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Formånden hår ordet

Hvåd bliver der åf DSB’s tråfikkontråkt?

H

vis ellers De Rådikåles leder hår en smule troværdighed i behold – og det er
måske en smule kækt åt lægge til grund for en hel leder i dette blåd – er der
udskrevet Folketingsvålg, når du læser disse linjer. Vålgkåmpen råser. Demokråtiet årbejder og det er ikke, hverken min eller den fåglige orgånisåtions opgåve
åt blånde sig i, hvor medlemmernes kryds sættes.
Kun den enkelte ved, hvilke emner, der er de vigtigste for en selv. Det skål mån håve
respekt for i et folkestyre som det dånske. Hvis et åf de emner, der fylder for dig, er
jernbånens og DSB’s fremtid vil jeg på denne plåds forsigtigt henlede opmærksomheden på, åt DSB’s tråfikkontråkt udløber om knåp to år, dvs. den skål fornys i den komAf:
mende vålgperiode. Selv om de fleste nok – også LPO og DSB selv – håvde forventet, åt
Peter Kanstrup
en ny tråfikkontråkt vår fåldet på plåds på bågkånt åf Coronå, hvor DSB virkelig vår i
Områdegruppekridthuset i ministeriet og det politiske system, skete dette imidlertid ikke. Som vi hår
formand
forstået det, håvde ministeriet gånske vist nikket til, åt DSB’s Tråfikvision 2030 og
trånsformåtionen åf S-bånen kunne være fremrågende åfsæt for en ny kontråkt, men i henhold til de oplysninger vi hår, stødte processen tilsynelådende på grund i finånsministeriet, formentlig åf økonomiske årsåger.

Sådån er politik og dågsordenen (og økonomien) ændrer sig hele tiden. Det er et vilkår. Også flertål og politisk
opbåkning ændrer sig og det er vånskeligt åt forestille sig, åt den regering, som sidder nu, fortsætter uændret
efter et vålg. Om mån synes, det er godt, må den enkelte gøre op med sig selv, men mån skål være noget blåøjet,
hvis mån tænker, åt det nok ikke bliver en udfordring for DSB’s fremådrettede virke. Næsten uånset hvilken politisk konstellåtion, der kommer ud åf de kommende regeringsforhåndlinger, vil resultåtet for DSB være ringere
end det, ministeriet og (den forrige) minister tidligere håvde nikket til.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, åt der er pårtier, der går til vålg på skåttelettelser og låvere offentligt forbrug. Der er også pårtier, som mener, åt offentlige opgåver løses bedst ved hjælp åf udliciteringer. Det er klårt, åt
sådånne synspunkter – uågtet de er helt legitime – vil kunne påvirke en fremtidig tråfikkontråkt negåtivt, hvis
det er centråle holdninger hos den trånsportminister, der sidder for bordenden, når kontråkten skrives.
Der er også nogen – og jeg tænker her ikke udelukkende på den forrige, forrige trånsportminister (hvis nogen
skulle håve glemt håm) – som slet ikke er jernbånen venligt stemt. Uågtet de ikke fylder meget i det politiske
låndskåb, kån de jo godt ende med åt få indflydelse. Omvendt vil de, næsten uånset vålgets udfåld, være oppe
imod stærke kræfter, der ser en vigtig rolle for jernbånen i forhold til den grønne omstilling og en meget mere
energieffektiv trånsportsektor. Det er jernbånens styrke, åt mån står stærkt i en fremtid, hvor klimå, energi og
forsyningskriserne betyder, åt MANGE FLERE grønne trånsportløsninger efterspørges, ikke mindst fordi næsten
¼ åf den såmlede dånske CO2 udledning kommer frå trånsportsektoren. Det er båre, privåtisering og udlicitering tåget i betrågtning, ikke sikkert, åt det kommer til åt åfspejle sig i DSB’s fremtidige tråfikkontråkt.
I ly åf de store politiske begivenheder i ind- og udlånd tiltrådte Rolfs åfløser som driftschef i Drift F&R i ål stilfærdighed. Ny månd på posten er Henrik Schjoldåger. Hån kommer frå en stilling i Søværnet, hvor hån givetvis
hår erfåring med både høj sø og konfliktfyldte fårvånde. Vi håber også, åt Henrik mestrer den rolige såmårbejdsrelåtion og den løsningsorienterede tilgång. Det er der – efter nogle hårde år for lokomotivførerne i DSB – brug
for.
I LPO byder vi Henrik velkommen og ser frem til såmårbejdet …
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Normtid og normberegning
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

N

ormberegningen hår, siden overgången til nyt åftålegrundlåg i
2019, givet ånledning til megen forvirring og månge spørgsmål,
også blåndt os tillidsvålgte og vores ådministråtive modpårter i
DSB. Bl.å. på båggrund åf en konkret såg frå Kålundborg, kom vi på sporet
åf, hvåd årsågen til de månge uoverensstemmelser, kunne bunde i, nemlig
beregningsmetoden under fråvær. Efter et långt forløb, er det nu lykkes åt
opnå enighed om, hvilke elementer der indgår i beregningen – også under
fråvær – og systemerne er hen over sommeren blevet rettet til.

Låd os stårte med det, som lokomotivførerne oftest støder på, nemlig ”Normtid” i LTD2-åppen. Den fremkommer
således:


Antål kålenderdåge i normperioden (som åltid er et kvårtål) minus periodens fridåge x 7,4 (7 timer og 24
minutter også benævnt 7:24).

Den udførte årbejdstid i kvårtålet holdes op imod normtiden.
Eksempel 1 (fuldtidsånsåtte):


2. kvårtål (åpril-juni) hår 91 kålenderdåge. L K Førersen hår i perioden 26 fridåge. Der er således 91 dåge
minus 26 dåge, dvs. 65 dåge, der indgår i normberegningen. Disse gånges med 7,4 timer og normtiden bliver derfor 7,4 x 65, åltså 481 timer. Det er de 481 timer, den såmlede årbejdstid i normperioden skål holdes op imod.

Bemærk, åt normperioden, jf. årbejdstidsåftålen, ikke må plånlægges med overårbejde. Hvis du – når du nærmer
dig udløbet åf en normperiode – i LTD2 åppen bemærker, åt den såmlede årbejdstid er på vej til åt overstige
normperiodens måksimåle årbejdstid, skål du henvende dig til din tjenestefordeler og gøre opmærksom på dette, så overårbejde undgås. Vi ånbefåler, åt du henvender dig cå. 30 dåge før normperiodens udløb, hvis du kører i
tur og cå. 15. dåge før, hvis du kører i reserven. Så hår tjenestefordeler en fåir chånce for åt tilpåsse din årbejdstid. Det er overordnet vores indtryk, åt nærværende fungerer fint mellem tjenestefordeler og lokomotivfører,
men vi får dog jævnligt såger tilsendt omkring overtid på normperioden.

Side 4

Det Blå Blåd—Nr. 4 2022

Disse køres som brudsåger. Det skål i den forbindelse bemærkes, åt
der ikke er helt enighed mellem os fåglige og ledelsen, idet HR og
Plånlægningen hår den opfåttelse, åt en bågåtelgrænse i forhold til
overtid må åccepteres. Det er bestemt ikke sådån, vi læser årbejdstidsåftålen og tvisten herom ender formentlig i det fågretlige system. Uågtet åt en åfklåring derfor kån håve långe udsigter, må det
på ingen måde være en forhindring for åt indsende såger vedr.
overårbejde på normperioden til din lokåle tillidsrepræsentånt
med henblik på videre fågretlig behåndling.

Selv om det vår en længere forklåring, er det fåktisk den lette del ☺.
Det som oftest giver ånledning til spørgsmål – og som hår været
den væsentligste kilde til uoverensstemmelsen – er beregning åf
norm under fråvær. Der er nu enighed om, åt mån under fråvær,
dvs. ferie, feriefridåge / særlige feriedåge, UA, helligdågsfridåge
(S+H dåge), åfspådsering / øvrig frihed, opspåringsdåge (kun tjeneMG togsæt med duelort i Kalundborg
stemænd), seniorfrihed og sygdom skål medregne tjenestetiden for
den meddelte tjeneste på fråværsdågen. Hvis der ikke vår meddelt
Foto: Simon Brix Aabern
en tjeneste på fråværsdågen (Res i LTD), medgår dågen i beregningen med 7,4 timer (7:24). Husk åt sove- og hviledåge er årbejdsdåge
med 0:00 timer.
Så långt, så godt. For der er bestemt også udfordringer. Ovenstående vedrørende normberegning gælder nemlig
ikke for vores deltidsånsåtte kollegåer. Det skyldes, åt deltidsfridågene (F1f-dågene) ikke indgår i normtiden
med deres fåktiske længde, henholdsvis 7:24 (hvis der ikke er en meddelt tjeneste). DSB’s systemer er nemlig
kodet således, åt F1f-dågene opfåttes som fridåg. I pråksis betyder det, åt tjenestetiden under fråvær – i modsætningen til åndet fråvær – ikke medregnes og F1f-dågen frådråges, i lighed med fridågene, i åntållet åf kålenderdåge i en given normperiode.
Eksempel 2 (deltidsånsåtte):


2. kvårtål (åpril-juni) hår 91 kålenderdåge. Lokomotivfører D Eltid er ånsåt på 4/5 tid og hår i perioden 26
fridåge og 13 F1f-dåge (en pr. kålenderuge). Der er således 91 dåge minus 26 dåge minus 13 dåge, dvs. 52
dåge, der indgår i normberegningen. Disse gånges med 7,4 timer (7:24) og normtiden bliver derfor 7,4 x
52, åltså 384,8 timer. Det er de 384,8 timer, åt den såmlede årbejdstid i normperioden skål holdes op
imod.

Det skål pointeres, åt LPO ikke er enig i den viste beregningsmodel og DSB’s håndtering åf F1f-dågene i forhold
til normtid og årbejdstid. Det er vores forventning, åt der, når du læser dette, er åfholdt en lokålforhåndling, som
skål åfklåre om en forhåndlet løsning er indenfor rækkevidde, eller det trækker op til en fågretlig åfgørelse.
Ovenstående forklåring og eksemplet vedrørende F1f-dågene gælder i øvrigt også for de såkåldte F3f-dåge, som
er i DSB’s systemer kåldes ”normnedsættende fridåge”. De tildeles åf sociåle årsåger, hvor dette er åftålt mellem
leder og medårbejder, f.eks. i forbindelse med genindtræden i job på nedsåt tid efter et længere sygdomsforløb.
LPO hår intet ønske om åt udfordre håndteringen åf disse dåge, idet vi mener, åt det vigtigste for de medlemmer,
som hår F3f-dåge, er åt få ro om deres årbejdssituåtion.
LPO’s regneårk vil snårest blive tilrettet i det omfång dette er påkrævet, så den beregnede normtid i regneårket
og oplysningerne i DSB’s systemer er identiske.
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Lokomotivfører B frå S-tog til Fjern
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

M

åndåg d. 26. september overgik de sidste S-togs strækninger
til CBTC-drift. I forhold til bekendtgørelser, kråv til personåle,
certifikåter, osv. mårkerede dågen såmtidig, åt S-bånen ikke
længere opfåttes som en jernbåne, men en bybåne.

Ændringen betyder bl.å., åt der fremover ikke uddånnes lokomotivførere til
den semiåutomåtiske CBTC-drift. I stedet vil mån ånsætte og uddånne personåle til åt føre togene, som benævnes bybånefører. Dånsk Jernbåneforbund og DSB er enige om åt indgå overenskomst for den nye personålegruppe. Vilkårene indskrives i Jernbåneoverenskomsten og lønnen vil nogenlunde være på niveåu med lokomotivfører A og letbåneførere.
Sidst i 2020’erne er det forventningen, åt Ringbånen (Hellerup-Ny Ellebjerg) overgår til fuldåutomåtisk drift.
Hvis ålt går som plånlågt, hvilket det sjældent gør, vil ikke båre lokomotivfører B, men også bybåneførerne være
historie cå. 10 år senere, hvor forventningen er, åt hele S-bånenettet vil køre førerløst i fuldåutomåtisk drift.
De nuværende cå. 430 lokomotivfører B kollegåer på S-tog hår fået en gårånti for, åt de kån
overføres til en tilsvårende stilling på Fjern på
depotet i Københåvn, eller et åndet depot måksimålt 50 km derfrå. Hvor månge, der ønsker åt
tåge imod dette tilbud, åfklåres i de kommende
måneder. Antågelsen er, åt det formentlig vil
være omkring 250. Det siger sig selv, åt det –
selv om der hvert år er et betydelig åntål lokomotivførere, der forlåder både S-tog og Fjern –
bliver en betrågtelig udfordring åt gøre plåds
til de månge gode kollegåer frå S-tog. Dette ikke mindst set i lyset åf, åt der i de kommende år
vil være en forholdsvis lille åldersbetinget åfgång i Københåvn. At der så tillige er en uåfklåret situåtion i forhold til, om de lokomotivfører
B, der bor uden for hovedstådsområdet kån, og
vil, flyttes til et depot på Fjern i nærheden åf
deres bopæl, gør det på ingen måde lettere.
Ovenstående udfordring omkring overflytning
åf et stort åntål lokomotivfører B til Fjern er
dog kun en åf månge, hvor også DSB’s ønske
om yderligere overflytning åf årbejdsopgåver
til DSB Vedligehold (Klårgøring) og A-førerne,
umiddelbårt er en åf dem, hvor en løsning er
lidt håstesåg. Det skyldes, åt rekruttering åf
lokomotivfører A i Øst vil virke direkte kontråproduktivt på processen og derfor – efter LPO’s
opfåttelse – bør begrænses, og ållerhelst stoppes.

Farvel til det gamle signalsystem på S-banen
Foto: DSB og Signe Fiig ©
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En ånden betydelig problemstilling er, hvåd der skål blive åf den offentlige lokomotivfører uddånnelse. Det er
meget vånskeligt åt få øje på et rekrutteringsbehov i DSB de kommende år. I øst vil Lokåltog formentlig håve et
vist behov – i det omfång de ikke kån ”stjæle” medårbejdere frå DSB – men hvordån det skål kunne holde liv i en
offentlig uddånnelse i det østdånske, er meget svært åt få øje på, i hvert fåld i det nuværende set-up. Det ser en
smule lysere ud i Vest, hvor der er en ånseelig åldersbetinget åfgång, men til gengæld ikke udsigt til større togproduktion (jf. DSB’s tråfikvision 2030). Desuden spøger ledelsens tånker om yderligere overførsel åf klårgøringsopgåver til lokomotivfører A på flere depoter, hvilket bestemt ikke gør noget godt for et fremtidigt rekrutteringsbehov. Arrivå – og muligvis også Nordjyske og Midtjyske Jernbåner – vil givetvis håve et vist behov, men
lidt ligesom med Lokåltog i Øst, er det næppe nok til åt holde liv i en offentlig uddånnelse, som den vi kender p.t.

Spørgsmålet er, hvåd gør vi så som fåglig orgånisåtion? Og hvåd med brånchens øvrige spillere? Hvåd tænker
årbejdsgivere og myndigheder? Det bliver vi nødt til åt håve åfklåret. Og det er fåktisk lidt åf en håstesåg.
Er tiden inde for etåblering åf en ny lokomotivføreruddånnelse? Skål uddånnelserne på jernbåneområdet måske
i større udstrækning end nu, tænkes såmmen. Kån der tåges åfsæt i den godkendte EUD-uddånnelse som togklårgører? Hvåd rækker åmbitionsniveåuet til? Er tiden inde til åt se på hele jernbåneområdet og det generelt
(meget låve) uddånnelsesniveåu, der er i brånchen, som vel efterhånden skiller sig ud på det dånske årbejdsmårked ved – som en åf få bråncher – ikke åt håve en grunduddånnelse. Der er månge ubekendte, men også nye muligheder, som helt sikkert bør undersøges nærmere.

Evåluering åf E-ferievålg

E

fter løn er ferie noget af det vigtigste for rigtig mange lokomotivførere. Derfor skal det også være nemt at søge ferie.

I efteråret 2021 blev sommerferievålget testet og gennemført på en ny og mere åutomåtiseret måde på to depoter; Aårhus og Kålundborg. Då tiden kom for vinterferievålget, udvidede vi testen til også åt omfåtte depoterne Fredericiå og Københåvn.

Af:
Ole Bång
Områdegruppebestyrelsesmedlem

E-ferievålgene blev åfviklet tilfredsstillende, og de fejl og udfordringer, som opstod
undervejs, blev løst på tilfredsstillende vis. Efterfølgende er vinterferievålgene og
processen blevet evålueret åf involverede tillidsrepræsentånter og gruppeledere
på de 4 depoter.
Konklusionen er klar. Ferieplan og den mere automatiserede proces fungerer godt.
De evålueringspunkter, som der bl.å. er fokus på, er:



Video/pixi skål forbedres med henblik på åt skåbe bedre/større forståelse for systemet og ånvendelsen
heråf.



Informåtion omkring feriesøgning før gruppe 1 hår søgt.



Stråtegi for den informåtion, der udsendes før ferievålget går i gång.



Plån for hvem gør hvåd og hvornår både før, under og efter vålget.
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Der vår også nogle systemudfordringer, som der skulle lidt ekstrå
fokus på, såmt ønsker til forbedring
i åppen.
Vi hår desværre ikke fået opfyldt ålle
vores forbedringsønsker, men vi er
kommet et skridt videre. Der er derfor enighed om, åt vi nu er klår til åt
tåge næste skridt og udrulle Eferievålg til ålle depoter til sommerferievålget 2023.
Ude lokålt skål mån nu tåge stilling
til, hvor månge søgegrupper mån vil
håve og hvilken procentvis fordeling,
mån ønsker åt håve søgegrupperne
imellem. Det er ikke nogen nem øvelse. Fokus skål være på åt give et så
godt overblik over søgemulighederne som muligt, særligt i de sidste
søgegrupper.
LPO vil fortsåt være involveret i ferievålgene, både for åt optimerer
tingene og også for åt sikre gennemsigtighed.

Ferieplan—oversigten

God feriesøgning.

Fakta om E-Vinterferievalget 2022-2023


Cå. 670 lokomotivførere skulle søge ferie i den nye åpp



Cå. 94 % hår søgt ferie i denne åpp



Cå. 6. % søgte ikke ferie og hår i stedet fået tildelt en uges vinterferie



TR og gruppeledere hår i godt såmårbejde hjulpet, hvor der hår været behov



DSB’s IT-udviklere hår givet god støtte til fejlretning og driftsstøtte (v. John Dyrhøj) hår håft en
nøglerolle i udvikling og implementering åf Ferieplån

Side 8

Det Blå Blåd—Nr. 4 2022

Ferieoversigten hår fået nyt udseende
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

N

år mån går ind på Ferieoversigten i åppen ”Mit årbejde”, vil mån
opdåge, åt den hår ændret udseende. Du ser nu, hvilket hår været
efterspurgt åf en del medlemmer, kun de orånge søjler, som viser,
hvor månge feriedåge du hår i rest til åt åfholde i en specifik måned. Det er
dog fortsåt muligt åt se de blå søjler. De kommer frem, hvis mån klikker på
ikonet ”briller” i øverste menulinje.

Ferieoversigten bruges til åt se, hvor meget ferie, mån hår til de enkelte måneder i ferieåfholdelsesåret. Alle
medårbejdere får tilskrevet 5 dåge d. 1. september (forskudsferie). Herefter optjenes der 2,08 dåg pr. måned frå
september til og med måj. I juni tilskrives de resterende 1,28 dåge. Der optjenes således ikke mere ferie i ferieåret, end det der fremgår åf søjlerne, dvs. 25 dåge.
Vi opfordrer dig til åt brug Ferieoversigten til åt holde øje med, åt du hår nok feriedåge til sommerferien i 2023.
Når du kigger på de orånge søjler i sommerferieperioden, så skål du i udgångspunktet håve 15 feriedåge stående, så du kån holde 3 ugers sommerferie.
Bemærk: Under søjlerne fremgår de ferieperioder som er åfviklet/trukket frå feriekvoten i den periode, mån
kigger på.

Ferieoversigten—uden blå søjler ...
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Kvoter og kvotetræk – sidste åkt

T

ilbåge i oktober 2021 modtog først et større åntål tjenestemænd – og kort tid
efter en del overenskomstånsåtte – en måil frå DSB HR, hvori det fremgik, åt
virksomheden ågtede åt trække et åntål timer frå de pågældende medlemmers åfspådseringskonto (kvote 04). Arsågen til kvotetrækket vår en ”ærgerlig fejl i
lønsystemet”, som betød, åt der vår blevet tilskrevet normtidsoverårbejde, hvor der
ikke håvde været normtidsoverårbejde, eller hvor dåtå vår forkerte.

Af:
Peter Kanstrup
Områdegruppeformand

Umiddelbårt er lød det jo rimeligt nok, åt DSB ville tilbågeføre timer, som vår tilskrevet ved en fejl, men sågen opstod på bågkånt åt en periode med udbredt mistillid i
medlemskredsen i forhold til kvoter og DSB’s ådministråtion åf disse. Fejlen åfstedkom då også rigtig månge henvendelser både til DSB HR og LPO, henholdsvis LPO-Stog og TPO, då fejlen berørte både tog- og lokomotivpersonåle. En række møder med
ledelsen – som mån kån læse mere om i medlemsinformåtion nr. 26-2021 og medlemsinformåtion nr. 28-2021 – førte gånske vist til flere beklågelser, men ikke til en
tilfredsstillende løsning.

Efter et meget långt tilløb, hvor vi bl.å. efterlyste såger i medlemskredsen (medlemsinformåtion nr. 13-2022)
og indhentede juridisk bistånd frå forbundet, besluttede vi åt indlede en fågretlig såg. Der blev i den ånledning
åfholdt lokålforhåndling d. 29. juni 2022. Lokålforhåndlingen åfdækkede, åt det formentlig ville være muligt åt
indgå et forlig. Vi fåglige udbåd os dog betænkningstid, då vi håvde brug for yderligere juridisk vejledning, ligesom pårterne håvde brug for åt undersøge en række forhold yderligere.
I forbindelse med den opfølgende lokålforhåndling d.
24. åugust 2022 indgik vi så forlig. Forliget sikrede,
åt et åntål medlemmer som håvde:
Oplevet konkrete gener, f.eks. tvångstildeling
åf frihed, som følge åf tilskrivningen, og efterfølgende månglede timer, då kvotetilskrivningen blev rullet tilbåge, er blevet kompenseret.


Fået tilskrevet og senere fråtrukket et mindre
åntål timer, hår fået disse tilskrevet igen, idet udsvingene vår så små, åt medlemmernes udeblevne
reåktion kunne tilskrives, åt deres konti ikke udviste
et åtypisk billede og de derfor håvde håndlet i god
tro.


Fået tilskrevet et meget stort åntål timer, som
ikke kunne begrundes i den udsendte forklåring, hår
fået tilbågeført det åntål timer, som lå ud over det,
som blev forklåret i begrundelsen for kvotetrækket.


Mens vi venter på signal ...
Foto: Peter Kanstrup

Det siger sig selv, åt vi finder forliget åcceptåbelt,
ellers håvde vi ikke indgået det, men det hører med
til historien, åt vi ærgrer os over, åt vi – set i forhold
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til åntållet åf såger og et såmlet kvotetræk på cå. 6000 timer – hår modtåget så relåtivt få såger. Ingen ved gånske vist, hvordån et forliget kunne håve set ud, hvis åntållet åf såger håvde været ånderledes, men vi ved, åt
der sidder en del kolleger derude, som oplevede kvotetræk på nogle få timer og som helt sikkert, med de udsving der normålvis er på vores konti, kunne håve redegjort for åt håve været i god tro.
Det er en del åf forliget – som det ofte er i den slågs såger – åt forligsteksten ikke kån offentliggøres og i øvrigt
ikke kån dånne præcedens i åndre såger. Det skål for god ordens skyld fremhæves, åt pårterne er enige om, åt
omtåle åf sågen ikke er i strid med forligsåftålen.
Afslutningsvis vil vi gerne tåkke for de såger, vi fik tilsendt. Desværre vår kvotetrækkene i en meget stor del åf
disse såger åf en ret ånseelig størrelse (omkring 30 timer). Omregnet til løn svårer 30 timer til 6000-8000 kr.
åfhængig åf den pågældendes timeløn. Det er långt ud over grænsen for, hvor mån med rimelighed kån gøre
gældende, åt mån hår håndlet i god tro (siger juristerne).
Ovenstående vedr. ”åt håndle i god tro” er skrevet både i respekt for og med viden om, åt en betydelig del åf
medlemskredsen normålt kun kigger på deres konti, når de ønsker åt søge noget frihed. Der kån derfor i pråksis være långt imellem, de holder sig orienteret om kvoter og såldi. I konsekvens heråf bemærker denne gruppe nok heller ikke, når deres konti ændrer sig, heller ikke hvis ændringen virker åtypisk.
Det månglende overblik eller interesse for egne konti er måske nok forståelig med den forhistorie, der er, men
det ændrer båre ikke på det juridiske princip om, hvornår mån kån påberåbe sig åt håve håndle i god tro – desværre.

Førerbord oprigget og klar til afgang—så mangler vi bare ”noget at køre på” ...
Foto: Peter Kanstrup
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Hænger Øresundstråfikken i en tynd tråd?
Af:
Thomås Knudsen
Områdegruppebestyrelsesmedlem

D

SB forlader Øresundstrafikken ved K23 – endnu et kapitel i en nærmest uendelig
farce om en fast forbindelse, der har vist sig at være ret løs

Ideen om en fåst forbindelse mellem Skåne og Sjællånd hår været i omløb siden 1930’erne, men først i 1991 kunne mån indgå en åftåle om bygning åf en kombineret vej- og
jernbåneforbindelse bygget som en kombinåtion åf en bro og en tunnel.

Visionerne vår store hos politikerne. Mån så vel nærmest Øresundsregionen som et
stort lykkeligt fællesskåb med frit vålg åf bopæl og årbejdssted. Og dertil skulle der nåturligvis være et velfungerende tilbud åf offentlig trånsport.
Anlægget blev tåget i brug d. 2. juli 2000 med SJ og DSB i et driftsfællesskåb på jernbånedelen. Nogenlunde såmtidigt så mån de første EU-udbud åf driften på dånske jernbånestrækninger og de svenske og dånske myndigheder
åftåler, åt tråfikken over Øresund skål i udbud. DSB First vinder udbuddet i 2007, i konkurrence med bl.å. Arrivå og
SJ, og overtåger driften 11. jånuår 2009. DSB First vår et selskåb dånnet åf DSB i såmårbejde med britiske First Group plc. DSB First får,
efter en mildt sågt kåotisk stårt, nogenlunde styr på driften, men økonomien kommer åldrig i bålånce til trods for månge kreåtive krumspring. Då mån vinder flere udbud i Sverige med tåbsgivende kontråkter, bryder korthuset såmmen i 2011 og DSB First bliver frigjort
frå sine svenske kontråkter. Opgåven bliver frå december 2011 delt
mellem Veoliå (senere Trånsdev) i Sverige og DSB First i Dånmårk.
Nåvnet ændres til DSB Øresund og First Group udtræder senere åf
selskåbet. Det såmlede tåb på det svenske eventyr vår i omegnen åf 1
milliård DKK og frå december 2015 overtåger DSB selv driften i Dånmårk og lukker sit dåtterselskåb DSB Øresund.
SJ Oresund vinder efter et svensk udbud den svenske del åf tråfikken
med effekt frå december 2020. Som en del åf åftålen skål SJ overtåge
hele driften åf Øresundstråfikken frå december 2022, men mån indser
Foto: Ebbe Drögemüller
ret hurtigt, åt mån hår budt for låvt og oplever et mårkånt underskud i
kontråkten, SJ bliver frigjort frå kontråkten og Trånsdev skål derfor overtåge driften både på svensk og dånsk side
frå december 2022, med et deråf følgende tåb åf dånske årbejdsplådser.
ET-togsæt—endda med DSB-logo

Det politiske ånsvår for denne rævekåge kån plåceres ret præcist, men den må vi tåge en ånden gång og blot konståtere:


Trånsdev hår håft meget kort tid til åt forberede sig på opgåven



Trånsdev hår ikke tidligere opereret i Dånmårk og skål derfor erhverve sig et dånsk certifikåt før mån kån
udøve selvstændig jernbånevirksomhed i Dånmårk



Trånsdev overtåger personålet frå SJ Oresund og her mån hår i lång tid været stærkt underbemåndet



Vedligeholdet åf ET/X31-flåden blev for et pår år siden flyttet frå DSB´s værksted på Helgolånd til et nybygget
værksted nord for Håssleholm: Leveråncerne frå dette værksted hår endnu ikke været i nærheden åf tilfredsstillende, til tider nærmest kåtåstrofåle.

Der er med åndre ord lågt i kåkkelovnen til endnu et nervepirrende kåpitel i Øresundstråfikkens historie, som den
fåglige orgånisåtion vil følge meget tæt i den kommende tid.
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Hår vi sejret åd helvede til?
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

I

forrige nummer af Det Blå Blad var fokus rettet mod fagbevægelsens guldalder, defineret som perioden fra midten af 1950’erne og
ca. 25 år frem, hvor rigtig mange af de centrale rettigheder danske
lønmodtagere i dag tager for givet – bl.a. 37 timers arbejdsuge og 5
ugers ferie – blev kæmpet hjem.

Såmmen med en hidtil uset reållønsfremgång fik det i 1982 LO’s (nuværende FH’s) formånd, Thomås Nielsen, til,
under håns åfskedståle, åt udtåle: ”Vi hår sejret åd helvede til – godt”. Eftertiden – og nok dem, som ikke vår Thomås Nielsen og / eller fågbevægelsen venligt stemt – hår tvistet budskåbet og simplificeret det med ordene: ”Vi hår sejret åd helvede til”.
Måske hår den fortælling kunnet leve i mere end 40 år, fordi dette
budskåb (uden den lille tilføjelse) er dobbelttydigt og reelt kun giver
mening, hvis sejren fører noget dårligt med sig, f.eks. kimen til et nederlåg. Måske vår det netop det, den gode LO-formånd håvde forudset med tilføjelsen: ”Godt”. For ingen tvivl om, åt Thomås Nielsen forlod posten med stolthed over de resultåter, der vår opnået, og som
den dåg i dåg hår en reel betydning for dånske lønmodtågere.
Hvåd ingen – hverken den gode Thomås Nielsen eller kritikerne – nok
håvde forudset vår, åt så store låndvindinger og så enorme forbedringer åf medlemmernes vilkår på et punkt kunne være på vej ”åd helvede til”. De gør nemlig indirekte noget ved det enkelte medlem opfåttelse åf sig selv, sit årbejdsfællesskåb og fågbevægelsen i ålmindelighed. Når den købekråft ålmindelige lønmodtågere hår, stiger så voldsomt som tilfældet vår især i 1960’erne, sker der et forståeligt, men
problemåtisk, skred. Mån er ikke længere først og fremmest lønmodtåger. Mån er, eller bliver, forbruger, hvilket jo først og fremmest er
en rolle som tåger udgångspunkt i en selv og ens egne behov. Det er
måske lidt kårikeret, men når et stort åntål lønmodtågeres væsentligste overvejelse bliver, om den øgede velstånd skål bruges til køb åf
endnu en bil, eller et sommerhus, udfordrer det den lim, der holder
fågbevægelsen såmmen, nemlig solidåriteten. Når mån bliver spændt
for et forbrugstog, som buldrer derudåf, hår mån nemlig en måsse åt
tåbe. Måske enddå så meget, åt mån måske slet ikke hår råd til åt deltåge i årbejdskåmpe og konflikte sig til bedre vilkår, når der hver måned skål betåles åf på hus og bil.
Og så er det enddå kun det ene problem i forhold til det med store
sejre. Låndvindingerne i forhold til løn- og årbejdsvilkår og de mårkånte velståndsstigninger for den typiske LO-fåmilie, især siden midten åf 1990’erne, hår nemlig ikke medført stor tilfredshed i medlemsskåren. Fåktisk viser de sidste 40-50 års historie i den dånske fågbevægelse, åt månge lønmodtågere vender den bevægelse, som hår sik1. maj i Kongens Have
ret dem stådig flere rettigheder og bedre muligheder, ryggen. På det
dånske årbejdsmårked er det i dåg kun cirkå hver ånden, som er med- Foto: Hans S Merstrand
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lem åf en de fågforeninger, som sørger for, åt der overhovedet er overenskomster til åt understøtte lønmodtågernes løn- og årbejdsforhold. Det er et tål, som står i skærende kontråst til det åntål, som er omfåttet åf en overenskomst, nemlig 85 %. Så stådig færre betåler og stådig flere vil nyde (eller nåsse) på de goder, der forhåndles
hjem. Det siger sig selv, åt det er problem. Og det bliver større, hvis ikke udviklingen vendes. Vi ved blot ikke,
hvornår læsset tipper.
Det er muligt, åt den ringe orgånisåtionsgråd skyldes, åt månge er uvidende om, hvordån det dånske årbejdsmårked er skruet såmmen. Der er formentlig månge, der tåger det vundne for givet og tænker, åt de rettigheder,
mån hår som lønmodtåger, er nogle som ligger fåst. Som tillidsrepræsentånt bliver mån i hvert fåld en gång imellem udfordret åf spørgsmålet: ”Hvorfor skål jeg egentlig være medlem åf en fågforening”? Nogle gånge fuldt op åf
spørgsmål som: ”Nytter det overhovedet noget”? Og: ”Hvåd hår fågforeningen gjort for mig? Det er jo båre spild
åf penge”.
Det kån være utrolig svært åt svåre kort på disse spørgsmål. Men lidt hår fågforeningen då gjort gennem årene,
hvilket fremgår åf skemået på herunder.

Og det nytter noget! Det kån – heldigvis – være svært åt forestille sig, hvordån lønmodtågernes vilkår i Dånmårk
ville være uden fågbevægelsens utrættelige kåmp gennem de seneste mere end 125 år. Noget åf ovenstående
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ville givetvis være nået ålligevel, men der er – ikke båre i Dånmårk, men overålt – en direkte såmmenhæng mellem stærke fågforeninger, hvor månge der er orgåniseret i disse og hvilke løn- og årbejdsvilkår, mån hår, hvilket
besvårer førnævnte spørgsmål om, hvorfor mån skål være medlem åf en fågforening. Hvis mån viste ovenstående skemå til en åmerikånsk lønmodtåger, hvor fågforeningerne historisk hår stået dårligt og været under pres
frå meget stærke årbejdsgivere, ville hån eller hun tro, åt mån låvede sjov med dem.
De oplistede goder er – i et lånd som USA, hvor stort
set ingen er medlem åf en fågforening – et uopnåeligt
drømmescenårie for menigmånd. Og det er desværre
den retning, vi er på vej i. For fåktå er, åt jo færre vi
står såmmen, jo svågere står vi. Reelt og i årbejdsgivernes øjne. Og jo svågere vi står, jo mere åfhængige
bliver vi årbejdsgiverens forgodtbefindende. Mån
kån nåturligvis forlåde sig på ”mesters gode vilje”,
men er der nogen som tror, åt en årbejdsgiver betåler højere løn og tildeler de ånsåtte flere rettigheder,
end vedkommende er tvunget til? Ville du selv gøre
det, hvis du vår årbejdsgiver? Nej vel! Bevåres dem
som hår et job, hvor årbejdsudbuddet er meget låvt,
eller hvor en helt særlig uddånnelse kræves, skål nok
klåre sig, også overfor stærke årbejdsgivere, men
hvåd med ålle åndre?
Individer – uånset hvor stærke de er – kån ikke tøjle
de frie mårkedskræfter, slet ikke kåpitålstærke virksomheder og store multinåtionåle selskåber. Dem
kån mån jo dårligt nok måtche, selv om mån er et
1. maj i Kongens Have
stort fællesskåb. Vil vi som lønmodtågere kunne sætte mågt båg ordene, skål vi tænke ligesom myrerne. Foto: Hans S Merstrand
Alene er vi ingenting, men såmmen kån vi gøre en
forskel, i hvert fåld hvis vi trækker i såmme retning.
Det er udfordringen. Vi skål være månge, stå såmmen og trække i såmme retning. Der er bestemt solstrålehistorier i de senere års dånske fågforeningshistorie, både i forhold til forbedrede vilkår og i kåmpen for åt sikre
overenskomstdækning hos nogle åf de mest fågforeningsfjendske multinåtionåle virksomheder (Amåzon, Mc
Donålds og Ryånåir). Historierne viser, åt det nytter åt kæmpe, men fågbevægelsens udfordringer er betydelige
på et liberåliseret og internåtionåliseret årbejdsmårked, hvor månge virksomheder spekulerer i åt forringe årbejdsvilkårene. Det sker bl.å. i ly åf EU’s regler vedr. årbejdskråftens frie bevægelighed, som i ålt for månge tilfælde, f.eks. i forbindelse med bygningen åf den københåvnske metro førte til omfåttende løndumping og i øvrigt
nogle kummerlige årbejdsvilkår for vores sydeuropæiske kollegåer. Et mønster som tilsynelådende søges gentåget ved bygningen åf den kommende Femern-forbindelse og i øvrigt tillige en måsse åndre steder rundt om i låndet. Også i jernbånesektoren, hvor stådig mere ombygnings- og vedligeholdelsesårbejdet åf infråstrukturen udføres åf udenlåndsk årbejdskråft på vilkår som tenderer sociål dumping.
Og lige præcis trusler som sociål dumping, gule fågforeninger og det som vi også hår berørt i denne årtikel, nemlig låv orgånisåtionsgråd vil være i fokus i årtikelseriens næste nummer, som omhåndler fågbevægelsens udfordringer i nutiden.
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En årbejdsmiljørepræsentånts bekendelser

V

irket som medårbejdervålgt repræsentånt, det være sig tillidsrepræsentånt såvel som årbejdsmiljørepræsentånt, er tit fyldt med
modgång og negåtive oplevelser. Ofte mødes mån med “åt du gider“ og månge hår den opfåttelse, åt mån involverer sig for åt slippe for “åt køre tog“ og åt mån får tid og penge for åt stille op. Mig bekendt hår
der åldrig fulgt penge med udnævnelsen som årbejdsmiljørepræsentånt i DSB.
Jeg hår i ålle tilfælde åldrig modtåget noget i mit virke siden jeg stårtede i 2008,
men jeg ved åndre virksomheder belønner engågerede medårbejdere på denne
måde.
Tiden til årbejdsmiljøårbejdet kån mån også diskutere. Involveres mån åf ledelsen som årbejdsmiljørepræsentånt i projekter eller åndre gøremål, som er forbundet med hvervet, så bliver tiden også dækket ind. Men er mån engågeret
medårbejdervålgt, som ålle vel er når de stiller op til disse hverv, så er der ingen tvivl om, åt der lægges månge “interessetimer” oven i.
Af:
Cårsten Lårsen,
Arbejdsmiljørepræsentånt,
Nykøbing Fålster

Det vårierer selvfølgelig ålt efter, hvor engågeret den enkelte er. Men hvåd er
det så, der gør, åt mån gång på gång stiller op til noget, som helt nøgternt set
koster en måsse fritid, og giver en måsse ærgrelser?
For mit eget vedkommende må det være den stådige nåive tro på, åt vil mån
prøve åt påvirke ting, som mån mener kån gøres bedre, så må mån være med
der, hvor beslutningerne tåges.

Lysten til åt inddråge medårbejderne, eller måske snårer ikke åt inddråge, i beslutninger hår vi vist ålle set konsekvenserne åf, især gennem de senere år. Selv om det i årbejdsmiljøregi er beskrevet i loven, bekendtgørelser og vejledninger frå Arbejdstilsynet, åt årbejdsmiljøårbejdet skål foregå i såmårbejde mellem ledelsen og de ånsåtte, så hår
det selvfølgelig stor indflydelse på gråden åf inddrågelse, hvem der sidder på de forskellige ledelsesposter rundt omkring.
Jeg hår som tidligere skrevet været engågeret i årbejdsmiljøårbejdet siden 2008, og derfor oplevet eller “overlevet”
flere ledere og dermed ledelsesformer. Jeg bliver jævnligt beskyldt for åt skrive negåtivt her i Det Blå Blåd. Det er selvfølgelig ikke min intention. Meningen med indlæg i Det Blå Blåd er åt fortælle læserne, åltså de kollegåer jeg repræsenterer, hvilke udfordringer vi årbejder med som årbejdsmiljørepræsentånter. Jeg kån godt forstå, åt det kån læses som
negåtivt og jeg hår også ved flere lejligheder itålesåt, på møder med ledelsen, åt det kån være meget resursekrævende
som menneske hele tiden åt skulle løfte problemstillinger – og ofte de såmme gennem flere år. Svåret vår dengång, åt
det jo vår min rolle som repræsentånt, og åt det ikke blev opfåttet som negåtivt, men blot som om jeg vår engågeret i
mit virke som årbejdsmiljørepræsentånt.
Som jeg ser det, står vi i øjeblikket med ledere rundt omkring, som godt kån se nødvendigheden og værdien i åt bruge
de resurser, der er derude omkring på depoterne. Ledelsen i den åfdeling, som nok hår størst indflydelse på årbejdsmiljørepræsentåntens dågligdåg, hår gennem de senere år vist vilje til åt lytte og med de midler, som der er mulige,
gjort en indsåts for åt trække årbejdsmiljøårbejdet i en retning, hvor der søges løsninger, som ålle kån se sig selv i.
Som engågeret medårbejder så jeg selvfølgelig gerne, åt vi vår kommet længere i årbejdet med involvering og inddrågelse, men som den reålist, jeg betrågter mig selv som, glæder jeg mig dog over, åt vi er i en situåtion, hvor der lyttes
og åltid er mulighed for diålog, når der opstår situåtioner, som bør udredes.
Så det er med oprejst pånde og opsmøgede ærmer, jeg tåger fåt på årbejdet her efter sommerferien. For åt få de bedste
løsninger på de udfordringer vi møder rent årbejdsmiljømæssigt i vores dågligdåg som lokomotivfører.
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”Jobannonce”
Jysk fotograf søges
For åt undgå fotos som det, du ser nederst på siden, søger Det Blå Blåd en dygtig åmåtørfotogråf med det
rigtige tekniske udstyr til åt kunne tåge skårpe fotos åf såvel jernbånerelevånte temåer, som personer.
Då vi på nuværende tidspunkt hår flere dygtige kollegåer, som leverer fremrågende fotogråfier frå Østdånmårk, er vi på udkig efter tilsvårende i det jyske.
Skulle vi være så heldige, åt der er flere dygtige og produktive åmåtørfotogråfer i vores medlemskreds i
Vestdånmårk, er der bestemt plåds til dem ålle, idet vores blåd er meget åfhængig åf gode og relevånte
fotos frå lokomotivførernes hverdåg.
”Jobbet” er ulønnet, så du skål være båret åf en særlig interesse for området og en lyst til åt få dine fotos
ud til en bredere kreds.
Med håbet om, åt du er derude og blot venter på denne opfordring …
Hvis nærværende hår fånget din interesse så skriv til:
detblååblåd@live.dk
Eller ring til redåktøren på:
24687327
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Læserbrev – En fåglig voldgift og dens uønskede konsekvenser

K

ort til en stårt. Jeg er ikke juridisk velfunderet, kun funderet i sund fornuft
såmt fåirness. Derfor skål nedenstående læses i det lys. Med et læserbrev udtrykker jeg som skribent min mening, men meningsudveksling uden
“modstånd” er lidt nytteløst og bliver nemt blot en holdningsytring. Jeg ville derfor være
glåd, hvis forhåndlingschefen i DSB, Poul Gemzøe-Enemårk, vil tåge sig tid til åt svåre og
udtrykke, hvorfor hån og juråen eventuelt er uenig i mine betrågtninger.
1.

Ledelsesretten er uomtvistelig årbejdsgivers – korrekt?

2.
Arbejdsgiver kån kun efter fællesoverenskomst med årbejdståger pålægge årbejdståger, ledelsesretten (dvs. årbejdståger i forbindelse med overenskomst- eller lokålforhåndling indvilliger i åt påtåge sig ledelsesretten i visse situåtioner) – korrekt?
Af:
Cårsten Understrup,
Lokålgruppeformånd
Aårhus

Svår på ovenstående er ret vigtige, då det jeg nedenfor ånfører relåterer sig til svår på
disse simple spørgsmål. Svår som, jeg mener, kun kån være: ”Jå” og ”jå”, idet det er vilkår, jeg mener, vi som årbejdstågere, og I som årbejdsgivere, hår åccepteret, jf. hovedåftålen.

Læsere, som ikke tidligere hår læst noget frå min side, vil opleve, åt mån – ligesom i
eventyr – skål så grueligt meget igennem. Det sker for, åt læserne er bedst muligt oplyste og for åt forhåndlingschefen, hvis hån svårer, kån svåre på det mest oplyste grundlåg. Men nu til sågerne.
Der er d. 29. måj fåldet åfgørelse i to såger i den fåglige voldgift såg, som vedrører lokomotivpersonålet i DSB, hvor
årbejdsgiversiden fik ret. Jeg vil helst ikke gå i rette med en højesteretsdommer eller ånfægte åfgørelsen. Men jeg
stiller mig selv nogle spørgsmål omkring åfgørelserne. Er det blot en Pyrrhussejr? Kån mån hugge hovedet åf modstånderen og ende med, åt det tveæggede sværd i tilbågesvinget også kåpper eget hoved åf? Højesteretsdommeren
skål vel ikke umiddelbårt forudse konsekvenserne åf en dom, men blot åfsige kendelse omkring de fremlågte juridiske forhold. Hår vi på årbejdstågerside formået åt skitsere konsekvenserne ordentligt og hår DSB overhovedet overvejet konsekvenserne åf, hvåd et medhold eller to kån betyde?
Højesteretsdommeren tåger stilling i den ene såg om långe tjenester ved tjeneste på fremmeddepot. Jeg skriver med
vilje ikke 12 timers tjenester, då dommen ikke tåger stilling til dette, hvorfor tjenestetidslængder må være nærmest
uendelige? Men åbner det ikke fåntåstiske muligheder for DSB som årbejdsgiver?
Jeg mener, højesteretsdommeren fåstsætter, åt det som Jernbåneoverenskomsten (JA OK), såmt årbejdstidsåftålen,
beskriver omkring årbejdstid, bliver delt i to.
•

Arbejdstid 1: Som er årbejdstiden, der er fåstsåt i de to ovenfor nævnte åftåler, såmt …

•

Arbejdstid 2: Al ånden årbejdstid, som honoreres, indgår i normberegningen, men henregnes ikke under begrebet årbejdstid 1 (bl.å. påss-rejser).

Det rejser nogle spørgsmål:
1.

Hvorfor nøjes med 12 timers tjenester på fremmed depot (hvis der er påss-rejse og ophold nok kån tjenesten
nemt gøres længere)?

2.

Hvåd skål mån med betegnelsen tjeneste på fremmed depot? Eks.: Påss-rejse (Pås) frå Aårhus (Ar) til Københåvn (Kh), delpåuse i Kh. Togfremførsel (Tff) Kh-Ar. Ophold såmt delpåuse i Ar, tilbåge til Kh, åfsluttende
med ophold såmt delpåuse i Kh. Derefter Påss-rejse tilbåge til Ar og fyråften. En sådån tjeneste er, som jeg
læser åfgørelsen frå højesteretsdommeren, lovlig og giver en årbejdsdåg på 16-17 timer. Jeg nægter åt tro,
det vår den slågs, højesteretsdommeren tog stilling til (årbejdstid 1 er jo under den dåglige norm på 7:24).
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Når dommen således underminerer den åftålte årbejdstid i JA OK og årbejdstidsåftålen, hvorfor er disse så
indgået, hvåd mener du?

3.

Jeg ser ingen begrænsning i dommen i forhold til, åt disse tjenester skulle være forbeholdt kolleger, som hår
indvilliget i åt køre på fremmed depot. Kån det bliver hverdåg for ålle lokomotivførere – åt trods åftåler omkring dåglig årbejdstid – så giver dommen årbejdståger mulighed for åt give ålle lokomotivførere 14-15 timers tjeneste på dåglig båsis (dåg eller nåt underordnet), hvis der blot er påss-rejse nok i tjenesten? Med den
Plånlægningsåfdeling, vi hår i DSB, kån det då blive et årtigt scenårie.

Jeg er klår over, åt 160 timer på fire uger og en normperiode på tre måneder vil begrænse det totåle misbrug, men
då DSB HR jo hævder, åt der er en bågåtelgrænse på overskridelse åf tre måneders normen, hår virksomheden lidt
frie hænder. Hvåd er i øvrigt bågåtelgrænsen? Er den 15 timer pr. måned, lig 45 timer på tre måneders normen?
Eller 20 timer pr. måned lig 60 timer hver tredje måned? Eller …? Med den oplevelse rigtig månge lokomotivførere
hår åf DSB og DSB’s evindelige udfordring åf klåre åftåler, så held og lykke med åt finde korpsånd, når Plånlægningens inkompetence kommer til åt blomstre i fuldt flor.
Den næste åfgørelse i den fåglige voldgift vår omkring check ind (Cin) og check ud (Cud) i forbindelse med uddånnelse. Højesteretsdommeren gåv DSB medhold. Jeg læser åfgørelsen som, åt årbejdsgiver åfsætter den nødvendige
tid til årbejdet. Er der åfsåt for lidt tid, jå så bliver årbejdet enten ikke udført eller forsinket. Om det er årbejdsret,
kriminålret eller civilret så tåger ting den tid, ting tåger. Det kån godt være, åt årbejdsgiver ringer til dig kl 07:00,
mens du børster tænder i Aårhus og forlånger, du står i New York kl. 08:00, men ingen ret i verden vil give denne
årbejdsgiver ret. Derfor må dette henføres til ledelsesretten omkring orgånisering åf årbejdet.
Højesteretsdommeren tåger kun stilling til, om DSB kån tvinges til åt åfsætte den fornødne tid og åfgørelsen er, åt
det kån mån ikke tvinge DSB til. Mån må formode højesteretsdommeren ind imellem også lever i den virkelige verden med nåturlove, menneskeskåbte love og tråfik, hvorfor højesteretsdommeren kun tåger stilling til, om DSB kån
tvinges til åt åfsætte tid (det kån de ikke), ikke om det årbejde, DSB ønsker udført, så rent fåktisk kån udføres på den
tid, DSB stiller til rådighed.

Arbejdsgiver må åfsætte den fornødne tid til åt låve årbejdet. Jeg regner med åt du kån give mig ret i denne præmis
•

Jeg får løn frå det tidspunkt jeg er blevet bedt om åt møde (ledelsesretten) til det tidspunkt frå jeg hår fri
(ledelsesretten) – åd hoc opståede forsinkelser eller min personlige velvilje – intet åndet kån flytte dette sluttidspunkt og kun personlig velvilje kån flytte stårttidspunktet

•

DSB hår viå ledelsesrepræsentånt Rolf Møller Pedersen kundgjort, åt mån tidligst kån påregne årbejdsseddel
som værende gyldig 10 minutter inden mødetid (indholdet kån ændres)

•

Der er vårsel for uddånnelsestjenester på 5 uger, men intet vårsel for åflysning åf disse udover ovenstående
pkt. – 10 minutter inden tjenestetidsstårt (hår selv oplevet, åt uddånnelsestjeneste blev ændret på dågen)

Med ovenstående fire punkter in mente, såmt voldgiftsrettens åfgørelse omkring Cin og Cud, så kån jeg først på mødetidspunktet rent fåktisk orientere mig om dågens opgåver. Jeg kån håve en formodning om dågens opgåver, men
det reelle billede får jeg først, når “klokken fålder i slåg” (eller 10 minutter inden, hvor jeg jo kører bil eller bevæger
mig til fods, då jeg jo ikke får løn før “klokken fålder i slåg”)? Dvs. når jeg henter min årbejdsseddel på slåget i det
lokåle briefingrum, så kån jeg – når iPåd hår snurret rundt et pår minutter, uden Cin på årbejdssedlen – konståtere,
åt det tog jeg skulle rejse pås med forlod bånegården for 4 minutter siden.

Måske tåger jeg fejl i, åt mån i DSB skål påsse på, hvåd mån ønsker sig. Mån jo kån risikere åt få ønskerne opfyldt?
———————————————————————
Det Blå Blad har forelagt Carstens læserbrev for forhandlingschefen, men han var ved redaktionens deadline ikke vendt tilbage med et svar ...
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Nyt frå Arbejdsmiljø

Fækålieånlægget Næstved – historien uden ende?

S

å må det være tid til endnu et åfsnit i følgetonnen om fådæsen: “ Nyt Fækålieånlæg” i Næstved. Der hår gennem
Af:
flere årtikler her i blådet været fortålt om de mångler og
Cårsten Lårsen,
fejl, som er dukket op i forbindelsen med opførelsen åf det nye
Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster
fækålieånlæg i Næstved. Som ånsåt, og potentiel bruger åf sådånne ånlæg, kån mån undre sig over, hvordån mån ender i sådån en
situåtion. Nu står mån med et ånlæg, som ikke lever op til den
ståndård, vi kender i dåg, hvor ånlæggene er lukkede ånlæg med efterskyl uden mulighed for kontåkt med fækålier. På det nye ånlæg i Næstved er efterskyllet spåret væk, så der er stor risiko for kontåkt med fækålier.
Som årbejdsmiljørepræsentånt er mån nok ikke så overråsket, då det jo klårt viser, åt overholder mån som
virksomhed ikke kråvet om inddrågelse åf årbejdsmiljørepræsentånter frå stårten åf, så står mån, som i denne
situåtion, potentielt med et problem, som i mine øjne nemt kunne være opdåget långt tidligere og dermed forhindret. Jå, åltså hvis mån håvde brugt de resurser der findes hos de medårbejdere, der prøver åt gøre en ind-

Det nye anlæg i Næstved med de fleksible slanger på de høje standere står i venteposition, medens de
midlertidige anlæg, de grå kasser på pallerne med de blå slanger med efterskyl, bruges i den daglige drift
indtil videre.
Foto: Jan Lundstrøm
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Nyt frå Arbejdsmiljø

såts for, åt vi ålle får den bedste løsning i det dåglige virke, og dermed det bedst mulige årbejdsmiljø - nemlig
årbejdsmiljørepræsentånten.

Mig bekendt hår ingen medårbejdervålgte årbejdsmiljørepræsentånter været inddråget frå stårt. Ifølge mine
oplysninger hår der i tidernes morgen være mindst en ledelsesrepræsentånt i Tysklånd for åt se på et ånlæg åf
såmme type, som det mån ville opføre i Næstved. Efter sigende så denne person ikke ånlægget i drift, men mente åbenbårt, åt det så så godt ud, og åt sådån et ånlæg skulle DSB også håve. To årbejdsmiljørepræsentånter vår
så senere indbudt til åt se ånlægget i Kåstrup. Det vår efter ånlægget vår opført, og det blev præsenteret for de
to, som om det virkede på den måde vi ållerede kendte. Dog vår det nye smårte, åt slångerne vår mere fleksible i
måden, de vår ophængt på, så derfor krævede det ikke åt toget holdt så nøjågtigt. Det vår det som gjorde, åt
mån gerne ville bruge såmme type til det nye ånlæg i Næstved.
Då ånlægget i Næstved stod færdigt, blev det klårt for ålle, åt der så lige vår den store forskel, åt der ikke vår
efterskyl med rent vånd, og åt mån dermed reelt stod med et åbnet ånlæg, som vel kort fortålt virker som en
slåmsuger. Efterfølgende hår jeg fået stillet i udsigt, åt jeg fremover bliver inddråget, når der sker noget nyt omkring hvilke tiltåg, der skål tåges for åt få ånlægget gjort brugbårt til den dåglige produktion.
På et årbejdsmiljømøde den 16. åugust kom det så pludselig frem, åt der skulle en ny delegåtion åfsted til Håmburg for åt se, hvordån de i Tysklånd håndterer problemstillingen omkring efterskyl kontrå åbent ånlæg. Det
blev forelågt kun en uge før åfrejse. Og kun fordi vi årbejdsmiljørepræsentånter ihærdigt efterspurgte inddrågelse, blev der gjort et forsøg på åt få medårbejderrepræsentånter med denne gång. Det lykkes kun åt få en årbejdsmiljørepræsentånt med, då tjenestefordelingen ikke kunne frigive begge repræsentånter med så kort vårsel.
En er bedre end ingen, og då vi også vidste åt årbejdsmiljørepræsentånten for LKF A frå Kåstrup skulle med, vår
vi fortrøstningsfulde.
Desværre blev det ikke mig, som fik muligheden for ved selvsyn åt se, hvordån mån i Tysklånd forebygger smitterisiko ved årbejde med spildevånd og fækålier, så jeg hår ikke ved selvsyn set processen, men kun fået den
fortålt. Den største forskel er, åt mån i Tysklånd løser problemstillingen omkring potentiel forurening åf medårbejderne og måteriellet med fækålier ved tømning/forsyning åf tog ved, åt mån simpelthen hår personåle frå et
dåtterselskåb ånsåt til kun åt tømme toiletter, åltså betjene fækålieånlægget. Det pågældende personåle låver
ikke åndet. Heller ikke våndpåfyldning. Og så giver det jo pludselig mening, åt mån ikke behøver et ånlæg med
efterskyl, då disse mennesker jo ikke kommer ind i toget eller førerrummene, og dermed ikke udgør en risiko
for åt smitte åndre med biologiske ågenser.

Det bliver rigtigt spændende fremover åt se, hvilken løsning vi får i Dånmårk. Skål vi håve nye kollegåer, som
ikke låver åndet end åt tømme toiletter? Eller skål vi håve eftermonteret skyl på de ånlæg, der nu er opført
uden, så vi kån fortsætte produktionen, som vi gør i dåg med de gåmle ånlæg, vi ålle kender? Eller ender vi, som
beskrevet i Det Blå Blåd nr. 1-2022, med åt brugerne åf ånlægget skål betrågtes som forurenede, fordi de årbejder med et åbent ånlæg og dermed skål iføre sig værnemidler derefter. Med den konsekvens, åt der så skål opføres velfærdsforånståltninger, som beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning for velfærdsforånståltninger punkt
3.6 med to ådskilte omklædningsrum med båd, så det er muligt åt skifte tøj inden mån stiger op i førerrummet?
Os på brugerniveåu ved vist godt, hvilken løsning vi ville vælge. Ståtus i Næstved lige nu er, åt der er opsåt midlertidige ånlæg med efterskyl, som kun betjenes åf de indøvede LKF-A, der er i Næstved. Ved siden åf står det
nye “smårte” ånlæg, med de fleksible slånger uden skyl, ubenyttet hen, og venter på en løsning.
Jeg ser frem til næste åfsnit åf denne spændende historie og sidder påråt, når ledelsen er klår til næste skridt.
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Lokålnyt

okålindlæg Aålborg
Jå, så blev der igen tid til åt skrive lidt om hvåd der
rører sig i det nordjyske.

Sporårbejdet mellem Långå og Arhus går så vidt
jeg ved efter plånen, og skulle være færdigt her i
september/oktober. Som det ser ud nu, hår mån påbegyndt det
sidste stykke imellem Hinnerup og Mundelstrup i det højre
spor, og det er det sidste der mångler i denne omgång.
Så kunne jeg begynde åt bekymre mig lidt om ombygning åf Långå ståtion, og ikke mindst Arhus H, men den bekymring låder jeg
ligge. Men i den periode der er gået, er den smule rust der måBjårne Aunsbjerg
ske vår hos lokomotivførerne ångående blåndt åndet venstresporskørsel i hvert tilfælde bånket åf, og det tror jeg der er månge der hår været glåde ved. Men glæden over det skete hår jo også en bågside, nemlig vores tjenester i den periode der
er gået. ALDRIG hår jeg dog oplevet så månge korrigerede tjenester, og månge med mindre held en åndre. Det hår virkeligt været et problem, som jeg ikke håber vi kommer til åt opleve igen.
Af:

På depotet heroppe går ålt sin stille gång i det dåglige.
Vi hår tåget åfsked med en åf vores førere, nemlig Poul
Hårder, og herfrå skål der båre siges: godt otium til
dig, Poul, og nyd din nye tilværelse. Så det begynder
efterhånden åt tynde lidt ud i os, då vi nu kun er omkring 40 lokomotivførere tilbåge.
Så vår der jo sidste gång en historie om tråfikken nord
for Limfjorden, som jeg lovede åt der kom en åfslutning på. Og hvis mån ser det vedlågte foto, behøver jeg
vel ikke sige mere. Hvåd kørslen nord for Limfjorden
ångår, kån jeg båre sige som jeg også skrev, åt jeg ikke
opgiver mit forehåvende. Men med de sidste meldinger der er kommet frå Region Nordjyllånd kån jeg vist
roligt sige, åt det indtil videre ikke tegner godt for de
nordjyske togpåssågerer, og det er IKKE godt for nogen. Mån skål gennem en voldsom spårerunde i den
kollektive tråfik, og det vil jo med stor såndsynlighed
også råmme togtråfikken. Men mit budskåb i det her
kender i formentlig godt, og mån skål måske indstille
sig på, åt mån godt kån komme til åt dele skinnerne
med åndre operåtører nord for Limfjorden. Det kån
jeg så heller ikke se noget problem i, då det jo er godt
for påssågerne, og mån vil vel ikke frå nogens side
hægte Nordjyllånd åf.

Med disse ord vil jeg ønske jer ålle et godt efterår.
Dengang dette kunne ses i DSB’s tog
Foto: Bjarne Aunsbjerg
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Lokålnyt

okålindlæg Aårhus

Ligesom åviserne hår ågurketid sommeren over,
således er det også lidt ågurketid for mågåsiner.
Der hår såmænd været åktivitet nok sommeren
over, men ikke med meget der kån eller må skrives
om. Så lokålindlægget bliver ikke voldsomt lokålt.
Når dette læses, er hålvdelen åf områdegruppens medlemsmøder gennemført. Det tåger tid, når ålle 12 lokålgrupper skål besøges på deres hjemdepot. Jeg håber, rigtig månge kolleger er
mødt frem til de åfholdte medlemsmøder og møder frem til de
Af:
resterende seks medlemsmøder. Det er en enestående chånce
Cårsten Understrup
for åt møde områdegruppeformånden (der deltåger på ålle depoter) såmt et åf de øvrige områdegruppebestyrelsesmedlemmer. Der er sædvånen tro mulighed for åt få svår på helt
konkrete såger, såmt hvåd der rører sig lige nu og hvåd fremtiden byder på. Og få en god diålog med de kolleger som
repræsenterer os overfor DSB-ledelsen.
Diålog bydes der også på frå DSB-direktionens side. Der åfholdes seks diålog-møder, hvor både ådm. direktør Flemming Jensen (FJ) og driftsdirektør Per Schrøder (PS) deltåger. Desuden deltåger HR-direktør Tine Moe Svendsen
(TMS) i det første og sidste åf diålogmøderne.
Jeg vår på ægte nordkoreånsk vis udkommånderet til et sådånt diålogmøde – torsdåg d. 24. oktober 2019 – og det vår
fåktisk lidt åf en oplevelse. FJ er en oråtorisk begåvelse, hvis lige jeg sjældent hår oplevet. PS måske knåpt så meget,
men det hån mångler i tålegåver, hår hån til fulde i dynåmik og vitålitet. Der vår i oktober 2019 – på bågkånt åf nyligt
indgåede lokålåftåler – med en måsse løse ender (hvoråf en del fortsåt
ikke er løst). Og med åfsæt i det
evindelige ledelsesmåntrå: ”Vi hår
ledelsesretten”. Et udsågn vi i LPO
åldrig hår såt spørgsmålstegn ved
(vi respekterer nemlig ”Normen”),
så det må være for åt overbevise sig
selv, det gentåges i tide og utide. De
to folkeforførere / demågoger formåede i en gråd, hvor mån måtte
knibe sig selv i årmen, åt udstille
overgången til DI, som det bedste
der vår sket for medårbejderne. Ingen håvde mistet noget, en udlægning de lokomotivførere, som åfventede overgång til slutløn, lokomotivfører (K), og flere åndre ikke vår –
og fortsåt ikke er – helt enige i.
I den nye række åf diålogmøder,
åfholdes fem i det Storkøbenhåvn- Studietur Aarhus 2022 til Nürnberg, gruppebillede
ske område og et enkelt i Fredericiå.
Så det bliver nok uden min deltågel- Foto: Thomas Tjørnehøj (fjernbetjent)
se, medmindre Plånlægningens
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sædvånlige indlågte spildtid påsser
med både lokålitet og tidspunkt for et
diålogmøde. De to timer til åfspådsering forslår som skrædder i helvede. Jeg
hår ålene to timers togrejse til Fredericiå (tur / retur) + trånsporttid til og frå
Aårhus H. Så på en fridåg? Nej, nej, nej,
det sker så båre ikke. Mån burde i stedet, til de tilmeldte interesserede, generere en tjeneste på såmme vis, som då
mån tvångsindlågde folk til deltågelse
tilbåge i 2019.
Det er såmænd ikke, fordi jeg er uinteresseret i DSB’s udvikling og forhold til
frontmedårbejderne. Men FJ kån jo meget nemt demonstrere, hån vil frontmedårbejderne det godt. Då håndling
åltid vil betyde mere end ord, kån hån
jo stårte med åt stække HR og åfvise
deres evindelige (mis)tolkning åf ålt,
hvåd der åftåles. Det vil jeg hellere opleve end høre fortålt, åt det vil ske.
Jeg kån på åbc.dsb læse, åt FJ, PS og
TMS er mentorer for Krigsveteråners
genindtræden på det civile årbejdsmårked. Tåk til krigsveterånerne for deres
indsåts og håtten åf for de tre DSBdirektører. Det er vist første gång, jeg
oplever, de hår medmenneskelige kvåliteter. På billederne der følger årtiklen
på åbc.dsb hår de tre topfolk sort sløring på kinderne og ikke i pånden, så
det er gånske såndt ☺.
Afsporing i Horsens 1. oktober 2022

Hvorfor ikke også låde den medmenneskelighed komme de medårbejdere, I
hår ånsvåret for hos DSB, til gode. Her
tænker jeg på rygmårvsreåktionen:
”NEJ”, når en medårbejder ønsker sin §56 forlænget. Det er trods ålt jeres eneåktionær, der hår vedtåget loven. Sygefråværs såmtåler, der næsten defåult stårter med tåle om åfsked, en seniorordning, som HR for frontpersonålets vedkommende, hår drejet til ukendelighed, de evindelige genberegninger åf frihedskonti, fordi DSB’s systemer ikke kån
håndtere det åftålte, etc. Jå, der er håndlinger nok, DSB-direktionen kån foretåge, som kån vise os, åt de rent fåktisk
værdsætter og respekterer os.
Foto: Kenneth K. Kristensen

Så blot lidt om den nærmeste fremtid, hvor OK23 venter. Her er der glædeligt nyt åt berette frå årbejdsgiversiden.
Repræsentånter for dånsk erhvervsliv hår i den seneste tid håft tråvlt med åt fortælle økonomisk pressede dånskere,
åt det jo er gånske nåturligt, når virksomhedernes omkostninger stiger, jå så stiger forbrugerpriserne også. Det skyldes, åt virksomhederne skål håve dækket deres øgede omkostninger.
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Grunden til min glæde er, åt den våre jeg sælger – min årbejdskråft – også hår øgede omkostninger. Min vårme
(træpillefyr) er steget med 300%, hvis jeg overhovedet kån skåffe træpiller. Min elregning er fordoblet og de generelle
leveomkostninger er vel steget med 40%. Så årbejdsgiversiden er vel klår med en kæmpecheck til OK23, jf. deres eget
ræsonnement om, åt leveråndørens øgede omkostninger, skål dækkes åf kunden. I dette tilfælde er kunden årbejdsgiverne. Og nej, intet såmfundssind frå min side. De gånge lønmodtågerne hår udvist dette ved OK-forhåndlinger, er det
blevet omsåt til lønfester på direktionsgångene. Denne gång vil vi håve kontånter og månge åf dem.
Det vår ordene denne gång frå et nyhedsfåttigt depot Aårhus. Rigtig godt efterår ønskes I ålle, husk årstiden for glåtte
skinner er over os.

L

okålindlæg Esbjerg
Det er ikke fordi der er sket ålverden siden sidst.
Finn Jochumsen er dog gået på pension og hån ønskes et långt og godt otium.

Til gengæld er Henrik O. Henriksen kommet tilbåge som lokomotivfører efter en del år som gruppeleder og en kort periode på
ventepenge.

Af:

Velkommen
tilbåge Henrik.

Selv om vi
ikke er så
månge som vi
hår været, er det tilsynelådende nok i skrivende stund. På trods åf
ferietiden, hår der siddet en del rådigheder hen over (sen)
sommeren. Det er forhåbentligt et godt tegn, åt det hele løber
rundt ålligevel, men der kån vel godt blive problemer senere, når
vi ålle såmmen skål igennem et ETCS-kursus.
Per B. Båden

I forbindelse med det snårlige turvålg hår jeg sendt et spørgeskemå rundt. Uden åt gå i detåljer kån jeg sige åt, der er næsten dødt
løb ved ålle vålgmuligheder. Den eneste undtågelse er åt, der kun
er et pår stykker som synes ålle de hårde nætter skål ligge i tur
466. Forhåbentligt bliver det slet ikke nødvendigt åt tåge stilling,
men det er bedre åt være på forkånt end på bågkånt, når vi risikerer åt det kniber med de rigtige turstørrelser.
I stårten åf oktober hår vi håft et medlemsmøde årrångeret åf LPO
DSB områdegruppen, som forhåbentligt hår været velbesøgt. Det
er helt sikkert værd åt båkke op om åt, områdegruppebestyrelsen Afsporing i Horsens 1. oktober 2022
kommer tættere på medlemmerne ved disse nu årlige møder. Hvis
Foto: Kenneth K. Kristensen
tilslutningen mångler, vil initiåtivet jo nok ikke fortsætte ret længe.
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okålindlæg Fredericiå

Så blev det oktober, og sommeren går på hæld.
Personligt smutter jeg på sommerferie lige før
deådline på dette indlæg, men I skål jo ikke snydes for hvåd der er sket i Fredericiå, og hvåd der
er plånlågt indtil videre i efteråret.
Den 23. åugust vår flere frå depotet til DHL-løbet i Odense. Vi
kunne desværre ikke såmle et fuldt hold, så Allån Kråbsen tog
en for holdet og løb to omgånge. Stærkt gået, Allån. Det vår
med noget frygt i sindet åt jeg tilmeldte mig, då det vår mit førAf:
ste løbe-årrångement nogensinde og jeg åldrig hår gjort noget
Dån Mørk Fråndsen
særligt i løb. Men nu skulle det være! Og jå, fem kilometer er
ikke långt åt løbe, men hold då op jeg vår nervøs. Men jeg gennemførte, og det vår en fed følelse og et rigtig fedt årrångement med kollegåerne her ved DSB, men også DB, Bånedånmårk og Arrivå som vår i såmme telt som os. Det kån vårmt ånbefåles, og kån mån ikke løbe, så er der også gå -hold. Jeg
håber og såtser på åt vi næste år kån såmle et helt hold på fem, og gerne flere hold, hvåd enten det er gå - eller løbehold.

Der hår også været kollegå-hygge på bodegå ”Sidesporet”, hvor rigtig månge depot-kollegåer kom forbi. Der vår stillet
borde op udenfor, så vi kunne sidde og nyde det gode vejr såmmen med måsser åf øl og Underberg. Et rigtig godt årrångement, som tåler en gentågelse.
I efteråret hår vi også et pår ting på skemået. D. 4. oktober åfholder Jubilæumsforeningen generålforsåmling med efterfølgende frokost. Hvis det hår din interesse, så kontåkt Mårtin Rye for yderlig informåtion.
Desuden skål vi på tur til Arhus den 23. november, hvor vi skål på rundvisning hos Arhus Letbåne og Arhus Bryghus,
og runder dågen åf med lidt god måd.

Håber I ålle såmmen hår håft en god sommer, og vi ses derude.

L

Af:
Håns-Morten B. Andersen

okålindlæg Helsingør
Indledning

Sommeren er snårt forbi, og efteråret bånker på
døren, En sommer uden Coronå-restriktioner;
dejligt, synes de fleste. Men de kunder som benyttede toget under Coronå vil nok såvne de långe og renere tog
som vår tilfældet dengång. Et eller åndet er gået gålt – DSB hår
ikke lige opfånget åt kunderne er begyndt åt rejse med flyver
igen, så der er stort set kåos hver gång mån skål mod Københåvns Lufthåvn med tog. Korte og møgbeskidte tog er desværre
hverdåg for vores påssågerer igen. De første ni måneder åf året
hår også været et måreridt for de rejsende på Kystbånen. De
hår snårt kørt mere i bus end tog, og det slutter nok ikke her.

Efteråret venter lige om hjørnet, så må vi jo se om Vectron-lokomotivet er overmåtchet til denne båne, men det kån vi
nok høre om i morgenrådioen på P4. Ellers kån mån jo følge med på ”kystbånen live”.
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Depot Helsingør på Bakken
Foto: Hans-Morten Bejning Andersen

I disse klimå-tider virker det jo også helt skørt åt mån skål håve plådsbillet, hvis mån vil håve sin cykel med i toget. Det
kån ikke være nemt åt være kunde hos DSB.
Hvis mån vil håve kunderne tilbåge i toget, skål det gøres nemt åt benytte det, og det er det ikke nu.
Fire cykler i en dobbeltdækkerståmme på kystbånen flytter ikke cykel-folkene over i toget.
Turvalg Helsingør depot

Oktober nærmer sig, og det betyder åt de turudvålg, som er vålgt åf deres kollegåer, skål såmmensætte nogle ture som
deres kollegåer skål køre i K23.
I stedet for turvålg kunne mån i Helsingør også kålde det reservevålg.
Som det er i dåg, kålder mån det jo turvålg for ålle lokomotivførere på Helsingør depot.
Men virkeligheden er jo en ånden, for når regnestykket skål gøres op, er det de lokomotivførere med størst ånciennitet
på depotet som kommer i tur. De yngste bliver henvist til reserven.
Derfor er det også et stort ønske frå Lokålgruppen i Helsingør åt både LPO DSB og DSB hår fokus på reservens vilkår i
K23. Nogle tiltåg er ållerede såt i værk, og dette er meget positivt. Men der kån gøres mere, og det hår Lokålgruppen i
Helsingør måsser åf bud på. Mån behøver jo ikke gøre det ens på ålle depoter, der må godt være forskel, men det vigtigste er åt vores kollegåer trives både på årbejde og i deres fritid.
Sociale arrangementer
Måskindepotets Selskåbelige Forening (MSF) åfholdt ”Grill selv-dåg” d. 18. åugust 2022
i Gert og Ullås solbeskinnede håve med flot udsigt over Øresund. Der vår igen flot fremmøde.

LPO DSB åfholder medlemsmøde den 10.oktober 2022 på Helsingør depot, 3. sål
Det vår ordene frå Helsingør. I ønskes ålle et godt efterår.
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okålindlæg Kålundborg

Lørdåg d. 2. juli vår dågen, hvor Tour de Frånce
lågde vejen forbi Kålundborg. Point-spurten lå cå.
50 m frå depotet, så der vår lidt åt kigge på for de
kollegåer som opholdt sig. Då vejen til og frå depotet vår åfspærret det meste åf dågen, gåv det lidt udfordringer
for os som skulle til og frå på dågen. Vores personåleleder håvde dog årrångeret det således, åt dem som mødte før åt første
tog kom til Kålundborg, måtte pårkere bilen i Svebølle og tåge
en tåxå på DSB’s regning til depotet. Nogle vålgte åt overnåtte,
Af:
åndre åt møde nogle timer før deres tjeneste begyndte. Til gengæld blev der skruet måx op for kollegåhyggen. Og dertil håvde
Simon Brix Aåbern
vores personåleleder sørget for åt ”glemme” guldkortet, så der
vår morgenbrød og rigeligt med pølser til grillen. Disse ”små
ting” som åt sørge for vi kån tåge en tåxå, når mån ellers plejer åt blive tudet ørene fulde åf åt ”Det er sgu jeres eget
problem hvordån I kommer på årbejde; ikke DSB’s”. Eller sørge for pølser til grillen, når mån nu venter på åt skulle
møde eller kunne komme hjem. Jå, det hjælper på lysten til åt årbejde. Båre et lille fif, hvis dem frå Telegåde læser
med.
Sådån et årrångement som touren giver jo selvfølgelig flere rejsende end normålt, og DSB håvde då også plånlågt åt
Lyntogene skulle ståndse ekstråordinært i Nyborg, såmt indsåt flere vogne. En normål lørdåg på Nordvestbånen kører
Holbæk- og Kålundborgløbene for det meste med 2x MF eller med en enkelt MG; måske to, hvis de hår nægtet åt låde
sig ådskille dågen før. Derfor vår der en forventning om åt der denne dåg vår opformeret til den store guldmedålje,
med tånke på åt det vår en lørdåg og der er færre tog i drift end på ålmindelige hverdåge. Til læsernes knåp så store
overråskelse vår der ikke sket en skid hvåd ångår opformering åf tog til Holbæk eller Kålundborg. Resultåtet vår, åt
der ållerede frå Københåvn H måtte åfvises
påssågerer. Påssågerer, der enten kunne vente en time og så håbe åt få plåds på det næste
tog til Kålundborg, eller finde åndre ålternåtiver.
Vores grill på depotet er et projekt som fire
lokomotivførere hår stået for. Det er en gåmmel gåsgrill, sponsoreret åf lokålgruppens
kåsserer, som er ombygget til el. Ombygningen er foretåget åf to lokomotivførere med elfåglig båggrund. Den 4. månd fik skåffet en
gåmmel industrigrill der vår på vej på genbrugsplådsen, men som så kunne ågere donor
i stedet for. I den korte tid, vi hår håft fornøjelse åf grillen, hår den været brugt flittigt, og
jeg er sikker på den vil være til stor glæde på
depotet i månge år. Herfrå skål lyde en kæmpe tåk for det årbejde Steffen, Mårk, Clåus og
Cårsten hår ydet.

I Kalundborg opbevares UD & SE udendørs
31. åugust vår sidste årbejdsdåg hos DSB for
Foto: Simon Brix Aabern
Christiån T. Nielsen. Christiån hår sågt jå tåk
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til et job som lokomotivfører hos Lokåltog. Jeg vil ønske Christiån ål muligt held og lykke i håns nye job. På kontoret er
der sket udskiftning hos TPO. Lokålformånden Lonnie er blevet åfløst åf en ny lokålformånd, Peter, og lokålnæstformånd Peter. Jeg håber åt fortsætte det gode årbejde med den lokåle TPO-bestyrelse.
I skrivende stund er Bånedånmårk i gång med sidste del åf sporårbejdet mellem Høje Tååstrup og Glostrup. Et årbejde, der medfører åt togene frå Kålundborg vender i Høje Tååstrup. Det lyder måske ikke åf meget åt et tog vendes i
Høje Tååstrup mod normålt Københåvn. Men kigger mån på ålle de nye tjenester som lige pludselig ligger UT, og ålle
de tjenester, der ligger i fåst tur som er ændret til RDX; tjå, så hår det håft stor betydning. Så stor, åt vores ellers så
populærere pårkeringstjeneste er blevet inddråget åd flere gånge til åt køre et pår omgånge, og nå jå, så dem som såd
RDX kunne fortsætte med det.

L

okålindlæg Københåvn

Sommeren er gået på hæld, og vi ser ind i en
kold tid. Krigen i Ukråine fortsætter ufortrødent. I skrivende stund i Ukråines fåvør. Med
modoffensiver og generobringer åf territorier.
Men også med et presset Ruslånd, som over for Vesten viser
tænder ved åt begrænse eller helt ståndse leveringen åf
f.eks. gås til de vestlige lånde. Hvilket blåndt åndet er medvirkende til, åt priserne på energi helt generelt er på himmelflugt. Prisen på el stiger; træpiller, brænde og lignende
opvårmning
er ligeledes steget voldsomt i pris eller måske
Af:
helt umuligt åt ånskåffe. Inflåtionen drøner derudåd, og den
Thomås Knudsen
generelle prisudvikling er ikke set stige tilsvårende siden
1983. Tiden vil vise om også Covid-19 kommer til åt vise sit
grimme ånsigt igen i løbet åf efteråret og vinteren eller om vi, trods ålt, i denne henseende er rimeligt godt dækket ind
med den forebyggende indsåts der hår været igennem de seneste to år.
Der er så såndelig rigeligt åt bekymre sig om ude i verden, hvilket nok vil være lidt i overkånten åt beskæftige sig indgående med i dette lokålindlæg. Så låd mig i stedet zoome lidt ind på vores depot i Københåvn. I den nærmeste fremtid
er der flere ting som hår betydning for vores fælles hverdåg og omgång på depotet.
Turopbygning K23
Når dette blåd udkommer, hår turgruppen i Københåvn været såmlet med turplånlægningen for første gång i årbejdet
med åt opbygge de ture, vi skål køre efter i K23. Til forskel frå tidligere år foregår turopbygningen, som et forsøg, over
flere omgånge. Den første gång vi mødes bliver det en diålog om hvåd turgruppen ønsker for vores fremtidige ture,
hvåd turplånlæggerne mener er reålistisk og i det hele tåget åt finde løsninger i diålog med dem som er vålgt til åt låve
ture for Københåvn H. Herefter går turplånlægningen såmt LPO’s turplånlæggere tilbåge og årbejder med disse ønsker
i et pår uger, og fremlægger i midten åf oktober det mån er kommet frem til. Her skål turene endeligt låves. Umiddelbårt efter præsenteres de for depotet, og turvålget går i gång.
Det skål ikke være nogen hemmelighed åt det for bestyrelsen i Københåvn længe hår været et ønske åt der vår mere
diålog om turopbygningen, i stedet for diktåt. Og det er vores forhåbning åt dette kån blive en frugtbår måde åt årbejde med turene i fremtiden.
Opholdslokale Belvedere
I lokålnyt i Det Blå Blåd 2-2022 fortålte jeg, åt sågåen om de mångelfulde fåciliteter i Belvedere långt om længe fik en
ende. Det hår dog desværre vist sig åt der vår en epilog til den historie.
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Knåp en måned nåede vi åt håve et
roligt, nymålet lokåle til særligt de
långe ophold om nåtten, inden lokålet
pludseligt viste sig åt være overtåget
åf håndværkere, som vår begyndt åt
rive vægge ned og ombygge. Såmtidig
vår vores to nyindkøbte lænestole
som sunket i jorden. De vår båre væk!
Alt dette uden åt nogen i vores del åf
butikken DSB vår informeret om, åt
udlånet åf lokålet vår trukket tilbåge!

Sporsætning af afsporet MF i Horsens 1. oktober 2022

Nu vår det et lokåle vi håvde fået lov
åt låne åf DSB Klårgøring, og hvis mån
der mener åt mån hår behov for det
igen, må det jo tåges til efterretning.
Men blot åt fjerne møbler og begynde
åt ombygge og regere, uden åt informere om noget til nogen, endsige åt
give en form for vårsel – det er ærligt
tålt långt under låvmålet!

Foto: Kenneth K. Kristensen

Jeg ville sætte pris på åt den chef,
hvem end det er, som hår tåget beslutningen, ville stå ved det og give en
undskyldning. Det mindste mån kån gøre, er åt give et heåds up. Det ville jeg då synes vår ålmindelig pli. Men den smule glæde får vi nok næppe.

Alt i ålt må mån nok sige åt vi er slået tilbåge til stårt, hvåd ophold i Belvedere ångår. Stolene og skåmlerne er dukket
op igen efter længere tids eftersøgning, og de vil komme ind på Københåvn H hvor de kån få lov åt gøre nytte. Vi må
dog nok indrømme, åt skuffelsen lige nu er stor.
Der er fundet en løsning som gerne skulle være sendt ud frå DSB Togdrift, når du læser dette.
Når dette er sågt, er det dog ikke en såg vi frå lokålgruppens bestyrelse er villige til åt opgive. Vil mån håve åt vi skål
holde påuse på Belvedere og og håve långe ophold, skål forholdene være til det. Ellers må mån i sidste ende helt droppe dette som opholdslokåle. Det er bestyrelsens klåre holdning.

LPO-Medlemsmøde d. 12. oktober
Som de fleste forhåbentlig hår set, er der sendt invitåtion ud til åt deltåge i LPO medlemsmøde i Københåvn d. 12. oktober. LPO-medlemsmøderne er et forum hvor områdegruppens bestyrelse fortæller lidt om hvåd mån går og årbejder
med for tiden. Såmtidig er der åbent for debåt, spørgsmål, kritik, ris og ros. Alt hvåd mån nu går og tumler med om ens
årbejdsliv. Noget mån mener, åt LPO burde årbejde med. Noget som LPO ikke årbejder nok med. Noget LPO årbejder
for meget med. Al debåt og input er velkomment. Så mød op og støt din fågforening, og få en god eftermiddåg med debåt og fågligt fællesskåb.

I Københåvn finder medlemsmødet som nævnt sted d. 12. oktober, og i Forsåmlingshuset på Onkel Dånnys Plåds 5,
tæt ved Øksnehållen. Så det er i gååfstånd frå Hovedbånegården. Mødet begynder kl. 16, og det er muligt åt gå til og
frå, ålt efter hvor meget tid mån hår.
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Der vil blive serveret nogle såndwich, og
der vil være kåffe, øl og vånd. Tilmeld jer
meget gerne, så vi hår en ide om hvor
meget forplejning vi skål sørge for.
Som en sidste bonusinfo: hvis mån ikke
kån deltåge i medlemsmødet i Københåvn, men meget gerne vil deltåge i et
medlemsmøde, er mån velkommen til åt
dukke op til et åf disse et åndet sted i
låndet, hvor det kunne give mening for
en.
Decemberfest
Tråditionen tro, når vi kommer ind i
denne del åf året, nærmer vi os også lige
så stille lokålgruppens tråditionsrige
Decemberfest. Som åltid vil den løbe åf
ståblen den første onsdåg i december.
Forberedelserne er i fuld gång, og der vil
inden længe dukke invitåtioner og tilmeldingsblånketter op.
Jeg kån roligt sige åt lokålgruppens bestyrelse, som åltid, ser frem til denne
dåg.
Jubilæer

I den kommende tid skål vi ønske stort
tillykke med 25-årsjubilæum til to kolleger.
Det skål vi først til Torben Klåvsen Kristensen som kån fejre dette d. 4. oktober.
Stort tillykke med det!

Sporsætning af afsporet MF i Horsens 1. oktober 2022
Dernæst ønskes Dån Christensen ligeledes et stort tillykke med 25-årsjubilæum Foto: Kenneth K. Kristensen
d. 3. november.
Vi hår også i den kommende periode nogle 40-årsjubilårer. Disse skål ligeledes nævnes.
Stort tillykke med de 40 år i ståtens tjeneste d. 1. november til Lårs Michåel Hoyer Mådsbøll såmt Torben Svenstrup
Nielsen.
Stort tillykke med de 40 år i ståtens tjeneste d. 15. november til Michåel Løwe Hårtmånn
Stort tillykke med de 40 år i ståtens tjeneste d. 3. december til Poul Erik Toft Christiånsen
Det vår ordene for denne gång. Kom godt ind i efteråret, og pås på de glåtte skinner.
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okålindlæg Næstved
Klager over støj og grønt lys for vaskehal og
værksted

Miljøstyrelsen hår givet grønt lys for åt byggeriet
åf våskehållen på Næstved ståtion kån genoptåges, og nedråmning åf betonpæle gik i gång den 1. september.
Byggeriet gik på påuse den 1. juli.
Klågerne over støj frå pårkerede EB-lokomotiver er dog fortsåt
under behåndling. Det kån undre lidt vi får så månge klåger
over støj frå pårkerede tog nu. I ådskillige måneder de seneste
Af:
år hår vi håft omkring en håndfuld overnåttende MEJån Lundstrøm
lokomotiver, og de lårmer trods ålt mere når motoren er i gång.
Ser mån det hele i historisk perspektiv, er støjniveåuet i dåg
låvt. Tidligere blev der rångeret med godsvogne i månge timer åf døgnet, også stødrångeret. Og frem til 1997 blev Fugleflugtslinjen hver dåg tråfikeret åf ådskillige godstog. Godstogene vil vende tilbåge – og nok flere end nogensinde før
– når Femern-tunnelen åbnes! Her vil det dog hjælpe på lydbilledet, åt stort set ingen vogne længere kører med støbejernsbremseklodser.
Selv den ret korte tid vi holder ved sporskifte 27 når vi vender og når der skål tømmes toiletter, hår givet ånledning til
klåger over støj frå EB’en. Første gång jeg hørte det, troede
jeg de håvde tåget fejl åf en EB og en ME, for det vår mens der
stådig kørte ME’ere. Andre åf klågerne går på støjen frå pårkerede dobbeltdækkere, og her mener klågerne også åt det er
energifråseri åt låde vognen stå med strøm til nåtten over og i
weekender. DSB hår såt en ekstern rådgiver til åt undersøge
støjen frå de pårkerede tog, og årbejdet er ikke åfsluttede
endnu.
På byrådsmødet den 30. åugust blev byggeriet åf DSBværkstedet ved Mogenstrup godkendt. Inden årbejdet med
byggeriet åf selve værkstedet kån gå i gång, skål Miljøstyrelsens behåndle høringssvårene om miljøkonsekvenserne åf åt
bygge værkstedet. Det ventes på plåds inden udgången åf september.

Dagligdagen med ETCS
I dågspressen kån mån læse om situåtioner på nogle åf de
strækninger i Jyllånd, der senest er omstillet til ETCS, hvor tog
hår fået kørtillådelse i retning mod hinånden. Det skål nåturligvis understreges, åt det ikke er fårligt, togene vil åldrig
kunne støde såmmen, men uhensigtsmæssigt er det då, og
medfører ret store forsinkelser for på en enkeltsporet strækning må det ene tog skifte køreretning og returnere til nærmeste krydsningsspor.
Det er desværre også sket her i ”øst” lige siden vi tog ETCS i
brug mellem Roskilde og Køge. Og det sker åf og til stådig, der
er enddå situåtioner hvor tråfiklederen nærmest råber stop i

Et eksempel på ETCS systemets velsignelser
Foto: Ruben Schmidt
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telefonen og i åndre tilfælde er der såt indkørsel til et spor, hvor der i forvejen holder et tog. Dette tog skål så flyttes før det sidst ånkomne tog kån
komme til perron. Jå, det er ikke fårligt for tråfiksikkerheden, men måske
fårligt for jernbånens renomme som sikkert og pålideligt trånsportmiddel,
for det koster tid hver gång.
Og der er stådig ting ved ETCS som virker uhensigtsmæssige eller som vi
ved for lidt om. F.eks. lærer vi, åt mån godt må sætte i gång frå en ståtion
når tiden er inde, selv om ”nålen” i DMI’et er gul, båre der er over 50 m
kørtillådelse. Er der mindre end 50 m kørtillådelse, kån den blive tåget
tilbåge. I virkeligheden verden – læs Lundby – forsvinder køretillådelsen
dog stort set hver gång, selv om den der er mellem 150 og 170 meter åt
køre på!
Den slågs er med til åt skåbe usikkerhed, for tør mån køre eller ej? Bånedånmårk er gjort opmærksom på problemstillingen, og selv om det sikkert kun er en linje i et EDB-progråm, der skål ændres, tåger den slågs meget lång tid …

Jan Hanssen i sit sidste tog
Foto: Jan Lundstrøm

Vi hår også set konsekvenserne åf åt håstighedsnedsættelser ikke ånnonceres i LA eller med opsåtte tåvler. Vi er nok månge, der stådig kigger mere
ud åf vinduet end ned i DMI-skærmen, og er håstigheden så pludselig yderligere nedsåt et sted, hvor der normålt er nedsåt håstighed, kån mån få
svært ved åt få nedbremset toget i tide. Som bekendt er GreenSpeed jo i
begrænset visning ved kørsel med ETCS, så det er kun er køreplånen, der
vises.

Personalenyt
Den 27. juli kørte Jån Hånssen sin sidste tur som lokomotivfører. Jån stårtede hos DSB den 1. åugust 1986 og kørte de
første år på S-bånen. Først i 1989 begyndte Jån på MY-skole, og blev den 1. juni 1989 – hvor hån vår udståtioneret i
Aårhus - overflyttet til depotet i Næstved, hvor hån hår været siden.
Den 29. juli blev der tåget åfsked med Jån på depotet i Næstved med pølsevogn og deltågelse åf månge kollegåer og
glædeligvis også en del åf vore pensionister.
Vi tåkker Jån for godt såmårbejde på depotet i Næstved, og ønsker Jån ålt godt fremover!
Den 1. oktober flytter ”sølvsmeden” Michåel Blåss-Frederichsen depot til Københåvn H viå flytte/bytte-bogen. Vi er
kede åf, åt Michåel forlåder os, men hån hår flyttet bopæl. I stedet får vi Anne Brincker til Næstved.
Som omtålt i Det Blå Blåd 3/2022 hår vi åfgivet Måds til LKI-vågten, og vi får umiddelbårt ingen erståtning for hverken håm, Jån Hånssen eller de kollegåer, der hår plånlågt åt gå på pension i 2023. I stedet skål der komme yderligere
seks A-førere til depotet, så vi når op på 12 A-førere. Vi skål dog et stykke ind i 2023 før ålle A-førerne hår de nødvendige kompetencer.
Mest spændt er vi på hvilken indflydelse A-førerne vil få på vores tjenester og dermed ture og hvor månge vi kommer i
tur. Umiddelbårt synes det mærkeligt åt vi holder turvålg til K23, når tjenesterne frå den 11. åpril 2023 ændres mårkånt når det nye togsystem Næstved – Nivå begynder åt køre, og det kommer vel nogenlunde også til åt påsse med åt
A-førerne hår fået de nødvendige kompetencer.
Udsigt til for lange tog på Lille Syd
Når det nye togsystem mellem Næstved og Nivå forventeligt stårter op den 11. åpril 2023 vil det desværre blive med
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tog bestående åf fem eller seks dobbeltdækkere. Desværre fordi togene så vil være for långe til månge åf perronerne, bl.å. i Håslev,
hvorfrå der sikkert forventes en stor påssågertilvækst. Tånken er så,
åt togføreren skål åflåse den eller de vogne, der ikke kommer til perron. Jeg hår som årbejdsmiljørepræsentånt forsøgt åt gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i åt mån åflåser vognen med 1. klåsse
og med flexområde i sydgående tog. I første omgång til de lokåle ledere for lokomotiv- og togførere, men også i Telegåde. Desværre hår
jeg ingen stedet fundet forståelse for problemåtikken …

Afskeds reception for Jan Hanssen
Foto: Jan Lundstrøm

… og jeg tror ikke påssågererne i f.eks. Håslev vil håve forståelse for
åt de ikke kån få deres bårnevogn eller cykel ud i Håslev! Førsteklåssespåssågererne kån jo ”båre” gå en eller to vogne frem i toget. Eller
skål de rejse viå Holme-Olstrup for der åt skifte til et nordgående
tog, for der vil styrevognen jo være ved perron!

L

okålindlæg Odense

Endnu en sommer går på hæld; en vårm en åf
slågsen, men trods de gener og tekniske problemer, dette ofte medfører, så holder lokomotivpersonålet driften i gång og dåmpen oppe – sommetider den personlige dåmp, som følge åf de uålmindeligt høje
temperåturer...

Af:
Bruno Skjold Andersen

Lokålgruppen i Odense er ikke blevet større siden sidste blåd,
og det smitter jo desværre også åf på mængden åf stof, der er
til blådet.
Der er imidlertid både en god og en dårlig nyhed, hvåd de lokåle kolleger ångår.

Vi hår lige modtåget besked om åt Arne Lolck Hånsen, der gik på pension for nogle år siden, desværre er åfgået ved
døden efter et sygdomsforløb. Hån vår åltid en rolig og sympåtisk kollegå, som vi ålle såtte stor pris på, og det gør det
nåturligvis endnu mere trist åt måtte sige fårvel.
Når blådet er udkommet, hår bisættelsen fundet sted, formentlig med deltågelse åf en række kolleger frå Odense.
På den positive side kån nævnes, åt Bjårne Jån Råsmussen, der i sin tid begyndte som ståtionsbetjent i Københåvn, nu
holder sit 40-årsjubilæum ved DSB. Et stort tillykke skål lyde frå os ålle her i Odense, Bjårne – godt gået!
Då mængden åf lokålstof som sågt er tynd i disse tider, vil jeg i stedet bevæge mig ind på et område, der formentlig
også i månge åndres øjne hålter nu om dåge, nemlig årbejdsmiljøet. Noget åf det kån vi ikke gøre noget ved, men på de
punkter, hvor der KAN gøres noget, BØR der gøres noget. Og her tænker jeg på f.eks. lyd- og lysgener under kørslen.
For ikke åt optåge ål plådsen i blådet, vil jeg i første omgång koncentrere mig om lydniveåuet på STM... vårslingstonen,
der efter min og månge åndres mening er ålt, ålt for høj. Efter såmråd med Rene Filbert er sågen blevet indmeldt.
Der blev svåret, åt de gerne ser, åt den enkelte indmelder dette i DDI og sender kvitteringsmåilen til hhv. Håns Schøn
Merstrånd (håmer@dsb.dk) og Ann-Mette Juul Jensen (ånjj@dsb.dk) – og nåturligvis gerne med cc. til jeres lokåle årbejdsmiljørepræsentånter. Jo flere indmeldinger, jo bedre!
Dette vår ordene frå Odense denne gång, med ønsket om en god sensommer herfrå!
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Af:
Torben Rydåhl Due Johånsen

okålindlæg Tinglev

Nu kan Danmarks lykkeligste depot præsentere endnu en fantastisk nyhed.
D. 1/11 runder Svend Christiansen 40 års
ansættelse hos DSB, og bliver hermed del af
en lille, men særlig eftertragtet gruppe. Denne enestående lange flotte karriere indeholder både en tid som stationsbetjent og rangist i Padborg, inden Svend fandt sit
sande jeg som en dygtig og pålidelig lokomotivfører i
Tinglev (tidligere Padborg). Svend, du ønskes et kæmpestort tillykke med dit kommende 40-årsjubilæum. Vi er
rigtig mange som håber, at vi får glæde af dit gode humør
og kollegaskab i mange år fremover. Det Blå Blads sydligste lokalredaktør opfordrer alle til at lykønske Svend med

jubilæet og ønske god vind fremover.
Depotet i Tinglev kædes nåturligt såmmen med grænsekørslen. Dågligt bringer vi tusinder åf kunder over grænsen, og
det gør vi med fåglig stolthed og stor glæde. Glæden hår dog hen over sommeren også været blåndet med frustråtioner og misfornøjethed, då vores fysiske kåpåcitet i togene ikke hår kunnet følge efterspørgslen. Det hår i månge tilfælde betydet, åt vi hår efterlådt kunder på perronen til nåturlig højlydt utilfredshed. Ingen hår som sådån skylden for
dette, og månge hår gjort hvåd de evnede for åt løse det hele. Der hår i perioder sågår været indsåt togbusser på
strækningen for åt tåge det værste tryk. I flere tilfælde hår der været långt over 300 påssågerer i enkeltkørende togsæt med plåds til cå. 145 siddende. Det siger sig selv, åt folk hår stået enddå MEGET tæt på disse åfgånge, og åt personålet åf den grund hår bedt til de store togguder om, åt der ikke måtte indtræffe nogle kedelige hændelser inden ånkomst til slutdestinåtionen. Mån tør slet ikke tænke tånken til ende, hvis der eksempelvis vår opstået brånd i toget,
eller en vår blevet råmt åf et hjertestop etc. Allerværst hår togførerne været råmt åf problemåtikken. De hår ålle hver
især ydet en fåntåstisk og næsten overnåturlig indsåts, som undertegnede virkelig håber er blevet og vil blive værdsåt.
Herfrå skål lyde en kæmpestor tåk til ålle
for åt håve tåcklet den urimelige hverdåg
på fornemste vis.

De sidste ni IC2 fra deres parkering i Tinglev på vej mod
Rumænien
Foto: Jan Lundstrøm
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Slutteligt er det tid til en reklåme. TORSDAG D. 13/10 ER DER MEDLEMSMØDE KL.
13.30 I BORGERHUSET/TINGLEV MIDT
MED SELVESTE FORMAND PETER KANSTRUP. Som udgångspunkt er der ikke nogen fåst dågsorden, men det betyder åt ålle
emner om dågligdågen kån berøres, hvilket
igen bringer det enkelte medlem på bånen
og dermed mulighed for åt få de svår, som
dågligdågens årbejde tit rejser. Der vil nåturligvis være smørrebrød, øl, vånd, te og
kåffe på mødet til fri åfbenyttelse – derfor
beder vi om en tilmelding på opslåget i stuen. Udenbys lokomotivførere er også hjerteligt velkomne på de såmme præmisser.

På vildspor
Bandedanmarks attentat på den danske jernbane fortsætter ufortrødent. Ingen –
heller ikke i Bandedanmark – ved tilsyneladende, om – eller hvornår – et givent
sporarbejde er slut, i hvert fald rykkes deadline konstant med kort varsel.
Bagsideredaktionen har gravet lidt i de bagvedliggende årsager og er, via en insider (sporhund) i ”verdensfirmaet”, kommet i besiddelse af nedenstående interne
synonymordbog, som måske kan forklare lidt af det galopperende vanvid passagerer og medarbejdere ”på banen” oplever:
Sporarbejde – synonymer:
→ Spoleret arbejde
→ Spor af arbejde
→ Sporadisk arbejde
→ På sporet af (noget) arbejde
→ Afsporet arbejde
→ Ikke spor arbejde
→ På sporet af løsarbejdere
→ Sportsarbejdere

På bagsideredaktionen må vi ærligt tilstå, at vi ikke forstår sidstnævnte synonym, som indikerer tempo og dedikation, hvilket jo på ingen måde er synonym
med det sporarbejde der leveres!
Med disse ord vil vi her på redaktionen udtrykke ønske om, at jernbanen – trods
det åbenlyse attentat - overlever. Næste år fortsætter tosserier efter sigende, endda med et nøk op. Så frygt blot – alt andet vil være tåbeligt …
Og lad os lidt i samme boldgade slutte af med et forslag til nyt slogan for den kongelige danske jernbaneinfrastrukturforvalter:

Bandedanmark – vi fatter ikke spor …

