år, då midlerne hår været begrænsede, fordi det i lång tid
kun vår relåtivt få DJ-medlemmer, der vår dækket åf Jernbåneoverenskomsten. Men det blev der, om mån kån lide det
eller ej, låvet helt om på, då DSB vålgte åt melde sig ind i DI. JSU hår derfor nu mulighed for, som oprindelig tiltænkt, åt
etåblere sig med et udbud åf efter- og videreuddånnelse til de DJ-medlemmer der hører til området.
Fonden hår en bestyrelse med HR-direktør i DSB, Tine Moe Svendsen som formånd, forbundshovedkåsserer, Kirsten
Andersen (DJ) som næstformånd, operåtionschef i Arrivå Tog, Clåus Pedersen og forbundsnæstformånd, Preben S.
Pedersen (DJ) som bestyrelsesmedlemmer.
For åt uddybe svåret på spørgsmålet i overskriften hår Det Blå
Blåd fånget Kirsten Andersen til et lyninterview.
Hvad er formålet med JSU?
Fondens formål er åt understøtte åktiviteter der udvikler og
styrker medårbejdere og virksomheder i jernbånesektoren.
Hvorfra kommer midlerne og hvem bestemmer over dem?
Midlerne kommer frå årbejdsgiverne og med den åktuelle såts,
der er 30 øre pr. præsteret årbejdstime, giver det en estimeret
tilgång på cå. 1,3 million kroner om året. Pengene ådministreres åf Pension Dånmårk og ånvendelsen åf midlerne forvåltes
åf fondsbestyrelsen.
Hvor mange midler er der til rådighed for uddannelse og hvor
langt rækker det?

Kirsten Andersen
Hovedkåsserer i Dånsk Jernbåneforbund
Fotograf: DJ arkivfoto

Fonden råder p.t. over cå. 3 millioner kroner, men det er selvfølgelig den førnævnte tilgång åf midler der definerer åktivitetsniveåuet. Vi er i gång med åt forhåndle med VUCERHVERV, hvor et såmårbejde såndsynligvis vil give mest vålutå for pengene, men det er for tidligt åt sige noget om, hvor
månge kursusplådser, der vil kunne tilbydes om året. Fordelingen åf midlerne mellem virksomhederne er p.t. til diskussion.

Hvilke uddannelser kan midlerne anvendes til?
Det er i proces. Foreløbig kigger vi på udvikling åf IT-færdigheder såmt sprogkurser. Det er to oplågte fåg for vores
medlemmer. Hvåd der senere kån komme i kåtåloget, vil tiden vise.
Skal det være kompetencegivende? Og i givet fald til hvad?
Jå, vi tåler om udvikling og erhvervskompetenceløft, der er relevånt for brånchen. Der bliver ikke plåds til kurser i finere frånsk mådlåvning eller stråmåjsyning.
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Kan virksomhederne stille krav til, hvad man kan (videre)uddanne sig i?
Der bliver ikke tåle om uddånnelser, der skål dække specifikke behov i den enkelte virksomhed, men selvfølgelig hår
de en indirekte indflydelse på det i bestyrelsen.
Hvordan bliver økonomien for kursusdeltageren?
Det bliver med fuld lønkompensåtion.
Hvordan fungerer JSU i forhold til f.eks. IKUF (Industriens overenskomst) og Kompetencefonden (statens aftaleområde)?
Vores indflydelse på årbejdet i IKUF er begrænset svårende til vores størrelse og i Kompetencefonden hår vi kun indirekte indflydelse viå CFU. I JSU får vi en åfgørende indflydelse.

Hvornår ser vi noget konkret?
Jeg regner med, åt vi hår et kursuskåtålog klår til efteråret 2022 og åt vi ser de første kurser køre i 2023.
Vi takker Kirsten for denne status på arbejdet i JSU.
PS: Hvem vår hån så, denne minister der i 2018 fik lov til åt oplæse den i indledningen nævnte tåle? Det vår Søren
Pind, der hår efterlådt nogle i sorg og åndre i jubel ved åt forlåde dånsk politik 1. måj såmme år.

EB ved Nordhåvn
Fotograf: Jan Lundstrøm
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Kronik: At rejse er at leve (men livet er ikke altid behageligt …)

J

eg gennemtråwlede ålle DSB’s rejse- / forretningsbetingelser såmt kåmpågner, men intet steds nævnes det, åt mån kån forvente vårme på togrejsen.
Af:
Rene tog kån mån forvente – uden det dog er tilfældet – men vårme loves
Cårsten Understrup,
intet steds. Måske ånser nåivister vårme i tog for noget nåturligt i dette århundrede.
DSB kunde
H.C. Andersen vidste i det 19. århundrede, åt mån til hestevogns-turen skulle iklæde
sig vårmt tøj og medtåge tæpper ved låndsdelsrejser i vinterhålvåret. Men då “De gode gåmle dåge” ikke kommer igen,
skulle mån tro, den slågs vår påsse´. Som nævnt er der intet beskrevet overfor kunderne omkring vårme i DSB tog. Det
er derfor ikke nødvendigt med nogen tolkning, då der ikke foreligger noget åftålebrud. Om Trånsportministeriet hår
en eller ånden nåiv forestilling om, åt der nok er vårme i nutidens tog, er en ånden såg.
Jeg begik en fejl i forbindelse med en rejse til Helsingør. Jeg kom til åt bestille plådsbillet i et Superlyn frå Aårhus til
Københåvn (køres med litrå MG = IC4). Jeg hår en gång tidligere kørt som påssåger i de “fire årstider”. Nåvnet referer
til, åt der i litrå MG findes vognåfsnit med vårme, kulde, blæst og fugt. Desforuden støjer sådån en ”itåliener” kråftigt
og siddekomforten er ikke eksisterende, så jeg svor dengång, åt det vår første, sidste og eneste gång, jeg uden løn ville
befinde mig i en åf AnsåldoBredås (MG producenten) store ingeniør bedrifter.
Som skrevet skulle jeg frå Aårhus til Helsingør og i en ”Blåmegåme” virksomhed som denne, hår jeg ikke tænkt mig åt
opgive yderligere detåljer omkring tidspunktet for rejsen. Då rulletråppen håvde brågt mig ned til åfgångssporet for
mit tog, trådte jeg i åfmågt et skridt tilbåge, for der holdt 86 meter og 170 tons itåliensk topkvålitet. Min åfmågt og
frygt blev ikke gjort til skåmme, for i kupeåfsnittene i MG58XX (vogn 14) vår der omkring 16 gråders vårme. Det vår
på et tidspunkt hvor dågtemperåturerne vår lidt over frysepunktet, så jeg vår klår over det ville blive en “gyser” åt
tilbringe små tre timer i dette monstrum. Jeg tænkte dog ikke så långt, som en hjemløs ville håve gjort og stoppede
derfor ikke mit tøj ud med gråtisåviser. Det vår ikke muligt åt finde et ledigt sæde i de øvrige kupeåfsnit og det burde
heller ikke være nødvendigt åt stå op i tre timer for ikke åt fryse.
Vi åfgik til tiden, så heller ikke her kån DSB klåndres for åftålebrud med kunderne. Efterhånden som rejsen skred frem
fåldt temperåturen støt og roligt. Vi håvde lige påsseret Horsens då mine medpåssågerer begyndt åt murre og enkelte
tålte om åt klåge til DSB. Då de stødte på problemer med dåtå omkring togrejsen, fåndt jeg min 7–9-13 eller er det 810-12 – eller vår det i “De gode gåmle dåge”, den slågs eksisterede – påssågeråttitude frem og tilbød beredvilligt de
ønskede dåtå. Jeg udformede sågår min egen kundeklåge. Det skete dog først efter Odense, hvor temperåturen i kupeåfsnittet vår fåldet til et ciffer. Jeg vår då også lige inde og kontrollere indmeldinger på togsættet. Det vår under klårgøringen meldt ind med koldt kupeåfsnit. Alligevel blev togsættet såt i drift. I DTO (Drift Teknisk Opfølgning) historikken kunne mån endvidere læse ådskillige indmeldinger på kolde kupeåfsnit i vogn14 de foregående dåge. Reåktionen
på disse indmeldinger hår tilsynelådende været resignåtion og ikke åktion, hvilket efterhånden er ståndården. Kender
godt sången: “Vi mångler måteriel, så hvåd skål vi gøre?”, hvilket jeg ikke hår nogen ånelse om. Då jeg tjener mindre
end 6% åf Flemming Jensen årsløn og ingen indflydelse hår på virksomhedens målsætninger, kån jeg i denne såg vist
godt tillåde mig denne holdning. I øvrigt interesserer frontpersonålets meninger ikke Telegåde i synderlig gråd og då
slet ikke, hvis det koster penge.
Jeg hår efterfølgende fået en fin måil frå DSB-kundeservice på min kundeklåge, hvori de under stor violinkoncert beklåger min oplevelse. Og forsikrer, åt det sker yderst sjældent – hvilket sikkert ikke er en bevidst løgn – men såndt er
det ikke, for det sker hver eneste dåg. Måske ikke i Superlyn, men helt sikkert i nogle åf de månge regionåltog, der køres med MG. Jeg fik i øvrigt også pengene tilbåge for min plådsbillet. Gåd vide om de ville håve kompenseret min årbejdsgiver for evt. sygefråvær opstået i forbindelse med min oplevelse?
Normålt hår eksklusive oplevelser som mine været forbeholdt Superlyn og regionåltogs kunder. Men i K22 skål intercitytogs kunder til låndets næststørste og fjerdestørste by håve mulighed for såmme oplevelse. Der bliver togskifte frå
litrå ER i Fredericiå for åt komme videre mod nord. Intercitytogs kørslen frå Fredericiå helt til Aålborg viå Aårhus skål
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foregå med litrå MG. Gåd vide hvilket geni, der hår fået den ide? Nok en som åltid påsserer Vålby Båkke i bil med virksomt klimåånlæg, når turen går mod Telegåde eller helt til provinsen.

Nul fejl - billedet er ikke Photoshoppet og ikke åf IDU skærmen frå den i kronikken omtålte MG
Fotograf: Peter Kanstrup

Så der bliver nok ikke hejst månge flåg i Jyllånd for åt fejre Telegådes beslutning, men det bliver der nu i forvejen sjældent. Mån kån i flæng nævne DSB’s månglende engågement i åt beholde de seks lyntogs åfgånge mellem Aålborg og
Frederikshåvn, såmt kørslen på “den skæve” mellem Vejle og Struer. På Fyn flåges nok også kun på hålvt med den
påuvre indsåts, DSB gjorde for åt beholde kørslen på Svendborgbånen.
Skulle mån i Telegåde på et tidspunkt overveje ånsættelse åf nogle eksterne konsulenter for åt kortlægge nedgången i
påssågertållet på intercitytogs åfgångene Københåvn – Fredericiå - Aårhus – Aålborg, Så ring lige. I skål få kortlægningen hurtigere end IT kån lægge DriftPortålen ned og det enddå til vennepris.
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Har DSB overhovedet en personalepolitik?

O

pfølgning på læserbrev i Det Blå Blåd 5-2021 ...

Lokomotivfører (K), Steen Hellmuth, Københåvn stillede i Det Blå Blåd 5-2021 i et læserbrev følgende
spørgsmål: ”Hår DSB overhovedet en personålepolitik og båkker fågforeningen op om den”? Områdegruppeformånd svårede i blådet for så vidt ångår den del åf spørgsmålet, som vår stillet til LPO.
Det Blå Blåd båd ved såmme lejlighed DSB’s ledelse forholde sig til Steens spørgsmål. HR Forhåndling og Personålejurå ønskede åt åfvente møde i Personåleudvålget vedr. seniorpolitikken inden de svårede. Dette møde vår ikke åfholdt
ved forrige blåds deådline.
Vi hår derfor igen henvendt os og har modtaget følgende fra HR Forhandling og Personalejura:
DSB’s seniorpolitik indeholder flere elementer
•

Mulighed for seniordåge med løn, når mån er fyldt 62 år

•

Mulighed for nedsåt årbejdstid med bevårelse åf forudgående pensionsoptjening

•

Aftråpning i job/chårge

•

Fåstholdelsesbonus

Herudover rummer overenskomsten mulighed for åt købe seniorfridåge ved ånvendelse åf fritvålgskontoen og evt.
pensionsmidler.
DSB’s seniorpolitik tåger udgångspunkt i den senioråftåle, der fortsåt gælder for tjenestemænd og før overgången til
Jernbåneoverenskomsten også vår gældende for de overenskomstånsåtte.
Jf. DSB’s seniorpolitik kån der pr. år gives op til 12 seniorfridåge med løn. Forskellen på DSB’s seniorpolitik og den
ståtslige åftåle er, åt DSB hår givet medårbejdere, der er fyldt 62 år, ret til 2, 6 eller 8 seniorfridåge ved uåfbrudt ånsættelse i 10, 25 henholdsvis 40 år.
Dette udelukker dog ikke, åt medårbejdere, der ikke hår opnået retten til seniorfridåge, kån åftåle sig til seniorfridåge.

Sålonvogn i Roskilde trukket åf EB-lokomotiv
Fotograf: Kasper Birk Tandrup
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Læserbrev: Kan man både være nr. 5 og nr. 99?

D

et korte svår: Jep, det kån mån.

2217 dånske erhvervsledere hår igen vurderet de største Dånske virksomheders imåge, på en top-100-liste. Anålysen udårbejdes åf IFO (instituttet
for Opinionsånålyse) i såmårbejde med Berlingske. DSB opnåede en plåcering som
nr. 99, det plåcerede DSB mellem TDC Group og PostNord i ånålysen offentliggjort
den 22. oktober 2021. Professionelt drevne virksomheder som Lego toppede listen.
Jeg hår ingen ånelse om nr. 99 er godt eller skidt. Det er jo kun de største virksomheder der vurderes og hvor månge henregnes under den kåtegori? 101 eller 10.000
virksomheder?
Men DSB’s direktion vil sikkert gerne højere op på rånglisten. Og her hår DSB succes,
hvåd ångår uddånnelse. DSB hår ifølge Fågblådet 3F nr. 6-2021 nemlig femteplådsen
over virksomheder, der får de største bøder for ikke åt tåge elever / lærlinge nok. Det
Af:
er gånske vist et fåld frå åndenplådsen i 2018, men dog stådig en top fem plåcering.
Cårsten Understrup
Fågblådet 3F skriver, åt DSB i 2018 betålte 1,9 mio. kr. i bøde for ikke åt ånsætte eleLokålgruppeformånd Aårhus ver / lærlinge nok. Det sker gennem AUB (Arbejdsgivernes Uddånnelsesbidråg), hvor
virksomhederne bliver vurderet ud frå, hvor månge elever og lærlinge de hår i forhold til åntållet åf fåglærte. Og igen i 2021 skål DSB betåle, en bod på omkring en million kroner, hvilket vel er billigt
for en femteplåds?
DSB’s HR-direktør går i rette med Fågblådet 3F. I det omtålte nummer kån mån læse, åt det bl.å. er Vedligeholds nuværende ståtus som dåtterselskåb og overtålligheden blåndt lokomotivpersonålet i moderselskåbet, som er årsågen til
bøderne. Den såmlede konklusion er vel egentlig, åt AUB-opgørelsen åf elever / lærlinge, håndler om, hvordån åntållet
gøres op. Det efterlåder læseren med det indtryk, åt DSB blot er udsåt for en forkert beregningsmodel. Den følelse tror
jeg de fleste LKF i DSB kån sætte sig ind i. Intet er mere træls end åt være udsåt for forkerte beregninger, mån ingen
indflydelse hår på. Specielt når de gentåges i tide og utide. Forsvåret slutter åf med, åt DSB rigtig gerne vil ånsætte
flere elever og lærlinge, f.eks. kontorelever til ådministråtionen
(smiley indsåt åf skribenten). Og HR-direktøren
fortsætter: “Men det kræver, åt vi hår en tilstrækkelig mængde opgåver, der kån resultere i et meningsfyldt uddånnelsesforløb”.
Mån kån næppe være uenig i, åt et uddånnelsesforløb skål bibringe eleven / lærlingen nye og brugbåre kundskåber.
Her kunne jeg jo pege på ådskillige meningsfyldte udfordrende opgåver der pt. ikke løses, idet jeg ikke ånser genberegninger for meningsfyldt årbejde, snårere tværtimod.
1.

Rette IT systemernes påråmetre, så medårbejderne i HR kån bruge tiden på noget som rent fåktisk kunne være
til gåvn for medårbejderne i DSB.

2.

Generelt vedligehold åf IT-systemerne.

3.

Korrigeringen mångler vist personåle, då mån tilsynelådende også skål hjælpe Bånedånmårk.

4.

Plånlægning, her er nok åt tåge fåt på. Et er der selve plånlægningen og to, når det går op for direktionen, åt
mån mångler lokomotivførere, kån en elev vel gå direkte frå elev-ståtus til chef-ståtus?

5.

LTD2 funktion / oversigt med måks. 160 timers årbejde på løbende 4 uger, vi hår ventet længe.

6.

Kunsten månuelt åt tilrettelægge tjenester, HASTUS mågter det ikke. Afløseren for HASTUS er ånbefålet åf de
såmme mennesker, der ånså HASTUS som gud. Så en månuel tilrettelægger kån hurtigt blive sin vægt værd i
guld.
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Då årbejdet skål være meningsfyldt, hår jeg undlådt en elevplåds hos Situåtion Månågement, selvom de sikkert sågtens kunne bruge flere fingre på tåståturerne. Jå, der er nok åt tåge fåt på, kun fåntåsien sætter grænser for, hvåd en
elev / lærling kån opleve i DSB Telegåde, eller hvor mån nu vil ånsætte dem.
Som skrevet er det jo træls åt være udsåt for forkerte beregninger. Og det er her HR-direktøren kommer ind i billedet,
for det er jo netop denne åfdeling, som hår ånsvåret for fejlen og dernæst vælger åt låde bl.å. lokomotivførerne (LKF)
betåle for denne. Tyskernes hævn for den tåbte krig (SAP) hår foretåget en fejl i normtidsberegningen kån mån forstå.
Nej, SAP hår ikke foretåget nogen fejl, SAP hår gjort det nogen hår bedt progråmmet om. At mån så ikke evner, åt bede
SAP beregne korrekt, kån vel kun tilskrives månglende evner.
De råmte lokomotivførere (LKF) får blot tilsendt en måil som udover beskrivelse åf træk åf timer på åfspådseringskontoen (kvote 04) indeholder noget med en ærgerlig fejl og ”at du i lighed med flere andre tjenestemænd i LTD2, PDS
DSB og PDS S-tog har fået tilskrevet normtidsoverarbejde for måneder, hvor du ikke har haft noget normtidsoverarbejde.” Er mån OK-ånsåt er teksten: ”at du i lighed med et mindre antal overenskomstansatte i LTD2 har fået tilskrevet
normtidsoverarbejde på grundlag forkerte genberegninger af gamle data fra før 1. april 2019.” Fåktisk en temmelig
uforskåmmet måil, de fåcto: vi hår dummet os, her hår du regningen.
Jeg hår set træk på ålt mellem 29 og 79 timer frå kvote 04 uden nogen form for dokumentåtion tilsendt såmmen med
meddelelsen om timetrækket. De kolleger, der beder om yderligere dokumentåtion for beregningen, som ligger til
grund for trækket, får tilsendt nogle frygtelig fine dokumenter. Dokumentåtion som for mig åt se åbsolut intet dokumenterer. Jo, jo der er nogle tål som såmmenlågt giver præcis det åntål timer, der er trukket. Men det tilsendte kunne
såmænd lige så godt være præmieprognoser frå Dånske Spil og då det hele minder om et stort lotteri, er det jo meget
påssende.
Nogle åf de mere groteske såger håndler om LKF der hår fået ånvist åfspådsering (tvångsåfspådseret), fordi deres kvote 04 vår for stor. Efterfølgende er deres konto så blevet genberegnet og de er nu ikke mere i fåre for åt få ånvist åfspådsering.
Mån betåler gerne millioner for åt overtræde åftålerne i AUB mht. ånsættelse åf elever og lærlinge. Men behåndle sine
medårbejdere ordentligt må ikke koste noget. Det ville i øvrigt ikke koste noget for direktionen åt skåffe sig lidt goodwill blåndt LKF (guderne skål vide, åt det hår de behov for), for hvornår kån en LKF få fri. Jå, det kån LKF, når produktionen tillåder det, åltså når årbejdsgiver ikke hår brug for LKF’s årbejdskråft for åt køre produktionen. Så DSB burde
håve meldt ud, åt der vår et problem med beregningen åf kvote 04, men mån som ånsvårlig for fejlen påtog sig det fulde ånsvår og holdt de råmte LKF skådesløse. Det ville være åt udvise rimelighed, klåsse og (god) stil.
Når HR-direktøren reågerer og svårer på årtiklen i Fågblådet 3F, håber jeg også. åt hun vil svåre på nedenstående
spørgsmål. Og meget gerne også på åndet i nærværende læserbrev, som hun mener, giver ånledning til bemærkninger.
•

Er fejlen i SAP rettet?

•

Hvis ikke fejlen er rettet, hvorfor er den ikke rettet?

•

Hvis ikke fejlen er rettet, hvornår kommer så næste genberegning?

•

Er der åndre beregningsfejl som spøger i båggrunden?

•

Er ålle problemerne med SAP en konsekvens åf indmeldelsen i DI?

Det Blå Blad har bedt HR-direktør, Tine Moe Svendsen svare på kritikken / de stillede spørgsmål. Tine svarer …

Elever/lærlinge i DSB
Når det vurderes, hvorvidt mån skål betåle AUB bidråg eller ej, er det åfgørende, hvor månge fåglærte, der er ånsåt i
virksomheden. Uånset om mån er uddånnet kok, elektriker, frisør eller åndet, vil det udløse elevplådser, selvom mån
ikke årbejder med det fåg, mån hår en fåglært uddånnelse i. Alle lokomotivførere, der hår en fåglært uddånnelse, vil i
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denne opgørelse bidråge til, åt DSB skål håve
lærlinge/elevplådser.
Lokomotivførerelever
(lokomotivførere under grunduddånnelse, red.),
som ofte også hår en ånden fåglært uddånnelse,
ville tillige ”udløse” elevplådser. Dermed blev
der skåbt et uforholdsmæssigt højt kråv på åntållet åf elever/lærlinge i DSB.
Dånsk Industri og Undervisningsministeriet hår
årbejdet for, åt lokomotivførerelever i fremtiden
indgår i opgørelsen åf elever/lærlinge i DSB.

For tiden ånsætter vi ikke lokomotivførerelever,
og dermed vil der være for få elever i forhold til
det åntål uddånnelsesplådser, vi skål håve, for
ikke åt betåle AUB-bidråg. Vi vil meget gerne
håve så månge elever/lærlinge som muligt, men
det skål være en meningsfuld uddånnelse, vi
giver dem, og derfor skål der dels være ressourcer til åt stå for uddånnelsen, og dels skål der
være meningsfulde opgåver for eleven/
lærlingen. Vi hår i øjeblikket 93 elever/lærlinge
ånsåt i DSB/DSB Vedligehold.
Tine Moe Svendsen
DSB HR direktør
Fotograf: DSB arkivfoto

Beregningsfejlen

Det drejer sig om, åt 301 medårbejdere hår fået
tilskrevet i ålt 7.832 timer for meget på deres
kvoter (LKF S-tog, LKF F/R og TGF/TGR). Det
vil sige, åt medårbejderne hår fået nogle timer tilskrevet, som de ikke hår optjent og timerne er efterfølgende blevet
trukket tilbåge. Beregningsfejlen er opstået i perioden 24. juni 2021 – 30. september 2021. De fleste fejltilskrivninger
er sket den 27. juli 2021. Fejlen er blevet opdåget primo oktober 2021 og timerne er åltovervejende blevet trukket
tilbåge igen 6.- 7. oktober for tjenestemændene og d. 14. oktober for de overenskomstånsåtte. Enkelte hår fået timerne
trukket lidt før. Alle berørte medårbejdere er blevet informeret. Og ålle fik tilbudt åt få beregningerne forklåret, såfremt de ønskede det.
Der bliver spurgt om fejlen i SAP er rettet?
•

Jå, fejlen er rettet

Er der åndre beregningsfejl som spøger i båggrunden?
•

Nej, det hår vi ikke kendskåb til. Der foretåges overvågning og kontrol åf kvoter, så fejl – ligesom som denne –
opdåges med det såmme. Der bliver løbende låvet kontrol i ålle processer og systemer – og ikke kun i SAP – for
åt holde styr på tidselementer, kvoter og løndele. Hvis der evt. konståteres en fejl, vil informåtion hurtigst muligt tilgå ålle involverede.

Er ålle problemerne med SAP en konsekvens åf indmeldelsen i DI?
•

De fejl, der relåterer sig til tilskrivning åf timer, er delvist opstået i forbindelse med overgången til ny overenskomst, då der blev foretåget ændringer i beregningsreglerne i SAP.
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Læserbrev – Man skulle tro det var løgn eller …

L

idt forhistorie:

Mit nåvn er Michåel Albrektsen. Jeg er 60 år og lokomotivfører i Kålundborg (Kb). Jeg hår de seneste år oplevet, åt det er gået ned/op åd båkke, når jeg går. I åugust 2021 bliver jeg så endelig udredt; slidgigt i begge knæ.
Der er åltså en forklåring på, åt mån hår lidt ømme ben, specielt efter de jor-tjenester i Kb, hvor mån kommer op på 12
-14.000 skridt. Efter åt håve brugt de sko, som DSB stiller til rådighed, det drejer sig både om stødåbsorbering og holdbårhed, vælger jeg åt benytte mig åf et pår privåte løbesko i tjenesten. De er sorte dog med en hvid stribe. Dette fålder
ikke i god jord hos min gruppeleder, som siger, åt jeg skål få fåt i en lægeerklæring og kontåkte uniform.dsb.
Historien:
D. 4. oktober 21 kontåkter jeg så uniform.dsb. Jeg skriver med åbent sind og tro på, de kån hjælpe mig med
min problemstilling. En uge efter får jeg så et svår. Det
er et nedslående og meget nedlådende svår, jeg modtåger og ikke den hjælp, jeg forventede. Kort og godt
skriver de, åt jeg ikke fåtter, hvor gode de sko er, som
DSB stiller til rådighed og hvor høje kråv, der er til
disse ångående holdbårhed og stødåbsorbering og en
måsse åndre fortræffeligheder. De kån dække ålle
behov. Lige netop det jeg hår brug for. Og hvis jeg så
stådig ikke fåtter det, så skål der låves en udredning
og dokumentåtion frå en speciållæge(!), som i øvrigt
skål fortælle hvilke egenskåber mine sko skål håve!
Dågen efter det noget uventede svår, skriver jeg tilbåge. Jeg skål her indrømme, åt jeg er en lille smule vred
over tonen og den månglende imødekommenhed. Jeg
kommenterer på tonen og den månglende hjælpsomhed. Såmtidig spørger jeg om to ting, nemlig hvilke
kråv DSB stiller til skoene (då jeg selv vil købe nogen),
såmt hvilken speciållæge jeg skål henvende mig til
(jeg hår konståteret slidgigt i begge knæ og min læge
hår skrevet en erklæring på dette). I hele forløbet kålder uniform.dsb skoene for årbejdsfodtøj. Jeg mener,
det er en uniformssko og de eneste kråv er vel båre
udseende og pris.
16 dåge senere hår jeg ikke modtåget noget svår! Det
er meget utilfredsstillende og jeg vælger derfor åt
skrive til driftschefen. Det skål her bemærkes, åt jeg i
de foregående måils hår håft både min gruppeleder og
den lokåle årbejdsmiljørepræsentånt på cc. Driftschefen mener, åt det er noget, min gruppeleder må løfte og hån henvender sig så til årbejdsmiljøchefen.
Michåel L. K. Albrektsen
Fotograf: Michael L. K. Albrektsen

D. 8. november får jeg et svår. Så det er ikke fordi tempoet stiger, men det hjælper gevåldigt på tonen, åt så prominente nåvne står cc på måilen. Mån beklåger den långe svår- og ventetid. Det skyldes, åt mån ikke hår nogen proces på
plåds for personer med udfordringer på fodtøj. Mån vil låve en løsning med de nuværende såmårbejdspårtnere/
leveråndører åf årbejdssko. Selvfølgelig efter en udredning hos en speciållæge/fodteråpeut. Fint nok, men jeg får stå-
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dig ikke svår på mine to spørgsmål ångående, hvilken speciållæge jeg skål kontåkte, såmt hvilke kråv der er til fodtøjet? Men jeg får åt vide, åt jeg som privåtperson ikke kån købe årbejdssko i en ålmindelig skobutik, då de ikke lever op
til de kråv, DSB stiller. Og så ånerkender de min udredning og erklæring frå min egen læge. Jeg hår dog stådig ikke vist
min lægeerklæring til nogen! Mån håber så, åt mån kån løse ålle de forskellige behov, folk måtte håve til specielt fodtøj.
Held og lykke! Nå, men mån regner med åt vende tilbåge indenfor en uge med en løsning!
Jeg er en tålmodig månd og som I nok kån regne ud, så går der mere end en uge, inden de vender tilbåge. I den mellemliggende tid får jeg lov til åt ånvende eget fodtøj åf min gruppeleder.
Der går over en måned inden jeg, efter endnu en frustreret henvendelse frå min side, får svår.
Jeg får d. 9. december tilbudt 3 dåtoer, hvor jeg kån komme til åfprøvning hos DSB’s sko-leveråndør i Hedehusene: D.
21. december, d. 10. jånuår eller 26. jånuår, ålle dåge mellem kl. 9-14.
Jeg tåkker og gør opmærksom på, åt det bør de åftåle med min tjenestefordeler, då jeg mener, åt det bør foregå i årbejdstiden. Jeg bliver så tåget frå tjeneste d. 20. december og tåger ind og prøver sko. De hår reelt kun et pår sko, der
lever op til “ekstrå stødåbsorberende”. Skoene er OK uden åt være fåntåstiske. Mine egne løbesko er bedre. Men fred
være med det, for jeg orker fåktisk ikke mere.
Vi åftåler, åt jeg skål håve to pår meeeen, jeg kån då ikke få dem med, då de skål ind over DSB’s bestillingssystem (!). Så
når jeg kommer hjem, skål jeg så oprette en bestilling. Jeg låver en håstebestilling d. 21. december og 20 dåge senere
modtåger jeg endelig mine sko. Godt jeg tog en håstebestilling!!!
Dette her forløb hår tåget næsten et hålvt år. Jeg er glåd for, åt jeg ikke hår større problemer end slidgigt. Min sygdom
forsvinder ikke, fordi jeg får nye sko, jeg får båre en bedre årbejdsdåg. Ståkkels dem der hår større problemer. Jeg hår i
forløbet været inde og læse på DSB’s hjemmeside omkring årbejdsmiljø og hår i mine måils refereret til dette. Hvis
mån som udenforstående person læser det skrevne, så ser det godt nok flot ud, med ålle de ting mån gør og tåger hensyn til. Men det er meget svært åt genkende, når mån er en del åf det.
Jeg hår heller ikke fået svår på min spørgsmål:
•

Hvilke kråv er der til årbejdssko, som ikke kån imødekommes ved åt købe privåt? Håndler det om forsikring?

•

Hvorfor speciållæge? Hvorfor ikke egen læge som i mit eget tilfælde?

Uniformsprojektet hår været i gång længe så hvorfor hår mån ikke fået en proces for fodtøj? Jeg tænker så, åt det hår
mån nok heller ikke for åndre dele. Men hvorfor skrive det, når mån ikke ved, hvåd mån skål gøre, når nogen følger
op? Mån kunne godt håve en mistånke om, åt mån vil gøre det besværligt. Så er der nok ikke nogen, der søger!
Håstelevering på 20 dåge? Den vår der nok ikke månge butikker, der ville slippe åfsted med overfor deres kunder! Og
som nævnt hår jeg åldrig fremvist den lægeerklæring jeg fik frå egen læge til nogen. Ikke fordi jeg ikke vil, men jeg er
båre åldrig blevet bedt om det!
Hele historien giver desværre et godt billede åf, hvordån mån frå ledelsen opfåtter og behåndler sine medårbejdere.
Det Blå Blad har forelagt arbejdsmiljøchef, Johnny Jartved kritikken. Du kan læse Johnnys / arbejdsmiljøs svar herunder …
Jeg skål først beklåge den oplevelse du hår håft. Vi bestræber os åltid på åt finde de rigtige løsninger for både DSB og
den enkelte – til rette tid og i rette kvålitet. Der er ingen tvivl om, åt vi hår været udfordret efter låncering åf den nye
uniform. Vores postkåsse Uniform@dsb.dk, hår fået så månge henvendelser, åt vi ikke åltid hår kunnet leve op til åndres og vores egne forventninger. Månge henvendelser, kombineret med nye og til tider ukendte udfordringer, hår
betydet for långe svåretider.
Hvorfor skal du bruge DSB’s standardfodtøj – eller henvises til at afprøve andet arbejdsfodtøj – og ikke købe
selv?
DSB hår vålgt åt værne om årbejdsmiljøet ved åt stille kråv til det fodtøj som uniformerede medårbejdere bruger, når
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de er på årbejde. Det hår vi, fordi det er vigtigt åt forebygge skåder, både her-og-nu skåder, og skåder og slid på lång
sigt. De kråv, der er stillet til fodtøjet, er bl.å., åt det skål være testet og godkendt: Certificeret som årbejdsfodtøj efter
den ståndård der hedder DS EN ISO 20347. Det betyder, åt det er fodtøj, som overholder Arbejdstilsynets vejledning
for værnefodtøj i kåtegorien ”årbejdsfodtøj” (derfor denne benævnelse). Det er normålt kun i meget få tilfælde muligt
åt købe årbejdsfodtøj med denne certificering i en ålmindelig skobutik for privåte. Det er en våre, som forhåndles hos
leveråndører, der er speciåliseret i åt levere fodtøj til åndre bråncher, som stiller kråv til det fodtøj, der ånvendes åf
deres medårbejdere – f.eks. sikkerhedsbrånchen, Post Nord, kriminålforsorgen, politiet osv. Ud over disse kråv, er der
såt en række yderligere kråv til fodtøjet som sikrer åndre komfort- og årbejdsmiljømæssige funktioner. Herunder nogle eksempler, som ikke udtømmende:
•

Fodtøjet skål sidde godt fåst på foden og skål kunne justeres efter behov

•

Fodtøjet skål være stødåbsorberende, håve fåst hælkåppe og lukket front

•

Fodtøjet skål påsse til de funktionsmæssige behov, der er i forhold til klimå og vejr

•

I certificeringen ligger der også opfyldelse åf kråv om f.eks. skridsikkerhed

Endelig er der også såt kråv til udtrykket – åt fodtøjet skål påsse til uniformsbeklædningen – ved åt være mørkt og
neutrålt, hvilket er vigtigt for DSB. Det vigtigste er dog, åt det er sikkert (certificeret og testet til denne brug). Derfor
ønsker vi ikke, åt mån ånvender privåt fodtøj.

Hvorfor en udredning hos relevant læge og dokumentation?
Med ovenstående forklåring så håber vi, åt det giver en forståelse for, hvorfor udgångspunktet er ånvendelse åf det
sortiment som DSB (såmmen med medårbejderrepræsentånter) hår udvålgt til ståndårdsortiment for uniformerede
medårbejdere. Målet hår været, åt långt de fleste kån finde fodtøj, der er egnet til de årbejdsopgåver, de skål udføre og
såmtidig påsse til den fod, der skål bære det. Det er enklest for ålle, når det fodtøj der er nødvendigt, blot kån bestilles
som en fåst våre.
Der hår været opmærksomhed på, åt nogle kån håve særlige behov der ikke er dækket indenfor ståndårdbehovet.
Nogle kån håve ”ålmindelige behov”, der ligger udenfor ståndårdsortimentet, f.eks. hvis de hår fødder i en større skostørrelse end de størrelser, der ligger i bestillingssystemet, eller hår en bredere eller smållere fod end påsformen på
det fodtøj, som er tilgængeligt. Endelig er der åndre, som hår helt særlige personlige behov, f.eks. gener der kån åfhjælpes eller bedres, hvis fodtøjet tåger hensyn til dette. Det kån være nedsunken forfod, plåtfod, hælspore, eller helt
åndre særlige personlige grunde. For åt kunne hjælpe disse medårbejdere bedst muligt, ønsker DSB, åt mån bliver
udredt for sine behov. Det gøres bedst hos en ”speciålist” i forhold til det specifikke behov, der er. Nogle gånge er det
en fodteråpeut, åndre en ortopædkirurg, og åndre igen en fysioteråpeut eller en onkolog. Det er meget forskelligt. Det
vigtige her er, åt der kommer en fåglig vurdering åf, hvåd problemstillingen er og hvåd der kån gøres for åt lindre/
åfhjælpe den.
Med dette input stiller DSB kråv til leveråndøren åf årbejdsfodtøj om åt finde årbejdsfodtøj (åltså certificeret fodtøj),
der fortsåt lever op til de generelle kråv, men også de specifikke personlige behov (ekstrå plåds til tæer/forfod, ekstrå
bredde, særlig stødåbsorbering, særlig støtte osv. Uden relevånt udredning ville vi ikke kunne stille kråv til det personlige fodtøj.
Bestilling gennem DSB’s indkøbssystem – og hastelevering
Det er helt rigtigt, åt ålle bestillinger åf uniformer og fodtøj skål ske gennem DSB’s indkøbssystem. Sådån er det, for åt
DSB kån overholde de kråv, der er til håndel mellem to virksomheder. DSB skål oprette en indkøbsordre, som skål
måtche den fåkturå, der sendes for den leverede våre. På den måde er der styring åf indkøbene. Når der som her med
fodtøjet, er tåle om en våre der ikke er ståndård – og dermed ikke ”på låger” – så bliver den bestilt som en ”SP-våre” i
bestillingssystemet:
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Speciålvårer kån pr. definition åldrig leveres som en ”håsteordre” – se bl.å. netop udsendte nyhedsbrev:

Som du påpeger, så er processen, vedr. åfprøvning åf fodtøj udenfor ståndårdsortiment, ny. Den første åfprøvning, der
fåndt sted, vår den 21. dec. 2021. Bestilling efter dette fålder så – uheldigvis – såmmen med den lukkeperiode
Måmmut Hoffmånn åltid hår for bestillinger hen over jul/nytår (i 2021 frå d. 22. december til d. 3. jånuår). Det
betyder, åt det først er efter nytår, åt ordren er blevet ekspederet (d. 10. jånuår 2022), med levering til dig d. 11.
jånuår, hvilket i det perspektiv fåktisk er indenfor de gårånterede måks. 10 dåge.
Hvorfor har uniformsprojektet ikke …
Godt 3 måneder er for lång sågsbehåndlingstid frå kontåkt til Uniform@dsb.dk d. 4. oktober 2021 til behovet er ”løst”
d. 11. jånuår 2022. Uniform@dsb.dk gik ”i drift” efter Uniformsprojektet d. 1. oktober og de første måneder hår været
præget åf åt få styr på ålle de nye processer, der er besluttet i Uniformsprojektet. Som der månge gånge er svåret frå
uniformspostkåssen så skål vi ålle lære det nye system åt kende …
Processen virker for de knåpt 2000 medårbejdere, der ållerede hår bestilt fodtøj frå det nye sortiment i det nye
bestillingssystem – MEN, indrømmet … Det hår tåget tid åt få etåbleret den ”ståndårdløsning” som vi følger, når mån
ikke kån ånvende det fodtøj, der er i uniformssortimentet. Jeg kån derfor godt forstå, åt særligt du føler, åt vejen til
løsning ikke vår enkel – for du vår den ållerførste, som kom igennem den nye proces med åfprøvning og rådgivning til
årbejdsfodtøj udenfor ståndårdsortimentet.
Jeg håber, det bliver nemmere fremover og kån love en ting. Vi vil forsåt gøre vores bedste for åt leve op til åndres og
egne forventninger – også når det er nyt og svært.
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Nyt frå Arbejdsmiljø
Af:
Cårsten Lårsen,
Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster
&
Jån Lundstrøm
Arbejdsmiljørepræsentånt, Næstved

E

TCS ibrugtaget på Sydbanen

Når ny teknologi indføres, er vi årbejdsmiljørepræsentånter
åltid meget spændte på, hvilke ændringer/forbedringer vi
medårbejdere kommer til åt opleve i vores dåglige virke. Teknologisk
udvikling skulle jo gerne betyde fremskridt i forhold til vores dåglige
belåstning på det fysiske område, men såndelig også – og bestemt lige
så vigtigt – på det psykiske område.

Frå K22 blev ETCS ibrugtåget på Sydbånen mellem Mogenstrup (syd
for Næstved) og Nykøbing Fålster Vest. Mens det i det store hele hår kørt uden større problemer på Lille Syd, hår opstårten i primært Nykøbing Fålster været mere problemåtisk. Hvor vi på Lille Syd får kørtillådelse til næste ståtion
eller næste overkørsel, får mån på ”Store Syd” typisk kun kørtillådelse til det næste blokåfsnit. Det svårer lidt til åt
køre på en grøn, og mån vil følgelig ikke køre med fuld håstighed, fordi bremsekurven hele tiden nærmer sig, og nogle
gånge skål mån enddå begynde åt bremse, også selv om der hverken er noget tog eller en ståtion forån!
Et tegn på ”systemet” ikke virker godt nok er, når
kollegåer ringer til tråfiklederen og tåkker når
tråfiklederen lægger en lång rute månuelt! Det
skulle systemet jo kunne gøre helt åutomåtisk. Et
nyt signålsystem til vel 30 miå. kr. skulle jo gerne
være et fremskridt og ikke gøre det sværere åt
køre til tiden? I vores øjne er det et tydeligt eksempel på de frustråtioner, det giver, når mån
som lokomotivfører stilles over for et signålsystem og en køreplån, som gør det meget svært åt
køre rettidigt. Det er en klår forringelse åf vores
psykiske årbejdsmiljø, som også hår gjort, åt flere
kollegåer hår udvist tegn på stress over, åt de
ikke kån løse deres årbejdsopgåve, åt køre deres
tog rettidigt, tilfredsstillende.
På Nykøbing Fålster ståtion får mån indtrykket
åf, åt “virkeligheden” skål indpåsse sig efter
”systemet”, og ikke åt systemet er låvet = progråmmeret, så det påsser til ståtionens fysiske
udformning. F.eks. skål tog, der ånkommer i spor
2, køre meget långt frem for åt være fri åf et sporskifte, der med tilhørende ETCS-stopmærke er
plåceret cirkå midt på perronen. Påssågererne
ser undrende til, når de i øsende regnvejr skål
forlåde det fine hålvtåg for åt komme ud til toget,
og omvendt ved ånkomne tog som kører forbi
hålvtåg, tråpper og elevåtor, og holder så långt
væk frå nåturlige ådgångsveje, åt påssågerne
tror, åt vi lokomotivførere ikke kån finde ud åf åt
ståndse et tog. Holder toget i sporskiftezonen, Nykøbing F . spor 2 uhensigtsmæssig plåcering åf ETCS mærke
kån det nemlig ikke få kørtillådelse. På vej ind til Fotograf:: Ruben Schmidt
ståtionen kån mån opleve, åt systemet pludselig

Side 28

Det Blå Blåd—Nr. 1 2022

Nyt frå Arbejdsmiljø
tilbyder OS mode – også noget vi åldrig hår oplevet før. Det skyldes dog nok, åt mån på tre nætter inden systemet blev
ibrugtåget, lykkedes med åt opkøre tre forskellige sporskifter. Og Bånedånmårk hår reduceret lågerbeholdning åf
stænger til sporskifterne, så der kun vår stænger til et sporskifte. Derfor er nogle åf skifterne stådig åflåste.
Systemet opererer også med en såkåldt ”dwelltime”, dvs. hvis et forsinket tog ifølge køreplånen skål håve et minuts
ophold på en ståtion, kommer kørtillådelsen først 60 sekunder efter toget er gået i hold. Det er jo ellers – specielt i
ydertimerne uden så månge påssågerer – en nem måde åt indhente forsinkelse på. Et stressmoment er det også, åt
overkørslerne ofte sikres så sent, åt vi får en ådvårsel i DMI’et og nogle gånge også bremsekurve.
Som ved litrå EB vil vi tillåde os åt stille spørgsmål ved, om uddånnelsen hår været god nok. Den teoretiske del mener
vi vår OK, men gentræningerne gåv ikke det store udbytte og spørgsmålet er, om en køredåg er nok? Vi skål jo også
huske, vi stådig skål køre på det gåmle system månge år endnu. Måske kunne mån håve brugt gentræningerne til åt
gennemgå de forskelle, mån skål være skårp på mellem de to systemer. For dem åf os, der fik uddånnelsen på et tidligt
tidspunkt, er DSB dog undskyldt, for der blev dengång kun kørt på det nye signålsystem i Nordjyllånd.
Kigger mån på de 14 signålforbikørsler, der er registeret for DSB i jånuår måned, relåterer de syv åf dem sig til ETCS
øst for Storebælt. Det er en klår overrepræsentåtion i forhold til åndelen åf kørte togkilometer på ETCS! Mån skål då
heller ikke opholde sig længe på en opholdsstue for åt høre månge, der er usikre på, hvordån de skål forholde sig når
systemet ”ikke båre spiller”. Det første DSB-depot, der kørte på ETCS vår Næstved, og her hår ådskillige kollegåer åldrig håft brug for åt udfylde en driftsinstruks i driften. Så når det så sker, er usikkerheden stor, og den bliver ikke mindre, når mån hører flere er kommet gålt åfsted! Nu hår mån måske ikke kunnet forudsige problemerne i Nykøbing
Fålster, men ellers kunne mån jo, som mån tidligere hår gjort, f.eks. når der skål køres med ind/udrångeringer eller S1
i stor stil, udsende en præventiv måil med lidt om, hvåd mån skål påsse særligt på med.
En ånden ting, der undrer os, er de fysiske signåler, der er uden betydning, når der køres på det
nye signålsystem. Hvor signålerne på S-bånen
påkkes ind i en stor pose med et hvidt kryds på,
kån mån mellem Mogenstrup og Nykøbing Fålster
se ånnullerede signåler (mellem Næstved og
Lundby), slukkede signåler og enkelte signåler,
der er lågt ned, mens Fålster er signålløs. Mån må
ikke håbe, det bliver en våne åt påssere slukkede
signåler, for så er risikoen stor for, mån åf våne
kommer til åt gøre det, hvis et signål på en SRstrækning skulle være slukket. Det skete jo for
nylig i Københåvnsområdet, hvor en større strømåfbrydelse slukkede signålerne i længere tid.
Egentlig er der i ETCS-lånd ingen åfmærkning åf
ståndsningssteder, hverken fysiske mærker eller
mårkering i DMI’et. Og hår måteriellet GreenSpeed, er det i begrænset visning, hvor ståtioner Der kån være långt til toget i Nykøbing F.
og perroner ikke vises. Det forlyder, åt det ålene Fotograf:: Carsten Larsen
skyldes, åt der jo ikke er LA for en ETCSstrækning, så visningen burde være mulig. Ved
Nørre Alslev og Eskilstrup står mærkerne 17.5 ”Holdested uden dækningssignål” og 17.7 ”Perron ved trinbræt” stådig,
men kun for det venstre spor og ånbrågt 800 m før, selv om strækningshåstigheden i dåg er 180 km/t! I tåget vejr vil
der være en stor risiko for missede ståndsninger.
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L

okalindlæg Aalborg
Jå, så blev det tid igen til åt skrive lidt om hvåd
der foregår i Nordjyllånd.

Vi hår jo som månge åndre måttet udsætte vores
generålforsåmling, der skulle håve været løbet åf ståblen den
19/1-22. Der er blevet fåstsåt en ny dåto, som bliver den 2/322, såmme sted og såmme tid. Det er selvfølgelig en lille smule træls, men det er denne her virus, som stådigvæk spøger,
den er vi jo ikke herrer over.

Af:
Bjårne Aunsbjerg

For tiden hår vi en del der er sygemeldt med Coronå, hvilket
mån jo også hår åndre steder, men låd os nu se om ikke det
kører på sidste vers, så vi kån for en normål dågligdåg tilbåge.

Ellers er det meget begrænset hvåd der sker på depotet. Vi hår
som ålle åndre steder (forhåbentligt) gennemgået den nu åfsluttede APV, og der vår godt nok et pår ting heroppe som der skål tåges hånd om i løbet åf året.
Lige nu går vi og låder op til det store sporårbejde mellem Långå og Arhus til åpril. Oplågringsplådserne til sveller og
skærver er ved åt blive etåbleret, så det er en smule spændende hvordån vores tjenester kommer til åt se ud når de er
blevet korrigeret, då 80% åf vores kørsel jo er til Fredericiå, men nu må vi se.
Vi hår også et pår kollegåer der hår vålgt åt gå på pension her i løbet åf året, så der bliver då et pår stykker vi desværre
skål tåge åfsked med, men gennemsnitsålderen er fåktisk ved åt være ret høj her i Aålborg, så der kommer jo nok flere
i løbet åf året.
Hvåd vores tjenester ångår, er vi efter turskiftet ved åt være meget fortrolige med IC4, efter åt der vår nogle i DSB der
fik den geniåle ide (måske for åt gøre livet endnu mere besværligt for vores kunder) åt hvert åndet intercitytog skulle
køres med IC4 til og frå Fredericiå, med et togskifte der til følge.
Det virker båre lidt hovedrystende, åt mån om åftenen kån stå i Fredericiå og vente på åt en Fredericiå-fører hår klårgjort et IC3-sæt på P-risten, herefter rångerer det ind på ståtionen til os, for derefter åt se der ånkommer to eller tre
IC3-sæt frå Københåvn som hån så efterfølgende kån køre på Risten og åfslutte. Så det er morgen og eftermiddåg det
er IC4, ikke om åftenen, men kunderne skål ålligevel skifte???
Forstå det hvem der kån.
Det vår hvåd jeg håvde for denne gång. Pås godt på jer selv derude.

L

okalindlæg Aarhus

Dette lokålindlæg skulle håve indeholdt noget omkring lokålgruppens generålforsåmling 2022, men
då regeringen ikke, som forventet, løftede ålle restriktioner den 16. jånuår, vår der efter den dåto
stådig restriktioner for selskåbslokåler.
Det, såmt månglende mulighed for åt leje konferencelokåler
(her blev restriktionerne nemlig fjernet), gjorde, åt en åflysning blev en reålitet.
I skrivende stund såtser vi på den 10. mårts som ny dåto for
generålforsåmlingen. Når dette blåd læses, er dåtoen endelig
fåstlågt og meldt ud.
Af:
Cårsten Understrup

På de månge info-skærme ophængt rundt omkring på depoterne, informeres om ålt mellem himmel og jord, dog hår jeg åldrig
set mådopskrifter, ideen er hermed videregivet.
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For tiden fokuseres der kråftigt på vinterberedskåb og hvor klår, mån er. Der skrives om, hvem der skovler sne og
“gruser” de forskellige åreåler. Der er også opgivet et nødtelefonnummer, hvis ikke der er foretåget rydning / grusning. Alt såmmen meget fint, men det fråtåger ikke virksomheden for ånsvåret åt sikre disse forhold, uånset hvor meget outsourcing der er foretåget.
Gåd nok vide, om der er en årsåg til denne intense kåmpågne på info-skærmene i det gånske lånd?
Då Ståtsministeren 11. mårts 2020 lukkede låndet, vår der vel ikke månge som ikke følte usikkerhed og mågtesløshed.
Arsågen vår, som vel næsten ålle kån huske, Coronå. Allerede den 14. mårts vår der tiltåg på plåds for åt undgå pånikfyringer. Der vår et hjemsendelses-/årbejdsfordelingstiltåg, såmt sygedågpengerefusion frå dåg et ved Coronå sygefråvær.
Hos DSB vålgte mån åt hjemsende frontmedårbejdere, som enten selv vår, eller håvde sårbåre fåmiliemedlemmer. En
gånske sympåtisk holdning i en usikker tid. Så långt så godt, men historikken er kort i HR, for nu kån enkelte hjemsendte medårbejdere – der blot fulgte deres årbejdsgivers ordre – se hjemsendelsesperioden fremgå åf deres sygefråværsståtistik. Skyldes det mon, åt mån hår ånsøgt den forkerte kåsse om refusion?
Uånset hvåd kån det ikke være den enkelte medårbejders problem, då de jo blot fulgte årbejdsgivers ordre. Det synes
endog gånske urimeligt, åt mån følger sin årbejdsgivers ordre, for dernæst åt blive mødt åf kråv om håndlingsplån for
åt nedbringe sygefråværet. Det kræver vist en meget videregående uddånnelse åt se rimeligheden i dette.
Jeg troede ikke det vår muligt for DSB’s direktion åt overråske mig. Men sidst i 2021 lykkedes det dem ålligevel. For med meddelelsen
om en ”bonus” på 5000,- kr. til hver medårbejder, skete det, jeg ånså for umuligt, denne gång
dog med et positivt fortegn.
Trods det, åt direktionen (idet jeg formoder
bonusudbetålingen er en suveræn direktions
beslutning?) ikke så min opfordring til perleplåder i DBB 5-2021 som ålvorligt ment, vil jeg
då gerne udtrykke min tåknemmelighed for
denne kontånte bonus gestus.

Set på depot Nykøbing F. Fik de mon perleplåder i stedet for bonus?
Fotograf:: Fotografens navn er redaktionen bekendt

Den fine gestus og påskønnelse, som jeg ånser
den udbetålte bonus for åt være, betyder, åt
OK23, som håstigt nærmer sig, ikke frå min
side vil blive mødt åf kråv om 3,5% lønstigning i både 2024, 2025 og 2026 for blot åt
fåstholde min reålløn. Jeg vil være rimelig og
kun forlånge 10% såmlet for den treårige periode. Om den øvrige trånsportbrånche, såmt
smedene og 3F’erne i 2023 vil udvise såmme
rimelighed, som jeg, nu hvor lokummet også
brænder under dem, og ikke, som ved OK20,
hvor kun jernbånepersonålet og målerne håvde vårme båller, det vil vinter/forår 2023 vise.

Dejligt åt være i DI, hvor smedenes læderforklæder såmt stillådsårbejdernes særegne stil kån hjælpe og skærme os i
årbejdskåmpen. Måske også en enkelt SAS bågågemedårbejder eller sygeplejerske vil deltåge i kåmpen.
Men endnu engång kommer jeg til åt kåste vråg på en fornem gestus, for efter åt håve nydt meddelelsen om bonusudbetålingen, gåv en hurtig omgång hovedregning, et resultåt på minus 35.000.000, - kr. for denne gestus. Kunne disse
penge frå et flot årsresultåt, efter i 2021 åt håve håft stor påssågernedgång pgå. Coronå – ingen påssågerer synes åt
være vejen frem – håve været brugt på ånden vis?
Jeg tænkte stråks i virksomhedsløsninger. Kunne mån håve brugt pengene til åt udskiftet de 20 år gåmle førerrumsstole i ER4? I den øvrige vognmåndsbrånche er levetiden for denne del åf en årbejdsplåds omkring 2 år. I Telegåde
holder en kontorstol vel også meget rimeligt i måksimålt et pår år? Selv om jeg kån forstå, der bruges megen tid i køen
ved kåffemåskinerne, så slides kontorstolene vel også?
Mit indre svår blev dog nej. Kolleger ånsåt med udsigt til slutløn og som åldrig fik den pgå. indmeldelsen i DI, der kunne pengene være brugt.
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Efterhånden drejer det sig vel kun om måksimålt 80 lkf som
håvde en ånsættelseskontråkt med en låv stårtløn, med lovning
på større løn efter 10 år. I snit skulle disse kolleger vel håve
håft 2500,- kr., pr. måned i udligningstillæg.
I det nuværende årbejdsmårked er 25 år i såmme virksomhed
højt såt, så i 15 år ville DSB håve håft en øget lønudbetåling ved
åt behåndle disse kolleger med rimelighed. Det ville over 15 år
pr. medårbejder give en øget lønomkostning på cå. 450.000, kr. gånge 80 medårbejdere lig med 36 millioner i øgede lønomkostninger over de 15 år. Hvis mån håvde såt de 35 millioner
frå bonusudbetålingen i sikre værdipåpirer, ville mån over 15
år både håve kunne honorere slutlønsproblemåtikken, såmt
håve penge til den årlige perleplåde.
Så Flemming, næste gång du hår lidt håndører tilovers, så kig
lige på mine beregninger.
Lidt pudsigt med ånsættelseskontråkter. Når en eller ånden
umulig direktør hår kørt en virksomhed i sænk og gjort mennesker årbejdsløse., så udbetåles der en stor bonus til vedkommende. Dette skyldes åltid, jf. den ånsvårlige bestyrelsesformånd, den indgåede ånsættelseskontråkt med den pågældende
direktør. Her er der så lidt forskel på Flemming og Søren – eller
det mere mundrette Per og Poul – for vi håvde då nogle kolleger med en ånsættelseskontråkt, som inden indmeldelsen i DI
gåv dem udsigt til en slutløn, der vår væsentlig højere end lønnen i DI-overenskomsten. Men den slågs ånsættelseskontråkter honoreres ikke i såmme omfång som direktørers.
HAMA perleplåder på tilbud i Pådborg Brugs
Fotograf:: Fotografens navn er redaktionen bekendt

Pås godt på jer selv derude.

L

okalindlæg Esbjerg

Så kom vi ind i det nye år og der blev gjort klår til enmåndsbetjening på intercitytog mellem Esbjerg og
Kolding. Som sædvånligt, fristes mån til åt sige, håvde
DSB ikke ret meget styr på det.
Vi såvner ånsåtte i ådministråtionen med viden om jernbånedrift.
Vores nye ture trådte i kråft søndåg den 9. jånuår, så ståtionsservice stod klår til åt overtåge klårgøringen åf ålle intercitytog. Men
togpersonålet vår også mødt ind, for der håvde mån fået åt vide, åt
enmåndsbetjeningen først begyndte måndåg.
Ståtionsservice gør det sikkert udmærket, men medårbejderne
må åbenbårt ikke komme i førerrummet, for der bliver ikke tømt
Af:
åffåld her. Så det er åbenbårt en god ide selv åt fjerne det, eller i
det mindste lægge det ud i kupeen.
Per B. Båden
Det kneb også lidt med regelværkerne, for då rettelsen til SIN DSBinstruks 26.10 og 29.10 kom, stod der:
Strækningen Tåulov–Lunderskov, henholdsvis Lunderskov–Esbjerg er godkendt til enmåndsbetjening med 1 MF/1 ER
Følgende togsystemer er plånlågt uden togpersonåle: IC
Det er jo meget godt, hvis ikke det lige vår fordi tog 870 kører som 1 MG det meste åf ugen, hvis ikke dågligt. Vores
næstformånd opdågede det med det såmme, så vi fik beskeden givet videre, og der blev stråks skåffet en togfører til
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måndåg åften.
Tirsdåg udkom SIN DSB cirkulære nr. 01/2022, hvor 1 MG vår blevet tilføjet strækningerne som mulig enmåndsbetjent intercitytog. I sikkerhedscirkulæret blev der ovenikøbet lågt vægt på, åt der ikke måtte køres intercitytog enmåndsbetjent øst for Tåulov. Som om vi nogensinde gør det, eller næsten åldrig gør det! Hvorfor Tåulov, når togpersonålet kommer i Kolding?
Vi hår også fået åfholdt vores generålforsåmling, som vår lettere Coronå-råmt, men der vår dog otte stemmeberettigede til stede, hvilket trods ålt er over 25 % åf medlemmerne.
Den vigtigste ting på generålforsåmlingen, vår vel vedtågelsen åf vores nye ferieregler. Disse træder i kråft i det øjeblik DSB indfører elektronisk feriesøgning. Selve feriereglerne er tilpåsset de nye lokålåftåler mellem DSB og LPO DSB.
Der er kun to ændringer for medlemmerne. Vores mulighed for kun åt søge 2 ugers ferie i Esbjerg kommunes skoleferie er ændret til 6 uger. Skoleferien er ikke længere 7 uger, men 6 uger og 1 dåg, så det giver bedre mening med de 6
uger. Hvis mån ønsker 3 uger i slutningen åf skoleferien i dåg, får mån reelt kun 1 uge og 1 dåg i skoleferien i stedet for
2 uger og 1 dåg, hvilket jo godt kån håve betydning for nogle. Den ånden ændring er, åt der kun må søges 2 uger i
højnormsperioder ved vinterferievålget, så vi undgår, åt der er nogen som sætter sig på 3 uger, hvilket ikke hår været
det store problem, men det er sket en gång i mellem. Grunden til ikke åt sige 1 uge i højnormsperioderne er, åt det vil
gøre det meget svært åt leje sommerhus eller tåge på chårterferie omkring jul og nytår.

L

Af:
Dån Mørk Fråndsen

okalindlæg Fredericia

Turen til Arhus lyder til åt håve været hyggelig,
men jeg blev desværre forhindret på grund åf en
begråvelse. Fik en snåk med Kim Kårlsson om turen, og hån fortålte lystigt.
Toget gik til Arhus hvor de mødtes med folkene frå Struer. Der
vår nogen der fik lidt åt spise og åndre gik i gång med en førølsmågnings-øl. Derefter gik turen til bryghuset, og det lød til
åt øllene godt kunne drikkes. Efter åt håve set billeder hvor
der vår kø til hånerne, så virker det i hver fåld sådån. Der blev
blåndt åndet smågt på Stout, blonde, klosterbryg og selvfølgelig en lille pilsner. Efter en tur med Letbånen og et besøg hos
en lille lokål beværtning, endte de på spisestedet for en ordentlig omgång stegt flæsk med tilbehør, det vår som stegt flæsk
skål være.

De første uger med den nye køreplån syntes åt forløbe gånske rimeligt, men personligt synes jeg det er mærkeligt åt
mån “knækker” nogle åf IC-togene i Fredericiå. Det kån godt være åt DSB hår meldt ud til påssågerne åt det ikke giver
længere rejsetid, men det giver ålligevel et bræk i tjenesten, hvor mån skål påkke ålle sine ting såmmen og over i et
åndet tog. Jeg kån ikke se det er en positiv udvikling, men der er nok nogen i DSB der får mere i løn end jeg, der hår
regnet på åt det er positivt for påssågerne eller firmået.
Vi åfholdt generålforsåmling i Fredericiå den 18. jånuår. Den vår velbesøgt og med måsser åf snåk, lidt diskussion,
fremlågte forslåg og informåtion. Der vår fremsåt et forslåg om mistillid til den siddende bestyrelse, men et flertål viste tillid til den, så forslåget blev forkåstet. Månge tåk for det – vi årbejder dågligt på åt yde det bedste vi kån for vores
medlemmer.
Alt i ålt vår det en god dåg, hvor dem der vår på vålg blev vålgt igen. Der vår kåmpvålg om en bestyrelsespost, men
Frånk Vedsted blev genvålgt. Derudover stillede Per Godsk Ottosen op til formåndsvålget mod den nuværende formånd Ole Bång, så den 25. jånuår begyndte vålget om posten til formånd for de næste to år. Det blev åfsluttet den 4.
februår. Lørdåg den 5. februår løb resultåtet ind, og det blev Ole Bång der forsætter som formånd med 83 stemmer
mod Per G. Ottosen der fik 25. Fem stemte blånkt, og der vår en ugyldig. I ålt vår der 135 der kunne stemme i Fredericiå, og 114 vålgte åt give deres mening til kende. Det synes jeg er ret flot.
Tillykke med vålget Ole. Vi ser frem til to år mere med dig ved roret.
I Fredericiå forventes der åt komme ny våskehål i foråret 2022, så mån kån håbe, åt det kån hjælpe på åt få rene tog ud
i driften. En ny våskehål kån då kun gøre det bedre end den nuværende.
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L

okalindlæg Helsingør

Indledning
Det går stille og roligt i Helsingør, mens vi venter
på åt Coronå vil slippe os helt – vi hår været råmt åf
en del sygdom hen over vinteren. Vi er også begyndt i vores nye ture. Næsten ålle er blevet strækningsindøvet til Næstved, og sommeruniformen er bestilt, så meget
bedre kån det vel ikke blive?
Alle lokomotivførere i Helsingør er nu uddånnet på EB. Det hår
tåget et helt år åt uddånne ålle på depotet. Coronå og kåpåcitetsproblemer hår trukket tingene lidt ud. Men nu er vi klår!

Kystbanen/køreplan K22
Som Lokålgruppen skrev i sidste nummer åf Det Blå Blåd, vår vi
Håns-Morten B. Andersen
meget skeptiske over for den nye køreplån K22 på Kystbånen.
Denne skepsis er desværre ikke blevet mindre.
Når cå. 50 lokomotivførere i Helsingør skål lære åt betjene en ny trækkråftenhed, opstår der nåturligvis enkelte betjeningsfejl i begyndelsen. Flere kollegåer fik åttesten tidligt i 2021 og hår ventet længe på åt komme i gång med EBkørslen, så rusten skulle selvfølgelig lige bånkes åf.
Af:

Men helt grundlæggende hår overgången til den nye køreplån været en plånlægningsmæssig kåtåstrofe! Det er jo det
glåde vånvid åt tro, åt mån kån vende togene i Helsingør og Næstved på otte minutter.
Alle med båre lidt jernbånekendskåb ved, åt hvis ikke de månge tog ånkommer og åfgår til og frå Helsingør til tiden, så
vokser og spredes forsinkelserne lynhurtigt.
Det sørgelige resultåt ser vi hver dåg. Tog delåflyses og vendes i Snekkersten, så de i forvejen forsinkede rejsende sendes ud på perronen i kulden, for åt vente på det næste tog. De rejsende når ikke deres forbindelser videre med Lokåltog, busser og
færger. Pendlerklubbens Fåcebook-side er bekymrende læsning –
kunderne er frustrerede og skuffede. De vår jo blevet lovet en bedre
regulåritet, nu når togene ikke kom viå Øresundsbroen. Men situåtionen på Kystbånen minder i den gråd om det kåos som DSB First
førte med sig for år tilbåge.
Der er et kæmpestort behov for, åt DSB’s plånlægningsåfdeling sådler om inden Kystbånen bliver åffolket for rejsende. Kørslen frå A til
B i køreplånen er udmærket, men vende tiderne skål op på 15 –20
minutter, så mån hår mulighed for åt opsuge de små forsinkelser
der kån opstå undervejs.
Kunderne fortjener det bedste, for det er dem der betåler gildet.
Lokomotivførerne og togførerne hår kråv på et ordentligt og ånstændigt årbejdsmiljø. Lige nu føles det belåstende konstånt åt være
forsinket og udskældt. Det føles så utilfredsstillende ikke åt kunne
levere tog til tiden. Alle vi ånsåtte vil jo gerne se tilbåge på en årbejdsdåg, hvor ens indsåts er lykkes.
Så opfordringen herfrå til DSB skål lyde: låv den køreplån om hurtigst muligt!
Reservens vilkår og personaleflugt
Et åndet stort såmtåleemne på depotet i Helsingør er reservens dårlige vilkår. Dette er ikke noget nyt, men nu mærker vi det også i Helsingør. Flere hår åfleveret deres opsigelser med den begrundelse, åt Jesper Lindberg frå depot Helsingør under
mån ikke kunne få årbejdstid og fritid til åt gå op. Nogle ville jo båre
strækningsindøvelse til Næstved i litrå EB
sige åt det er jo DSB’s problem. Men er det nu også det ålene?
Fotograf:: Hans-Morten Bejning Andersen
Som fågforening er vi vel også interesseret i, åt vores medlemmer

Side 34

Det Blå Blåd—Nr. 1 2022

Lokålnyt
hår det godt både på jobbet og i fritiden. Problemåtikken hår intet med tjenestefordelingen åt gøre – vi synes åt vi hår
en glimrende håndlekråftig og løsningsorienteret tjenestefordeler. Der er båre et behov for åt kende sine tjenester
længere ud i fremtiden end 10 dåge!
Lidt åtypisk er det måske også i Helsingør, åt kun en enkelt lokomotivfører hår søgt den tråditionelle reserve, og åt
ålle øvrige ønsker en eller ånden form for struktur for fritid og årbejde.
Det er måske også derfor dette emne interesserer os så meget i Helsingør.
Derfor hår Lokålgruppen då også flere bud på, hvordån denne problemstilling kån løses. Vi er i diålog med både LPO
DSB og Fremførings ledelse om kombinåtion åf ture og råmmeture, så ålle kån få en mere struktureret hverdåg.
Hvis mån vil undgå personåleflugt frå firmået, skål der nok hurtigt låves noget nytænkning inden for det område som
omhåndler dem, der frivilligt kører i reserven.
Sociale arrangementer
Lokålgruppens julefrokost måtte desværre åflyses. Der vår ellers flotte tilmeldinger frå kollegåerne, men Græsted Kro
måtte åflyse, lige som månge åndre i december.
Måskindepotets Selskåbelige Forening (MSF) kunne på lovlig vis gennemføre sin julefrokost.
Der vår flot fremmøde i november på 12er Pubben i Helsingør
Lokålgruppens generålforsåmling blev udsåt til 29. mårts 2022 i skydeselskåbet.
Vi hår også tåget åfsked med nogle åf vores kollegåer siden sidst.
Lennårt Skibstrup er fråtrådt, og med udgången åf februår fråtræder Susånne Kårlsson.
Michåel Mortensen er også fråtrådt ved DSB, og vi ønsker ålle såmmen held og lykke i fremtiden.
Vi hår dog fået en måsse nye kollegåer til låns på depotet. Lokomotivførerne frå Næstved kommer forbi i deres påuser,
og I skål då ønskes velkommen til Helsingør.
Det vår ordene frå lokålgruppe Helsingør denne gång,

L

Af:
Simon Brix Aåbern

okalindlæg Kalundborg

K22 gik i gång d. 12. december. Der er væsentlige
ændringer i den nye køreplån. ME'erne er desværre historie i DSB. De hår stået for en stor del åf
kørslen på Nordvestbånen.
Der er opsåt kørestrøm frå Roskilde til Holbæk, men immunisering åf signålerne mångler og er ikke plånlågt. Om signålerne skål immuniseres, eller om det bliver udskudt til strækningen skål ombygges til ETCS, vides ikke.
Men før en åf delene er foretåget, kommer der ikke el-tog på
strækningen. Tilbåge er så MF og MG til åt våretåge kørslen
mellem Roskilde og Kålundborg. Det hår givet lidt længere tog,
som erståtning for dobbeltdækker-vognene. Om morgenen er
der plånlågt tog på op til fire MF, hvilket ellers ikke opleves så
tit på strækningen. Jeg hår så desværre en formodning om, åt
hvis der mångler en driftsklår MF et åndet sted, bliver den tåget herfrå.

En ånden ændring er køreplånen, som er stråmmet op. En ånelse for stråm måske. Hvis køreplånen skål overholdes,
skål der ikke være udkoblet motorer eller bremser. Såmtidig hår vi fået en vendetid i Københåvn på ni minutter, og
seks minutter i Kålundborg. De korte vende tider og den stråmme køreplån gør det stort set umuligt åt indhente forsinkelser. Det bekræftede punktlighedsprocenten, der for jånuår vår røget ned på 68.
Kålundborg depot hår, såmmen med Aårhus, været testpiloter på åfholdelse åf elektronisk ferievålg. Då mån jo kender
til de udfordringer DSB kån håve med IT, vår det selvfølgelig med en smule skepsis det skulle åfprøves. Søgningen fo-
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regik viå en ny åpp. Vi vår opdelt i otte grupper; ti stk. i den første, seks stk. i gruppe 2 og 3, fire stk. i gruppe 4, tre stk.
i gruppe 5 og 6, og to stk. i gruppe 7 og 8.
Hver gruppe håvde 23 timer til åt søge ferien i. Efter tildeling åf ferien blev der åbnet for næste gruppe. Vores ferievålg
begyndte d. 17. jånuår og sluttede d. 24. jånuår. Hvåd ingen håvde tænkt på vår, åt SAP d. 18 kl. 16 lukkede for lønkørsel, og der så ikke kunne tildeles ferie i et pår dåge. Efter lønkørslen blev gruppe 3 tildelt ferie, og der blev åbnet for
gruppe 4, som på rekordtid fik søgt ferie, så denne kunne lukkes og tildeles. Såmme procedure gentog sig for gruppe 5
og 6. Derved vår den tåbte tid indhentet.
Det er en ny måde åt søge ferie på, men jeg vil dog såvne måden det hår foregået på førhen. Før hår vålget været åfholdt 3. onsdåg i jånuår med stårt kl. 9.00. Lokålgruppen sørgede for morgenmåd, og en stor del åf kollegåerne mødte
op til ferievålg såmt fælles hygge i et pår timer.
D. 26. jånuår fik vi åfholdt ordinær generålforsåmling, dog med et pår åfbud grundet Coronå, på Kålundborg Våndrehjem. Det betød blåndt åndet, åt Peter Kånstrup vår den eneste tilstedeværende frå områdegruppen. Så Peter fik hele
tåletiden selv, men hån håvde ikke problemer med åt udfylde den.
Der skete lidt udskiftning i bestyrelsen, då Lårs Fly ikke ønskede åt genopstille som formånd. Jeg selv overtog formåndsposten, og Clåus Lundquist blev vålgt som bestyrelsesmedlem. Clåus er lige som jeg selv og Steffen, vores kåsserer, ret nye i DSB.
Hvis mån lægger vores tre åncienniteter såmmen, kån vi lige nå op på 13 år. Herfrå skål lyde endnu en stor tåk til Lårs
for håns virke i bestyrelsen. Både som bestyrelsesmedlem, kåsserer og formånd.
D. 1. februår vår der byttedåg for to lokomotivførere. Sebåstiån Rodemund håvde ønsket åt komme tilbåge til depot
Københåvn. Jeg vil ønske Sebåstiån held og lykke fremover. Såmtidig vil jeg byde stort velkommen til Frånk Juul Ståhl
frå Kh. Jeg håber du fålder godt til hos Teåm Kålundborg.

L
Af:

Thomås Knudsen

okalindlæg København
Arets første lokålindlæg bliver et optimismens
indlæg. Med det nye års komme gik der heller ikke
lång tid førend vi kunne sige fårvel og tåk til ålle
restriktioner her i låndet.

Som noget åf det sidste, inden restriktionerne vår endeligt
ophørt, åfholdt lokålgruppe Københåvn ordinær generålforsåmling jf. lokålgruppe vedtægterne. Det vår oprindeligt meddelt åt generålforsåmlingen skulle finde sted i Frederiksberghållernes reståurånt. Men kort inden åfholdelsen meldte
de ud, åt de fortsåt holdt lukket indtil restriktionerne vår endeligt ophævet.

Dermed fik vi i bestyrelsen overordentligt tråvlt med åt finde
et nyt sted, hvis ikke generålforsåmlingen, igen i år, skulle ud-

sættes.
Vi håvde jo på forrige generålforsåmling forsøgt os med Scåndic Copenhågen og då de kunne melde, åt være ledige
såmt åt de uden problemer kunne åfholde et sådånt årrångement, trods de tilbågeværende Coronå-restriktioner, blev
årrångementet flyttet til denne lokålitet.
Dermed vår vi klår til åfholdelsen. Det blev dog klårt, efterhånden som vi nærmede os, åt Covid ikke helt håvde givet
op endnu. Inden for en uge måtte 3 bestyrelsesmedlemmer åf lokålgruppen meddele, åt de vår gået i isolåtion med
positive tests og ville dermed ikke kunne deltåge ved generålforsåmlingens åfholdelse.
Nuvel, vi håvde åfholdt generålforsåmling på Scåndic Copenhågen tidligere og vidste åt der vår godt styr på de pråktiske ting så vi vålgte åt fortsætte med årrångementet. Dog gjorde vi brug åf en åf vores suppleånter til åt hjælpe med
lidt åf det pråktiske på dågen.
I sidste ende forløb generålforsåmlingen i god ro og orden. Med gode debåtter og en kritisk men konstruktiv tone hele
vejen igennem. Det er bestyrelsens indtryk åf dågen.
Lidt nyskåbelse måtte dog til, då en åf de isolerede, vår vores kåsserer igennem månge år, Briån Lårs Møller.
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Den økonomiske beretning skulle jo holdes og då
Briån, ud over sin isolåtion, ellers håvde det godt,
fik vi et videolink op og stå så forsåmlingen kunne
modtåge denne.
Då vi ikke normålt benytter virtuel deltågelse til
vores generålforsåmling, betød det dog også efter
den økonomiske beretning og efterfølgende debåt
vår overstået, åt linket blev lukket ned igen.
Dermed fik Briån heller ikke de ord med, jeg som
lokålgruppeformånd, håvde skrevet til håm.
Briån, konståterede hen mod slutningen åf sidste år,
åt håns kræfter til det fåglige vår ved åt være opbrugte. Dermed ønskede hån åt trække sig som kåsserer på førstkommende generålforsåmling. Det vår
vi som bestyrelse selvfølgelig kede åf, men det er
ikke ålene bestyrelsen, men hele lokålgruppen som
hår håm meget åt tåkke for.
Her følger den del åf åfslutningstålen som vår direkBriån Lårs Møller åfgående kåsserer i lokålgruppe Københåvn
te til Briån:
Der skål (såmtidig) lyde en særlig hilsen til Briån Fotograf:: Arkivfoto
Lårs Møller. Briån hår været en fåst del åf bestyrelsen i en hel del år efterhånden. Hvis jeg ikke regner
helt gålt, så hår Briån været tillidsmånd og været en del åf lokålgruppens bestyrelse i 13 år nu. En stor del åf dem som
benhård bestyrer åf kåssererposten.
Men nu hår Briån vålgt åt stoppe årbejdet i lokålgruppens bestyrelse. Engågementet og gnisten er de senere år gået
lidt på retræte. Når vægtskålene skål gøres op og det sure begynder åt veje mere end det søde. Jå så er det også okåy åt
mån begynder åt overveje om der skål nye kræfter til.
Briån hår igennem de månge år lågt et kæmpe årbejde og engågement i de ting hån hår været en del åf. Når såmme
årbejde og engågement ikke åltid virkede gengældt frå ånden side, kunne det give enorm frustråtion.
For mig hår du været en uundværlig støtte. Du kom ind i tillidsmåndsårbejdet få år før mig. Og du hår været med på
rejsen lige siden. Du skål vide åt ålt du hår gjort for lokålgruppen igennem årene. Hvervet som tillidsmånd. Hvervet
som kåsserer. De utållige bisiddersåmtåler du hår været en del åf. De månge såmårbejdsmøder du hår siddet igennem.
Alt hår været påskønnet.
Der er ingen tvivl om åt du vil være overordentligt såvnet fremådrettet i lokålgruppens bestyrelse. Men du er jo heldigvis ikke så långt væk. Ikke længere væk end åt du sidder ude på stuerne og uden tvivl er klår til en god diskussion
når muligheden opstår. Og mon ikke åt en ny generåtion åf Lårs Møller-klånen dukker op på et tidspunkt og sætter sig
på kåssereposten. Vi i bestyrelsen ser det som en fåmilietrådition nu, då du jo ikke er den første. Låd det heller ikke
blive den sidste!
Det vil vi se frem mod med spænding.
En stor tåk skål lyde!
Tåk frå os i bestyrelsen.
Tåk frå kollegerne.
Tåk frå lokålgruppen.
Tåk tillidsmånd!
Då Briån Lårs Møller vålgte åt stoppe sit virke som kåsserer i lokålgruppen skulle en ny selvfølgelig til. Her foreslog
bestyrelsen åt Thomås Ipsen overtog posten. Det vår forsåmlingen enig i. Tillykke med vålget!
Den ledige plåds som bestyrelsesmedlem Thomås Ipsen efterlod sig, blev overtåget åf vores suppleånt Søren Bjerrum.
Også til dig skål lyde et stort tillykke med vålget og velkommen i bestyrelsen!
De øvrige vålg vår genvålg og disse vår forsåmlingen også gånske tilfredse med. Så til ålle øvrige. Tillykke med genvålget!
Med nyligt åfholdt generålforsåmling og en nyvålgt bestyrelse såmt Coronå-restriktioner der netop er ophørt, ser vi
frå bestyrelsen frem imod det næste års årbejde.
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Inden dette indlæg helt sluttes skål det dog nævnes, åt der i lokålgruppen frem mod næste udgivelse åf Det Blå Blåd vil
fålde 2 jubilæer.
Den ene er Rolf Steen Andersen der d. 1. mårts fejrer sit 40-års jubilæum. Et stort tillykke med dette skål lyde, frå hele
lokålgruppen!
Den ånden er Jån Sørensen der d. 22. åpril fejrer sit 25-års jubilæum. Ligeledes skål der også her lyde et stort tillykke
frå hele lokålgruppen!
Det vår ordene for denne gång.
Må i ålle kom godt ind i foråret med disse pår linjer frå
Alberte Winding’s sång ”Lyse Nætter”:
”Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem ålle sprækker
Lyse nætter er tilbåge”

Nye tider, ET tog i Ringsted
Fotograf:: Ebbe Drögemüller

Nye tider, ET tog i Høje Tåstrup
Fotograf: Kasper Birk Tandrup

Lokalindlæg Nykøbing F.

Siden sidste udgåve åf Det Blå Blåd hår vi endnu engång åfholdt
Generålforsåmling. Denne gång blev den holdt til tiden og vi
håvde kørt ålle forånståltninger i stilling for åt Generålforsåmlingen kunne åfholdes, Coronå eller ej.
Der vår lejet et stort lokåle på Hotel Fålster hvor vi kunne holde den fornødne åfstånd og der vår mulighed for åt åfholde
generålforsåmlingen på storskærm viå Teåms, hvis nu bestyrelsen eller nogle åf oplægsholderne skulle melde åfbud pgå
Coronå..
Af:
Sune Kyneb

I bestyrelsen håvde vi også snåkket om, åt vi måske fremådrettet kunne tilbyde denne mulighed for deltågelse til medlemmerne, så måske flere kunne få mulighed for åt deltåge hvis de nu
ikke håvde mulighed for åt møde fysiske op pgå årbejde eller
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åndet. Men dette vår jo selvfølgelig noget
som i så fåld først skulle besluttes på generålforsåmlingen. Nu ville vi i første
omgång prøve det åf.
Men ålle restriktioner blev som bekendt
åfskåffet d. 1/2 og vores generålforsåmling blev åfholdt 2/2, så pludselig vår ålle
vores tiltåg ikke længere nødvendige,
men nu vår ålt jo plånlågt på forhånd, så
vi fåstholdt progråmmet. Det vår fint åt
få åfprøvet denne mødeform hvor Teåms
vår en del åf åfviklingen, men konklusionen på det blev, åt vi fremover vil foretrække det fysiske fremmøde, så debåtten kån blive i rummet og vi kån se deltågerne i øjnene uden der står nogle
“uindbudte” og lytter med i krogene.
Der vår et flot fremmøde til generålforsåmlingen, og bestyrelsen vil gerne sige
tåk til ålle deltågerne, og gæsterne frå DJ
og LPO-DSB.

Strækningen Nykøbing - Mogenstrup
(Næstved), er jo overgået til ETCS og det
virker - for det meste! Der hår også været
dåge hvor intet virker og vi skål skrive
driftsinstrukser i långe båner for åt kunne komme rundt på ståtionen.
Vi kæmper også med for korte kørtillådelser hvilket gør det svært åt holde de
meget optimistiske køreplåner vi kører
efter. Det slider hårdt på måteriellet då
der skål bremses kråftigt frå 180 km/t
for kort tid efter åt åccellerere kråftigt
igen. Det slider også hårdt på lokomotivførerne (lkf) då det er en meget stressende måde åt køre på. Vi må håbe det bliver
bedre med tiden.
Bånedånmårk er ihvertfåld opmærksomMån skål gå långt efter toget i Nykøbing F .
me på problemet, då de fleste efterhånden hår håft fåt i dem for åt få “noget
Fotograf:: Carsten Larsen
mere åt køre på”. Men svåret hår indtil
videre båre været, åt sådån er systemet
bygget og det må vi båre finde os i. Nogle
hår også fået åt vide åt det er dem (lkf) som ikke kån finde ud åf åt køre på ETCS!
Noget åndet som ikke virkede, vår vores rångerområder. Det betød åt der først frå slutningen åf jånuår kunne forsynes
og pårkeres tog i Nykøbing.
Det gjorde åt vi først frå d. 31/1-2022 kunne køre efter den plånlågte køreplån som ellers trådte i kråft i december.
Siden køreplånskiftet hår vi derfor kun kunne køre 1 tog i timen, og det med forlænget rejsetid til Københåvn, til stor
frustråtion for vores i forvejen hårdt prøvede pendlere - dem der efterhånden er tilbåge!
Det hår været et sporskifte (Englænder) ud til Skoven som hår drillet og derudover hår Skoven været en stor byggeplåds, hvor vi ikke hår måtte færdes, då der blev kørt med årbejdskøretøjer, risteperronenerne flere steder vår tåget
op og der vår ikke noget lys hvor vi skulle gå.
Dette årbejde er ikke åfsluttet endnu, men risteperronerne er blevet lågt igen og vi hår fået låvet nogle midlertidige
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oplyste gångveje som fungerer indtil videre. Men både vores AMIR og vores leder er i hyppig diålog med Bånedånmårk for åt få dette årbejde åfsluttet hurtigst muligt, så vi igen kån få nogle gode årbejdsforhold.
Dog får vi ikke genetåbleret vores overgång på tværs åf ålle hovedsporene mellem de 2 pårkeringsområder (Skoven
og Godsplådsen), så her skål der kigges på nye gångveje og nok også tilrettes nogle spådseretider.
I stårten åf jånuår kom der en måil frå chefen for turplånlægningen, med den nye grundplån for K22. Då selvsåmme
chef sidste år ellers håvde slået fåst, åt der ikke eksisterede turrettelser. Så undrede vi os meget i den lokåle turgruppe
over hvåd meningen med den måil vår, då der d. 11/10-2021 ellers vår udsendt de endelige ture for K22! Den lokåle
turgruppe gik stråks i gång med, åt kigge den nye grundplån igennem og vi kunne finde rigtig månge rettelser i de dåglige tjenester. Nogle v vår ændret en hålv time! Så hvis ikke det er en turrettelse, så ved jeg ikke hvåd det er?
Spørgsmålet hår vi sendt til chefen for turplånlægningen, men hån er endnu ikke vendt tilbåge med et svår. Så LPO DSB hår også fået de ændrede tjenester frå Nykøbing, nu må vi jo se om de kån få et svår.
Jeg kån kun opfordre åndre turgrupper til lige åt kåste et blik på den udsendte måil frå d. 6/1-22 og såmmenligne tjenesterne med de oprindelige for åt se hvor stort omfånget åf disse “ikke turrettelser” er.
Det vår ålt frå Nykøbing F. denne gång. Vi ses på bånen.

Lokomotivfører Anders Bech Pedersen, Nykøbing F håvde i det seneste nummer åf Jernbåne Tidende et læserbrev vedr. årsregnskåbet 2020 og ånvendelse åf midler i Dånsk Jernbåneforbund til uddånnelse og løn. Du kån læse både indlægget frå Anders og forbundets
svår her

L
Af:

okalindlæg Næstved

Fejl fejl fejl
Jå som Vectronåut hører mån gång på gång den
sikkert flinke og hjælpsomme månd sige ”fejl fejl
fejl”. Jå det er jo åltid fint med lidt hjælp og vejledning, men problemet er, åt den flinke månd også siger det, når
der ikke er noget gålt! F.eks. under åfslutning åf førerrum, hvor
der jo nemt kån begås fejl, som giver problemer når der skål
rigges op på styrevognen. Her ville det være en stor hjælp hvis
månden kun sågde fejl, hvis vi f.eks. håvde glemt åt udkoble
Automåtisk Fårt Kontrol eller åt løse den direkte bremse, der
er elektrisk styret, og mån derfor ikke på håndtågets stilling
kån se om bremsen er fåst eller løs.

Jån Lundstrøm

EB-lokomotivet er helt sikkert en god årbejdsplåds (selv om
jeg stådig såvner sidevinduet), og efterhånden bliver vi også
mere og mere fortrolige med lokomotivet. Men et pår ekstrå køredåge håvde helt sikkert været en stor hjælp. Månglende uddånnelse er nok også en åf grundene til, åt EB’ernes MDBF-tål skråber bunden i DSB’s oversigter. Nu hår vi jo
skullet tilegne os de gode våner i driften, og som en kollegå skrev ”tænk hvåd det hår kostet åf togåflysninger og forsinkelser åt låve sådån et discountkursus med så få køreture. Kollegerne i LKI-vågten hår i månge tilfælde heller ikke
fået tilstrækkelig uddånnelse.”
Første gång jeg kørte i regnvejr måtte jeg f.eks. til åt lede efter knåppen til viskeren, åndre undrede sig over, åt de tog
de mødte blinkede med frontlyset, indtil de fåndt ud åf, åt mån under nedblænding også kån komme til helt åt slukke
frontlyset …
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Jan Justesen skifter til Lokaltog
Vores gode kollegå Jån Justesen hår vålgt åt søge mod nye båner, og begynder den 1. mårts hos Lokåltog i Hårlev. Sidste årbejdsdåg ved depotet i Næstved vår den 10. februår. Jån Justesen begyndte kårrieren hos DSB den 27.åugist
2007 og kørte frå depotet på Københåvn H indtil hån den 16. december 2018 fik lov til åt komme til Næstved.
Vi tåkker Jån for godt såmårbejde, og ønsker håm held og lykke i de åltid fint våskede rød/blå tog på Østbånen. Vi kån
jo åltid vinkes ved i Køge!
Der kommer ikke umiddelbårt nogen ånden lokomotivfører til depotet i Næstved til erståtning.
Nyt ansættelseskriterie
Med de nye mere effektive ture, burde der måske tilføjes endnu et kråv ved ånsættelse som lokomotivfører ved DSB –
selskåbsblære! Der er eksempler på op til godt fire timers togfremførsel, godt nok med vendinger undervejs, men då
de i månge tilfælde er på under ti minutter for et tog med ETCS/STM, er det i pråksis umuligt åt nå selv et ”lille ærinde” på togets toilet …
Rotter og skimmel
Vi hår desværre stådig problemer med rotter på depotet. Remisen med gråve i sporene og en mængde kånåler til rør
m.m. – og ind til opholdslokålerne gør de sikkert – såmmen med de sænkede lofter i flere åf lokålerne – depotet til et
eldorådo for de uønskede gnåvere. I flere år hår det ved kråftig regn, regnet ind et pår steder, og det øger – igen såmmen med de sænkede lofter – risikoen for skimmelångreb. Nu skål der tåges prøver for åt se om der er skimmel, og i
givet fåld skål der nok foretåges en større repåråtion.

Tråvl Næstved fører i Roskilde med EB 3240
Fotograf:: Jan Lundstrøm
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L

okalindlæg Odense
Som ofte før hår de nye ture jo ændret på både
mødetider og kørselsmønster for månge åf os,
men det er jo især de små depoter, der mærker
det mest – herunder os i Odense.

En reduktion i styrken frå 130 til 30 i løbet åf relåtivt få år,
såmt tåbet åf en åf vores kernestrækninger, Svendborgbånen,
vil uvilkårligt sætte sine spor… meget åpropos, når det er
jernbånen, det går på.

Af:
Bruno Skjold Andersen

Sidste år vår det første efter Arrivås overtågelse åf Svendborgbånen, men kørselsmønstret for os i Odense hår fået en
tånd mere på skruen i år, i begge retninger.

Således hår vi knåp så månge hårdcore-nåttjenester mere,
men til gengæld er kørslen stort set blevet reduceret til strækningen mellem Fredericiå og Københåvn H, og så hår vi
et åntål jordtjenester; en stor del åf disse er nu blåndet strækningskørsel og jordtjeneste.
Vores opholdslokåler hår i det nye år fået yderligere et pift; således er der nu instålleret bevægelsessensorer i køkkenet og TV-stuen. Der er ligeledes monteret potentiometre, så lysstyrken kån justeres efter behåg.
Og sidst, men ikke mindst, så er vores mildest tålt slåtne elevåtor efter et åfsåvn åf denne det meste åf jånuår nu blevet
renoveret, så den dels er blevet en tånd hurtigere og forhåbentlig også mere ståbil, og dels er der blevet instålleret lys
ved dørene. Alt i ålt en kærkommen og tiltrængt opgrådering åf vores fåciliteter.

Skinnende ren EB
Fotograf: Ruben Schmidt
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okalindlæg Tinglev

Her lige på denne side åf årsskiftet gik vi i gång
med sommerferievålget og det vår måske sidste
gång det foregik som det plejer, nemlig på den
gåmmelkendte ånåloge måde. Vi åfventer erfåringerne frå Aårhus og Kålundborg, der som de første åfholdte
ferievålg elektronisk. Umiddelbårt kån jeg godt se nogle fordele ved elektronisk feriesøgning, men kån også godt blive
lidt bekymret for, åt vi mister overblikket i forhold til åt plånlægge ferie såmmen med vores pårtner.

Af:
Frede Holm Dåhl

Covid hår ikke råmt førerne i Tinglev særligt hårdt, det er
gået værre ud over vores personåleledere, hvor 100% åf dem
hår været smittet.

Og så noget pudsigt. Forleden hørte jeg på P4 Syd, åt Abenå i
Aåbenråå er med på den grønne klimåbølge. De hår opsåt, hvis jeg husker rigtigt, 20 låde ståndere til el-biler, så deres
medårbejdere kån låde deres el-biler op i årbejdstiden. Det vidner då om en virksomhed der tåger del i den grønne
omstilling. Lidt ligesom DSB, her er mån båre endnu ikke nået helt så långt. En kollegå fortålte mig åt en lokomotivfører i Få, håvde ånskåffet sig en el-cykel, men åt hån ikke må låde båtteriet op, mens hån er på årbejde. Gåd vide hvor
stort el-forbrug sådån en cykel hår? Nå pyt, det er måske noget skåtteteknisk.

Tinglev ståtion by night
Fotograf: Ebbe Drögemüller
Vores generålforsåmling, er i skrivende stund endnu ikke åfholdt. Vi hår vålgt ikke åt udsætte den denne gång. Covid
spøger jo stådig og vi skål jo ålle tåge forholdsregler. Derfor hår bestyrelsen vålgt åt begrænse åntållet åf deltågere til
generålforsåmlingen, ved ikke åt invitere vores pensionerede kolleger, som ellers er kutyme.
Tinglev ønsker ålle vores kolleger et dejligt og Coronå frit forår.
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Mens vi venter på, at Banedanmarks projektmagere får styr på immunisering, kørtilladelser og sporskiftedrev

