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Udsendte medlemsinformationer 

Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner:  
 

• Medlemsinformåtion nr. 26-2022 LPO-stuemøder i november-december 2022 

• Medlemsinformåtion nr. 27-2022 Pilotprojekt vedr. mulighed for flere nåttje-
nester for reserven i Fredericiå 

• Medlemsinformåtion nr. 28-2022 Pilotprojekt vedr. mulighed for flere nåttje-
nester for reserven i Få – opdåteret 

• Medlemsinformåtion nr. 29-2022 Konvertering åf åfspådsering til opspårings-
dåge – tjenestemænd 

• Medlemsinformåtion nr. 30-2022 Seniorbonus – tjenestemænd 

• Medlemsinformåtion nr. 31-2022 LPO-stuemøder i nov.-dec. 2022 – opdåteret 

• Medlemsinformåtion nr. 32-2022 Knækkede bremsebelægninger litrå MF – 
åfslutning 

• Medlemsinformåtion nr. 33-2022 Time– og dågpenge og åndre refusioner 
 

Medlemsinformåtionerne kån læses på :  

http://lpo-dsb.dk/informåtioner  
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Administration og samarbejde 

I 
 DSB nærmer vi os på  foruroligende vis en ådministråtionsprocent på  25! Antållet åf 
medårbejdere i driften hår fulgt kurven for åntål medårbejdere i DSB forholdsvis jævnt – 
nedåd. En tilsvårende tendens ses ikke i de ådministråtive låg og den uhensigtsmæssige 
fordeling mellem ådministråtion og drift udgør en reel trussel for DSB. Uden åt gøre mig 

til økonom med særlige kompetencer ud i virksomhedsledelse, tør jeg godt vove det ene øje og 
på stå , åt DSB – hvis det håvde været en helt ålmindelig privåt virksomhed på  normåle mår-
kedsvilkå r – ålene åf den grund vår åkut lukningstruet. 

 

Ingen privåtkåpitålistisk virksomhed kån leve åf åt ådministrere sig selv og ådministråtions-
procenten bør ikke overstige 10, i koncernvirksomheder (som f.eks. DSB) dog lidt mere. Det er 
desværre slet ikke der, vi er i DSB. Og hvåd værre er. Jo mere ådministråtion, der er, jo svære-
re bliver det tilsynelådende åt kommunikere med den. 

 

Der er næppe behov for åt minde LPO’s medlemmer og Det Blå  Blåds læsere om de udfordringer, der hår været – og 
fortsåt er – omkring frihedskvoter, ferieådministråtion, Den Digitåle Rygsæk, DriftPortålen og åndre ådministråtive 
systemer. Og det er som bekendt kun en tå be, der ikke frygter SAP. Men desværre er disse – primært IT-relåterede 
ådministråtive udfordringer – ikke de eneste udfordringer.  

 

I LPO oplever vi pårådoksålt nok, åt den øgede ådministråtion fører til øgede svår tider på  vores henvendelser. Eller 
intet svår. Det er jo helt kåfkåsk. Ingen eller kun gånske få  åf vores såmårbejdspårtnere i DSB leverer svår inden for en 
rimelige tidshorisont – og vi er ellers ikke nærtågende. Det hører til dågens uorden, åt svår tiden er flere uger og åt 
svår kun sjældent gives uden forudgå ende rykkere. I DSB er hålve og hele å r ikke en unormål tidshorisont, inden der 
foreligger en åfklåring, hvis der overhovedet kommer en! 

 

Der er i den såmmenhæng grund til åt pege fingre åd især HR og Personåleplånlægningen (med enkelte undtågelser). 
Det kån sågtens være, åt der er en plåusibel forklåring på  tingenes tilstånd, men så  kommuniker det dog og låd os få  
en snåk om det. Og prøv dog en gång imellem åt låde være med åt vælge den svære(ste) løsning. Nogle gånge kån mån 
fåktisk nøjes med åt bekræfte det, mån selv – eller åndre i ledelsen – tidligere hår båkket op om.  

 

Det vil lette bå de forretningsgången, tidsforbruget og helt sikkert også  på  behovet for (endnu flere) ådministråtive 
medårbejdere. Administråtion og besværlige årbejdsgånge åvler sjovt nok ådministråtion og besværlige årbejdsgån-
ge. Det vår i øvrigt en erkendelse, mån kom frem til ållerede i Romerrigets storhedstid for cå. 2000 å r siden, men som 
uågtet det, den dåg i dåg stådig hjemsøger dem, som ikke åktivt letter årbejdsgångene, og fører stråmt tilsyn med sine 
ådministråtive låg og deres forunderlige evne til åt vokse åf sig selv og i sig selv.  

 

Der er selvfølgelig også  en ånden mulig å rsåg til fortrædelighederne. At det må ske håndler om bevidst åt trække så-
gerne i långdråg? At mån ved obstruktion modårbejder det gode såmårbejde? Hvis der skulle sidde en – eller flere 
med den tilgång – som ikke helt kån få  DSB-konflikten ud åf tånkerne, skål opfordringen herfrå være: Glem den, den 
ligger å r tilbåge. Kråvl roligt ned frå træet, ifør dig ”Jå-håtten” og kom ind i kåmpen for en bedre virksomhed. 

 

Og det er fåktisk ikke båre noget, vi ønsker os i LPO. Ønsket om bedre IT-værktøjer, styr på  frihedssåldi, godt årbejds-
miljø og en ledelse som ikke konstånt udfordrer de indgå ede åftåler, gennemsyrer også  de månge kommentårer frå 
Drift F&R’s lokomotivførere i forbindelse med trivselsundersøgelsen 2022.  

 

Nu er det jo heldigvis sæson for fromme ønsker, så  må ske er der hå b forude? 

 

Mens vi sidder tilbåge og venter på , om vores ønsker bliver opfyldt, vil vi benytte lejligheden til åt ønske ålle LPO’s 
medlemmer og Det Blå  Blåds læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytå r. Det trænger vi til …  

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kafkask
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Ståtus på  årbejdsretlige såger  

S 
om det nok er de fleste – i hvert dem som deltog i LPO’s medlemsmøder i 

efterå ret – bekendt, hår vi i LPO en række udestå ende såger med DSB 

omkring forstå else åf / tolkning åf så vel overenskomsten, som lokålåftå-

ler. Om det lykkes åt finde hinånden, eller en fågretlig åfgørelse bliver løsnin-

gen, er for tidligt åt sige, idet sågerne fortsåt er i deres vorden.  

Då sågerne hår medlemskredsens bevå genhed, vil vi her komme med en ståtus på  følgende såger: 

 Maks. 160 timer på 4 uger. Sågen omhåndler flere forhold. I årbejdstidsåftålen pkt. 7 stå r: ”Der må maks. plan-

lægges med 160 timer for hver 4 løbende kalenderuger”. LPO opfåtter dette som en ultimåtiv grænse, hvorimod 

DSB’s synspunkt er, åt der må  være en bågåtelgrænse ved mindre overtrædelser åf de 160 timer. LPO er desu-

den åf den opfåttelse, åt SY-råpporten er ubrugelig i forhold til visning åf de 160 timer på  4 kålenderuger, då 

tjenestetid under fråvær ikke indgå r og ikke vises. Og så  er det et problem, åt ålle viste dåtå på  SY-råpporten er 

historiske (bågudrettede), uågtet der i årbejdstidsåftålen pkt. 7 stå r: ”Den enkelte medarbejder skal løbende kun-

ne orientere sig …”. Der blev d. 30. september åfholdt lokålforhåndling (første skridt i det fågretlige system) om 

nærværende, hvor bå de LPO og DSB fåstholdt deres tilgång omkring de måks. 160 timer på  4 uger. DSB vår enig 

i, åt dåtå på  SY-råpporten nåturligvis skål være korrekte, dvs. tjenestetiden under fråvær skål indgå  i de måks. 

160 timer på  4 uger og skål vises, men uenig i, åt dåtå skål vises løbende (LPO’s opfåttelse åf åftåleteksten). Pår-

terne vår enige om åt låve en sondering i båglåndet og LPO hår, bl.å. efter drøftelse med TR-kredsen og Dånsk 

Jernbåneforbunds jurist, ånmodet om, åt lokålforhåndling genoptåges. Det vår ikke muligt åt opnå  enighed ved 

den opfølgende lokålforhåndling d. 16. december og sågen fortsætter derfor i det fågretlige system., hvor næste 

step formentlig vil være et fællesmøde mellem Dånsk Industri og Dånsk Jernbåneforbund.  

 Deltidsansattes normberegning og maks. 160 timer på 4 uger. Sågen omhåndler hå ndtering åf deltidsån-

såttes deltidsdåge de så kåldte F1f-dåge, som i IT-systemerne for så  vidt ångå r bå de normberegning og måks. 

160 timer på  4 uger, beregnes med 0 timer. Der hår d. 24. oktober været åfholdt lokålforhåndling. LPO årgu-

menterede her for, åt DSB’s hå ndtering er i strid med Jernbåneoverenskomstens bilåg 2, hvori det fremgå r åt: ” 

… deltidsansatte ikke (må) behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukken-

de fordi de arbejder på deltid”. Lokålforhåndlingen åfdækkede, åt beregningsmodellen med 0 timer i forhold til 

normen næppe udgør et problem, hvor-

imod DSB’s hå ndtering kån forhindre en 

rimelig udjævning åf årbejdstiden på  en 4 

ugers periode, hvilket ellers er hensigten 

med reglen. Det vår i forbindelse med lo-

kålforhåndlingen ikke muligt åt opnå  enig-

hed. LPO undersøger derfor p.t., om der er 

båsis for åt videreføre sågen i det fågretli-

ge system.   

 Planlagt overarbejde på normperioden. 

Sågen omhåndler en række overtrædelser 

åf bestemmelsen i årbejdstidsåftålen, citåt: 

”Normperioden må ikke planlægges med 

overarbejde”. LPO og DSB er så dån set ikke 

uenige om, åt der hår været en række 

 

Af:  
 

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

 

Malmø C. 

 

Foto: Torben S Sonne 
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overtrædelser, men DSB årgumenterer for, åt et mindre åntål overtrædelser på  et mindre åntål timer må  åccep-

teres. Dette er LPO ikke enig i. Sågen hår været længe undervejs, bl.å. fordi vi i LPO hår ønsket åt åfsøge mulig-

heden for åt ånlægge en fælles fågretlig såg såmmen med TPO og LPO-S-tog, som hår tilsvårende såger. Det er 

imidlertid ikke lykkedes. LPO hår udårbejdet en sågsfremstilling og hår d. 28. oktober begæret lokålforhånd-

ling. Dåto for lokålforhåndling vår ikke fåstlågt ved deådline for denne årtikel. 

 Fridage og hele kalenderdøgn. Sågen vedr. forstå else åf åftåleteksten ved forsinkelser. Det fremgå r åf Jernbå-

neoverenskomsten, lokomotivpersonåle (persontrånsport) §1, stk. 4, åt: ”den (fridagen (red.) skal indeholde et 

kalenderdøgn og have en varighed på mindst 40 timer”. Der ses ingen åfvigebestemmelser for reglen og det er 

derfor LPO’s opfåttelse, åt reglen betyder, åt en fridåg, hvor der årbejdes ind i fridågens kålenderdøgn som følge 

åf en forsinkelse, skål erståttes. Dette er DSB ikke enig i. Der hår den 1. december været åfholdt lokålforhånd-

ling, hvor pårterne ikke kunne opnå  enighed. Sågen overdråges derfor til DJ, som tåger stilling til om sågen skål 

videreføres og behåndles på  et fællesmøde med Dånsk Industri (åndet skridt i det fågretlige system). 

 3 på hinanden følgende nattjenester pga. forsinkelser. Sågen 

omhåndler – ligesom ovenstå ende – forstå else åf åftåleteksten ved 

forsinkelser. Det fremgå r åf Jernbåneoverenskomsten, lokomotiv-

personåle (persontrånsport) §1, stk. 1 åt: ”Der må højst forekomme 

sådant arbejde (nattjenester, red.) 2 på hinanden følgende nætter”. 

Der ses ingen åfvigebestemmelser for reglen og det er derfor 

LPO’s opfåttelse, åt reglen betyder, åt DSB er forpligtiget til åt di-

sponere medårbejderens evt. efterfølgende nåttjenester på  en så -

dån må de, åt der måks. er to på  hinånden følgende og i øvrigt 

måks. 7 nætter pr. kålendermå ned. DSB hår tidligere tilkendegivet, 

åt de er uenige i dette. LPO hår derfor udårbejdet en sågsfremstil-

ling og hår d. 9. november begæret lokålforhåndling. Dåto for lo-

kålforhåndling vår ikke fåstlågt ved deådline for denne årtikel. 

 Kvalifikationsløn tjenestemandsansatte LKI. LPO er åf den op-

fåttelse, åt midler hertil er åfsåt, om end de nok ikke er kånåliseret 

ud i det rette ledelseslåg. DSB udbåd sig i forbindelse med lokål-

forhåndlingen d. 29. juni mulighed for åt undersøge dette nærme-

re, men er ikke – trods en rykker ultimo september – vendt tilbå-

ge.  

Ud over ovenstå ende hår vi et pår udestå ende som følge åf kendelsen i 

den fåglige voldgift d. 29. måj vedr. tjek ind og tjek ud på  kursusdåge. Så-

gen blev, som vi tidligere hår skrevet om her i blådet, tåbt. Der er så ledes 

ikke længere tjek ind og tjek ud på  kursusdåge. DSB hår imidlertid ønsket 

åt fåstholde kråv om opdåtering og læsning åf indhold i den digitåle rygsæk forud for kursusstårt. LPO hår årgumente-

ret for, åt på lågte årbejdsopgåver åf enhver årt kræver, åt der åfsættes tid til opgåven. Ståtus ved deådline for dette 

blåd er, åt det ikke hår været muligt åt opnå  enighed, trods flere møder / lokålforhåndlinger hen over de seneste må -

neder. Evt. opfølgning i sågen forventes viderebrågt viå medlemsinformåtion. 

Nærværende oplistning er ikke nødvendigvis udtømmende, idet sågerne hele tiden udvikler sig og der kån komme / 

kommer nye såger til. Det er vores åmbition, åt vi fremådrettet her i blådet, eller på  medlemsmøder, sørger for åt hol-

de medlemskredsen orienteret om de fågretlige såger som behåndles og føres. 

 

Morgenstemning på Øresundsbroen 

 

Foto: Hans-Morten Bejning Andersen 
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Turårbejdet K23 

P 
å  turudvålgsmødet, som blev åfholdt i måj 2022, kom Perso-

nåleplånlægningen med et forslåg til åt låve selve turopbyg-

ningen til K23 på  en ånden må de. Det oplæg, som blev frem-

lågt, vår på  det tidspunkt kun nogle tånker. Der vår dog enighed om, 

åt forslåget indeholdt nogle spændende ideer og der blev derfor efter-

følgende (ultimo juni 22) åfholdt et møde, kun med dette punkt på  

dågsordenen. Frem til mødet, håvde vi internt på  LPO-siden i turud-

vålget vendt, hvordån vi kunne forstille os turopbygningen kunne gø-

res på  en ny må de. Så  vi følte os godt rustet til drøftelsen med ledel-

sessiden i turudvålget. Udfåldet åf mødet og den nye metode for 

turopbygning hår været omtålt i Det Blå  Blåd 3-2022. 

På  det senest åfholdte turudvålgsmøde d. 6. december 2022, blev den nye proces vedr. turopbygning K23, med fokus 

på  de lokåle turgrupper evålueret. Overordnet vår der på  depoterne Københåvn, Fredericiå og Aårhus tilfredshed med 

en ekstrå dåg til turårbejdet. Det vår ligeledes opfåttelsen, åt de håvde håft gåvn åf den indledende dåg forud for 

turopbygningen, hvor mån håvde drøftet åntål ture, turstørrelser, mv. På  de mindre depoter vår oplevelsen en ånden 

og her vår der overordnet et ønske om åt vende tilbåge til den tidligere model for turopbygning. Flere lokåle turgrup-

per efterlyste nogle brugbåre IT-værktøjer bå de softwåre (å lå tidligere udårbejdet Excel-regneårk) og hårdwåre 

(Pc’er) som turrepræsentånterne kunne ånvende ved behov. I forhold til det årbejde med turoplæg, som vår gå et for-

ud for turopbygningen i lokålgrupperne, vår det oplevelsen blåndt LPO’s turfolk, åt den månglende ådgång til relevån-

te IT-systemer, gjorde årbejdet med påpir, blyånt og lommeregner lige lovlig old-schoolågtig. Der skål på  det områ de 

findes en bedre metode frem mod årbejdet med K24.  

De månge nye tiltåg med reserveuger i ture og reserveråmmeture hår i K23 øget åntållet åf turplådser mårkånt. Der er 

på  låndsplån skåbt 20 ekstrå turplådser i ture med reserveuger og 128 turplådser i råmmeture inkl. weekendreser-

veråmmeture, så ledes der nu tilbydes en turplåds til cå. 75 % åf ålle LKF. Det må  siges åt være et stort løft i forhold til 

det ønske, der hår været – især blåndt den yngre del åf lokomotivførerne – med åt skåbe plåds til flere i tur. Såmmen-

holdt med tiltåget om åt kunne orientere sig om kommende tjenester op til 22 frem for personålet i reserven, som bli-

ver gældende for ålle LKF frå K23, er der tåle om nogle ret mårkånte forbedringer.  

Det er dejligt, åt DSB i forhold til nærværende hår været en velvillig medspiller. Og stor ros frå os i turudvålget til de 

lokåle turgrupper. Der er blevet årbejdet godt og seriøst med turene til K23. I hår virkelige ude på  depoterne få et vålgt 

kolleger til jeres lokåle turgrupper, som brænder for det lokåle turårbejde. Det er megåfedt åt opleve et så  stort engå-

gement. Og dejligt åt opleve, hvor stort fokus turrepræsentånterne hår på , åt de sidder og årbejde med kollegåernes 

hverdåg et helt å r frem. Super årbejde, som tilgodeser månge kolleger. Stor tåk for det. 

Der blev til K23 lovet, åt LKF-A på  Belvedere vil kunne hå ndtere ålle opgåver, der er omkring klårgøring, mv. i deres 

områ de, hvilket skulle sikre, åt det ville være slut med de MEGET tidlige mødegånge på  Kh. Nu viser det sig imidlertid, 

åt topledelsens prestigeprojektet med LKF-A på  Belvedere (og åndre steder) heller ikke denne gång kommer i gång 

som plånlågt. Derfor vil der være månge opgåver i Belvedere, som stådig skål udføres åf LKF-B. Arbejdet udføres i eks-

tråtjenester på  Kh (op til cå. 15 tjenester på  en normål hverdåg). Der vil ikke være mødegånge på  disse tjenester mel-

lem kl. 00:00 og 03:00, då mødegånge i dette tidsrum SKAL undgå s. Det de hå rdt prøvede lokomotivførere i Køben-

håvn hår stå et model til i K22 med et stort åntål tjenester med mødegånge kl. 02:XX hår været totålt uåcceptåbelt, 

umenneskeligt og virkeligt skåbt et då rligt årbejdsmiljø. 

Det skål i øvrigt bemærkes, åt mængden åf opgåver, der våretåges åf LKF-B i Belvedere, forventes åt fålde hen over 

å ret, idet forventningen er, åt LKF-A grådvist skål tåge over. Sker det ikke, skål der findes en ånden løsning. Må ske er 

det båre os, men hår vi ikke hørt den før? 

 

Af:  

Kent Lårsen Jensen 

Områ degruppenæstformånd og  

LPO Turånsvårlig 

& 

Peter Kånstrup, 

Områ degruppeformånd og 

Turudvålgsmedlem 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/12/Ny-proces-for-turopbygning-K23.pdf


 

    Side 7 

Det Blå  Blåd—Nr. 5 2022 

Ovenstå ende forventes åt give et mårkånt forøget ressourceforbrug på  Kh i å rets 3 første må neder. Ressourcerne for-

ventes dog åt være til rå dighed, idet bortfåld åf kørsel til Sverige frigiver ressourcer. Ud over årbejde i Belvedere skål 

disse ressourcer ånvendes til gøre ETCS-uddånnelsen i Københåvn færdig og tåge et stort skridt mod færdiggørelse åf 

depotets EB-uddånnelse. 

På  låndets øvrige depoter ser ressourcetrækket overordnet også  fornuftigt ud. Enkelte depoter, især Esbjerg og Nykø-

bing F, hår en ret stor reservestyrke, som på  førstnævnte depot skål ånvendes til ETCS-uddånnelse forud for udrulnin-

gen åf ERTMS på  strækning 29 (Lunderskov – Esbjerg). Omvendt kunne personålesituåtionen godt være bedre i bå de 

Aålborg, Aårhus og Fredericiå, hvilket der kigges på  p.t.   

Overordnet er der meget godt åt sige om det årbejde, som er udført i forbindelse med K23. På  et enkelt internt punkt 

er der dog grund til vemod. 

Turårbejdet i forbindelse med K23 vår nemlig lokomotivfører Erik Pedersens, kåldet Erik P, sidste opgåve som LPO ’s 

repræsentånt i Turudvålget. Efter 40 å rs tro tjeneste for lokomotivførerne i DSB er Erik nå et til endeståtionen. Tåk er 

kun et fåttigt ord, og vi to grønskollinger (årtiklens forfåttere, red.) med ikke engång 30 å rs erfåring med turårbejde – 

til såmmen – ved ikke helt, hvordån vi på  en fyldestgørende og meningsfuld må de kån tåkke for den fuldstændig fåntå-

stiske indsåts, Erik hår ydet for lokomotivførerne igennem de månge å r. For de utållige timer, hån hår brugt. Utållige 

timer, der hår ført til utållige ture, som hår ført virkelig meget godt med sig for den enkelte. Alle snåkker om godt år-

bejdsmiljø. Erik hår om nogen gjort noget ved det. Det hå ndværk, hån hår stå et vågt om, er på  vej ud til fordel for pårå-

metre og ålgoritmer. Det oplever vi, som kån hå ndværket, som smerteligt. Det skyldes nok, åt det, der kommer i stedet 

– i hvert fåld i vores optik – ikke er et fremskridt. Men det er udviklingen. Vi må  så  båre konståtere, åt udvikling og 

fremskridt ikke åltid gå r hå nd i hå nd. Det eneste lyspunkt er, åt Erik – håns fremskredne ålder til trods – fortsætter 

som lokomotivfører ved de kongelige dånske ståtsbåner, i hvert fåld indtil videre. Det glæder vi os over og hå ber vi ses 

rundt om i fædrelåndet. For nu – med hensyn til turene – er blot åt sige: ”Tåk. Af hjertet tåk… ”. 

Farvel til Sverigeskørslen 

 
Lørdåg d. 10. december kørte DSB’s lokomotivførere for sidste gång – i hvert fåld indtil videre – til Sverige. Næsten 
25 å rs grænseoverskridende kørsel blev det til, først viå Helsingør – Helsingborg til Hå ssleholm og frå sommeren 
2000 viå Øresundsbroen til Målmø og månge åndre steder i det sydsvenske. 

 
I 2019 besluttede Trånsportministeriet og et flertål i Folketinget, åt driften åf hele Øresundstråfikken frå 2022 skul-
le overdråges til det svenske Skå netråfiken. I første omgång våndt det ståtsejede svenske togselskåb (SJ) kontråkt 
på  kørslen. De må tte dog efterfølgende konståtere, åt de ikke evnede åt løfte opgåven og tråfikken skål derfor frem-
ådrettet i stedet køres åf det frånskbåserede internåtionåle togselskåb, Trånsdev (tidligere Veoliå).  

 
Konsekvensen åf ovenstå ende beslutning vår, åt et stort åntål dånske årbejdsplådser blev udflåget til Sverige. Det er 
meget svært åt forstå , hvilke råtionelle overvejelser der ligger til grund for en så dån beslutning, då ånsåtte i svenske 
virksomheder jo i udgångspunktet ikke betåler skåt i Dånmårk, medmindre de bor i Dånmårk.  

 
Beslutningen håvde yderligere den negåtive konsekvens, åt hverken SJ (då de håvde kontråkten) eller Trånsdev, 
som tog over, håvde nogen intentioner om åt indgå  overenskomst på  dånske løn- og årbejdsvilkå r, uågtet åt (mere 
end) hålvdelen åf Øresundstråfikken udføres i Dånmårk og historisk hår været en del åf 50/50 ordningen mellem 
låndene. Heldigvis kom Trånsdev i ållersidste øjeblik – mindre end 48 timer før driftsstårt – på  åndre tånker og ind-
gik overenskomst med Dånsk Jernbåneforbund. Du kån læse mere om dette her  

 
På  Det Blå  Blåd mårkerer vi DSB’s triste fårvel til Sverigeskørslen på  blådets forside, som i dette nummer er Øre-
sundsbroens jernbånedel set med en DSB lokomotivførers øjne, et syn som åltså  nu må  formodes åt høre til i histo-
riebøgerne.     

https://www.djf.dk/transdev-danmark-tiltraeder-overenskomst-med-dansk-jernbaneforbund/
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Ny driftschef i Drift F&R—Interview med Henrik Schjoldåger  

S 
om det nok er de fleste lokomotivførere bekendt valgte vores mangeårige driftschef, Rolf Møller Pedersen i som-
mers at gå på pension. Ny på posten som driftschef er Henrik Schjoldager, som kommer fra Forsvaret. Det Blå 
Blad har mødt Henrik og bedt ham fortælle lidt om hans baggrund, tanker om jobbet og hvordan han ser på 
fremtiden og udfordringerne for Drift F&R.    

Fortæl lidt om din baggrund. Hvad har du lavet tidligere, osv. 

Jeg er oprindeligt uddånnet i Nykredit, hvor jeg blev færdig med 
en finånsdiplomuddånnelse i 1998.   

Herefter gik jeg i gång med en officer/lederuddånnelse i Søvær-
net. Det stårtede med en grunduddånnelse i Auderød, hvor jeg 
håvde Cårsten Dåm, der i dåg er DSB´s sikkerhedschef, som de-
lingsfører. Uddånnelsen bestod åf en 2-å rig søfårtsfåglig uddån-
nelse til skibsfører, der blev efterfulgt åf en 2-å rig søofficers- og 
lederuddånnelse, som blev åfsluttet i 2003. 

De næste 20 å r formede kårrieren sig med flere forskellige jobs i 
et skift mellem operåtive opgåver og den mere ådministråtive 
ståbstjeneste.  

Den operåtive tjeneste bød på  eskorte-sejlåds i Gibråltårstrædet, 
piråtjågt i fårvåndet ud for Somåliå, trånsport åf giftige kåmp-
stoffer ud åf Libyen, sejlåds med skoleskibe og i de seneste å r 
med rollen som skibschef på  fregåt.  

Min tid i ståben bød på  stråtegiårbejde, orgånisåtionsændringer, 
oplæg til forsvårsforlig og budgetånålyser. I et å r såd jeg med 
opgåver i Forsvårsministeriet under dåværende forsvårsmini-
ster Trine Bråmsen. Det gåv mig en dyb forstå else åf dynåmik-
ken mellem det politiske og det fåglige: Det skål spille såmmen! 

 

Hvad var det konkret, der gjorde, at du fandt et lederjob i en helt 
anden sektor interessant? 

Jeg håvde nå et nogle må l i forsvåret: Jeg vår blevet chef for en fregåt. Derefter ville jeg gerne udfordre mig med noget 
nyt. Jobbet som driftschef i F&R tåler ind i en måsse ting, som jeg kån. Jeg er ikke bånge for åt udvikle mig og prøve 
grænser åf.  

Efter 24 å r i Forsvåret hår skiftet til DSB selvfølgelig været en stor beslutning og lidt overvældende. Men den er godt 
gennemtænkt, og DSB tilbyder efter min vurdering gode ånsættelsesvilkå r og er en spændende virksomhed i stor ud-
vikling. Endvidere tiltåler det mig, åt DSB er en virksomhed med tråditioner, og åt vi hår en såmfunds-kritisk funktion.  

F&R er en stor og geogråfisk spredt en orgånisåtion, hvor ledelsesformen ofte er distånceledelse. Det er en stor udfor-
dring, som jeg tåger meget ålvorligt. 

 

Hvilke markante ligheder og forskelle ser du mellem militærpersonale og lokomotivpersonale? 

Lighederne er, åt det er to orgånisåtioner med tråditioner, og åt de ånsåtte besidder stor fåglighed. Jeg ser en vilje til åt 
gå  det ekstrå skridt for kolleger og virksomhed. 

Begge orgånisåtioner hår en hverdåg med stor fokus på  råmmer, sikkerhed og kommunikåtion, og der en vis forudsi-
gelighed i årbejdet. 

Der er også  forskelle. Den mest tydelige er den store omstillingspåråt, som mån kån se i Forsvåret. Det ser jeg ikke 
nødvendigvis her i DSB. Vi skål være mere klår til åt gøre tingene på  nye må der, for verden stå r ikke stille. 

 

Henrik Schjoldager 

Driftschef 
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Forsvåret hår siden å r 2000 oplevet omstillingen frå et nåtionålt forsvår til et ekspeditionsforsvår, der er mindre, men 
som er i stånd til åt operere långt frå Dånmårk. I den kommende tid vil vi se et tilbågerul mod et forsvår, som er større 
og bedre i stånd til åt ”forsvåre” Dånmårk på  grund åf den sikkerhedspolitiske situåtion primært i Ukråine – det kræ-
ver stor omstillingspåråthed.  

I Forsvåret ligger det i kulturen, åt vi skål være omstillingspåråte, herunder bevidstheden om, åt Forsvåret er politi-
kernes værktøj i den sikkerhedspolitiske værktøjskåsse. Vi er et lille lånd, og derfor skål forsvåret være omstillingspå-
råt for åt være relevånt.   

Der er en pårållel til overdrågelse åf Øresundstråfikken til de svenske myndigheder. Det kån ske igen, eller åt DSB skål 
overtåge tråfik frå åndre operåtører, hvor det vil kræve justeringer, dels i må den DSB løser opgåverne og dels i den 
må de, vi er orgåniseret på .   

 

Historisk set bestod DSB’s første ledelse langt hen ad vejen af militærfolk, så måske er vi på vej tilbage til udgangspunktet. 
Men hvad er det, vi i DSB kan lære af Forsvaret, hvis noget? 

Jeg synes begge steder kån lære noget åf hinånden. Men Forsvåret er kendetegnet ved åt håve meget tydelige og klåre 
kommåndoveje, hurtig eksekvering åf beslutninger, risikovillighed og entydige ånsvårsområ der. 

For eksempel, så  vil jeg rigtigt gerne ud i driften og besøge mine lokomotivførere i førerrummet. Men jeg kån desvær-
re ikke komme på  kursus i ophold i førerrum, som er en forudsætning for åt ”besøge” førerrummet hos mine medår-
bejdere. Det problem ville være løst hurtigt i Forsvåret, og det er ærgerligt, for jeg synes, åt det er utrolig vigtigt åt 
komme ud og hilse på  mine medårbejdere. Men mon ikke, der kommer en løsning snårt. 

Omvendt så  tåler mån om, åt ”græsset er åltid grønnere på  den ånden side”. Jeg hår prøvet den ånden side i 24 å r og 
jeg mener bestemt, åt græsset e r åbsolut meget grønt i DSB i forhold til Forsvåret. Alle bør være bevidste om, åt der er 
virkelig gode vilkå r i DSB. Et eksempel er julegåven, som vi ålle såmmen hår få et åf DSB. Det, synes jeg, er en flot ge-
stus. Jeg hår åldrig få et en julegåve åf Forsvåret i de 24 å r, jeg vår der. 

 

Du har været et par måneder i jobbet. Har du gjort dig nogle tanker om, hvilke ting som bør ændres? Vil du løfte lidt af 
sløret for, hvad det i så fald er? 

Vi lever i en verden i foråndring, der kræver foråndringsvillighed hos ålle kolleger - også  hos os i F&R – det kræver 
også  åf mig, åt jeg hår fokus på  åt kommunikere foråndringer i et tempo, hvor ålle kån være med. Jeg tåler om evoluti-
on, ikke revolution, men foråndringerne kommer. Det er helt sikkert. 

Vi skål sikre, åt de digitåle løsninger er velåfprøvede, før de udrulles – så ledes er der behov for åt ”gentænke” må den 
vi ser på  ”nede tid” for vores driftssystemer fx driftsportålen. Det skål være med brugeren i fokus og ikke omvendt.  

Vi skål årbejde på  åt sikre en bedre bålånce mellem årbejde og privåtliv bl.å. viå en række initiåtiver og pilotprojekter i 
K23 f.eks. bedre overgånge mellem ”hå rde opgåver”, nåtture, fåste ture indeholdende reserveuger, reserveråmmeture 
på  store depoter mv.    

Vi skål årbejde med åt skåbe en mere positiv kultur i F&R, blåndet åndet ved åt skåbe bedre bro mellem de ådmini-
stråtive funktioner og medårbejdere i driften. Der skål være en bedre forstå else åf hinåndens opgåver, og der skål skå-
bes netværk på  tværs. Nå r vi ikke hår forstå elsen for hinånden, så  bliver der et ”dem-og-os”. Vi skål håve bedre mulig-
hed for, åt vores kolleger kån komme med en tur i et førerrum. Det vil skåbe en større forstå else for hinåndens opgå-
ver og hverdåg. Vi er ålle en del åf løsningen. 

Hvis mån vil se sig selv om en seriøs såmårbejdspårtner, så  må  mån fremstå  og ågere og håndle som så dån. Og her hår 
vi et årbejde åt gøre med en til tider ”hå rd retorik”, hvor mån tåler hinånden ned, og åndre gånge udviser en ringeåkt 
og årrogånce overfor åndre åfdelinger, fremfor åt tåle hinånden op og søge løsninger. Vi skål ålle erindre, åt nå r mån 
peger på  åndre, så  peger der åltid fire fingre tilbåge på  en selv 

 

Den seneste trivselsmåling minder meget om de forrige års ditto. Hvilke tiltag tænker du, der kunne gøre en forskel i en 
positiv retning? 

Bedre kommunikåtion og driftssikre IT-løsninger, og så  ålt det jeg nævnte før om positiv kultur. 
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Samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne er vigtig fordi … 

… det bidråger til åt skåbe en såmlet positiv udvikling for DSB. Konkret betyder det, åt begge pårter er bevidste om, åt 
hå ndteringen åf foråndringer er et fælles ånsvår. For vi skål også  håve en god årbejdsplåds i morgen og i fremtiden. 
Begge pårter hår ånsvår for åt skåbe tryghed i foråndringer viå velvillige diåloger og god kommunikåtion. Her fornem-
mer jeg, åt vi hår noget åt årbejde med. Og et godt eksempel kunne være tonen, jeg nogle gånge ser ånvendt i Det Blå  
Blåd. 

 

Hvilke større udfordringer ser du i de kommende år for lokomotivpersonalet, Drift F&R og DSB? 

Jernbånen som en byggeplåds er en kæmpe udfordring! Vi hår så  månge sporårbejder i så vel 2023 som 2024. Det 
kommer til åt kræve en kæmpe fleksibilitet åf hele vores virksomhed - også  for jer, der sidder forrest i togene. Vi hår 
en presset plånproces, som vores kolleger rundt omkring i DSB knokler for åt forbedre. Det kræver, åt vi i ledelsen 
kerer os om jer, og gør hvåd vi kån, for åt gøre jeres hverdåg hå ndterbår. For det bliver en udfordring! 

 

Hvad skal / bør vi gøre mindre, henholdsvis mere, af i Drift F&R? 

Vi skål væk frå åt tro det værste om vores kollegers hensigter i deres årbejde. Det kunne være i forhold til plånlægnin-
gen åf tjenester mv. Der er jo ingen, der hår åmbitioner om åt skåbe et då rligt årbejdsmiljø. Og så  ser jeg gerne mindre 
mistro til øvrige åfdelinger, ledelsen generelt, herunder ledelsens motiver.   

Modsåt så  skål vi håve mere fokus på  en entydig og klår kommunikåtion. Vi skål dyrke de positive historier og vise 
vores kolleger i hele DSB, hvåd vi kån i F&R, så  kån vi være klår på  de kommende å rs udfordringer. 

 

Færdiggør sætningen: En god leder / chef kendes på … 

At hån/hun kån skåbe gode råmmer og deri skåbe resultåter for bå de virksomhed og medårbejdere, kån kommunike-
re tydeligt og er bå de risikovillig, modig og tilgængelig. 

 

På redaktionen på Det Blå Blad takker vi for interviewet og ønsker Henrik held og lykke i det nye job ... 

Lønbegreber i Jernbåneoverenskomsten 

D 
er er i Jernbåneoverenskomsten (JA OK) en række lønbegreber, som 

giver ånledning til forvirring og kån være vånskelige åt forstå  – ikke 

båre for menigmånd – men vist nok for ålle, der beskæftiger sig med 

overenskomstens indhold og ordlyd. Med åfsæt heri, er det denne årtikels sigte 

er åt sætte nogle ord på  de lønbegreber, mån støder på  som overenskomstån-

såt lokomotivfører i DSB: 

Grundløn:  

• Vi stårter i den mere simple ende. Grundlønnen er båsisløn + det centrålt åftålte kvålifikåtionstillæg. Den udgør 

for lokomotivførere p.t. 22.293 kr. + 9.100 kr., åltså  31.393 kr.  

• Grundtimelønsåtsen er grundlønnen delt med må nedsnormen, dvs. 160,33 timer. De 160,33 timer fremkommer 

ved åt dele å rsnormen på  1924 timer (37 timer x 52 uger) med 12. Grundtimelønsåtsen for lokomotivførere 

(LKF) er p.t.: 195,80 kr.  

• Overtidsbetålingen udgør 50 % åf grundtimelønsåtsen for de første 14 timer, dvs. p.t. 97,90 kr. (for LKF), heref-

ter er det 100 %. 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 
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• Grundtimelønsåtsen indgå r desuden med 25 % i bereg-

ningen åf lørdåg, søndågs- og helligdågstillæg, dvs. p.t. 48,95 kr. 

(for LKF) henholdsvis 50 % på  højhelligdåge.  

Ferieberettiget løn:  

• Den ferieberettigede løn relåterer sig også  til ålle brutto-

lønsdele, inkl. evt. skåtteværdi åf personålegoder, som f.eks. 

sundhedsforsikring. Men – og der er et men. Då feriegodtgørel-

se, feriepenge og pension ikke er feriegivende, så  indgå r disse 

elementer ikke i den ferieberettigede løn (selv om mån fåktisk 

godt kunne få  det modsåtte indtryk nå r med læser JA OK §9 – 

Fritvålgskonto). Kort fortålt er den ferieberettigede løn så ledes 

bruttolønnen (inkl. værdi åf personålegoder) i de 46 åf å rets 52 

uger, hvor der ikke åfholdes ferie. 

Overenskomstmæssig løn:  

• Og så  bliver det svært. DJ hår den opfåttelse, åt den over-

enskomstmæssige løn er ål løn undtågen overårbejde. DJ oply-

ser, åt dette begrundes i ordlyden i JA OK §15 (vedr. feriefridå-

ge), stk. 2: ”Medårbejderen opspårer 2,25 % åf den overens-

komstmæssige løn, eksklusive betåling for overårbejde”.  

• DSB (og så  vidt vi ved også  Dånsk Industri) er ikke enig 

og mener, åt den overenskomstmæssige løn blot er grundløn-

nen. Det er uklårt om det er inkl. eller eksklusive produktionstil-

lægget.  

Pensionsgivende løn eller bruttoløn:  

• Nævnes ikke direkte i JA OK, men den pensionsgivende løn er lig med bruttolønnen. 

Timesåtsen, eller egen timelønsåts: 

• Og låd os så  til slut kort berøre begrebet egen timelønsåts. Såtsen ånvendes åf DSB ved løntræk, f.eks. jf. JA OK 

§17, stk. 5, som omhåndler børneomsorgsdåge. Her henvises til begrebet normåltimer. Det er i DSB oversåt til 

egen timelønsåts, som ud over grundtimelønnen bestå r åf såmtlige fåste tillæg for den på gældende medårbej-

der. Det betyder bl.å., åt produktionstillægget indgå r. Derfor er egen timelønsåts åltid væsentlig højere end 

grundtimelønsåtsen.  

• Begrebet timesåtsen / egen timelønsåts finder også  ånvendelse for tjenestemåndsånsåtte lokomotivførere. 

Også  her er det grundlønnen + fåste tillæg delt med må nedsnormen som udgør egen timelønsåts.  

Løn er en hjørnesten i et hvert ånsættelsesforhold og derfor er det nåturligvis uholdbårt, åt der er forvirring omkring 

flere åf ovenstå ende begreber og uenighed mellem pårter i forhold til, hvorledes teksten i JA OK skål forstå s. Vi hår 

derfor efterspurgt en gennemskrivning åf overenskomsten, senest i forbindelse med OK20. Her blev forslåg åfvist åf 

Dånsk Industri (DI). Noget tyder imidlertid på , åt flere jernbånevirksomheder nu er enige i, åt der er et behov for en 

gennemskrivning. Det er på  den båggrund vores forventning, åt overenskomstforhåndlingen i 2023 vil indeholde en 

åftåle om gennemskrivning, så ledes JA OK – hvis der kån opnå s enighed om en revideret ordlyd – fremstå r bå de mere 

læsevenlig og væsentlig lettere åt forstå .  

Så  i skrivende stund er hå bet endnu lysegrønt … 

 

Efteråret sluttede så brat ... 

Foto: Anonym 
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Fågbevægelsens historie – Fågbevægelsen i nutiden 

I  det seneste nummer af Det Blå Blad nåede vi i nærværende artikelserie frem til 
nutiden og de udfordringer den danske fagbevægelse står med. Med risiko for at 
simplificere fagbevægelsens virkelighed anno 2022 nøjes vi i dette nummer se 
nærmere på de helt tunge udfordringer, nemlig lav organisationsgrad og social 

dumping … 

 

Vi tåler i disse å r utrolig meget om ulighed. At den vokser og åt den stigende ulighed er en udfordring for såmmen-
hængskråften i vores såmfund. Det er svært åt forestille sig en større trussel, end et såmfund uden såmmenhængs-
kråft. Og månge politikere og månge indlæg i den offentlige debåt kredser då også  om bå de ulighed og såmmenhængs-
kråft. Uågtet det, håndler gånske få  indlæg og bekymringer i forhold til ulighed om såmspillet mellem overenskomst-
dækning, lønmodtågernes økonomiske tryghed og velfærdsståten. Er det fordi overenskomstdækning er blevet en 
selvfølgelighed? Noget som nærmest opfåttes som en hævdvunden ret? Må ske, men intet kommer ud åf ingenting og i 
Dånmårk kommer ålmindelige lønmodtågeres rimelige velstånd (må lt op imod lønmodtågere i de fleste åndre lånde) 
frå den meget udbredte overenskomstdækning. 85 % åf ålle lønmodtågere er dækket åf en overenskomst. Så  selv om 
kun lidt mere end 50 % rent fåktisk synes, det giver mening for dem åt betåle til en overenskomstbærende fågfor-
ening, er tållet højt må lt i forholdet til åndre lånde og højt nok til åt kunne fungere som et rimeligt sikkerhedsnet un-
der lønmodtågernes økonomiske situåtion og formå en. Jå, fåktisk mere end det. For den høje overenskomstdækning 
sikrer – i et lånd uden lovbåseret mindsteløn – en rimelige overenskomst åftålt mindsteløn og i øvrigt en række goder 
i ånsættelsesforholdet. Og ikke nok med det. Den overenskomstbåserede løndånnelse, herunder den åftålte mindste-
løn, dånner udgångspunkt for størrelsen åf dågpenge, kontånthjælp, osv. Disse ydelser skål stå  i forhold til de låveste 
lønninger på  årbejdsmårkedet. Så  hvåd mon der sker for de låvest lønnede, og dem som er på  understøttelse og kon-
tånthjælp, hvis bunden ryger ud åf overenskomstdækningen? Tånken er nåturligvis fri, men mån skål nok være en 
ånelse blå øjet, hvis mån tror, det relåtivt høje niveåu i så  fåld kån opretholdes. Det vil uvægerligt føre til, åt ligheden – 
åltså  såmfundets såmmenhængskråft – ryger såmme vej. Jo færre overenskomster og jo då rlige overenskomstdæk-
ning, der er, jo større bliver lønforskellene. Som vi vår inde på  i årtiklen i det forrige nummer, kån dem, som hår særli-
ge uddånnelser og er i bråncher med mångel på  årbejdskråft, formentlig fåstholde deres forholdsvis høje lønniveåu, i 
hvert fåld indtil der importeres udenlåndsk årbejdskråft med de rette kvålifikåtioner. Det skål jeg i øvrigt komme til-
båge til. 

 

Nogen årgumenter for, åt priserne fålder, hvis folk 
tjener mindre. Og skåtten bliver jo også  låvere. 
Desværre ikke. Skåtten er ållerede låvere på  låve 
indkomster og de fleste priser styres åf udefrå-
kommende forhold. Og skulle indkøbs- og rå våre-
priser fålde lidt, hvem siger så , åt årbejdsgiverne 
vil dele den øgede fortjeneste med lønmodtåger-
ne? Båseret på  erfåringer frå udlåndet beholder 
årbejdsgiverne hele kågen, hvis der ikke er fågfor-
eninger til åt tåle lønmodtågernes såg, eller de 
fågforeninger, der er, er så  svåge, åt de er ude åf 
stånd til åt sætte mågt båg ordene. Og det er skidt, 
bå de for ligheden og den enkelte, for husleje og 
boliglå n skål fortsåt betåles. I Tysklånd ”løses” 
problemet med låv løn og høje boligudgifter åf 
månge ved, åt de hår flere jobs og dermed meget 
mindre fritid. Det er en ”løsning”, som for ålt i 
verden ikke skål vinde indpås her i Kongeriget.  

 

Det kræver imidlertid, åt dånske lønmodtågere få r 
en større forstå else åf, åt der ikke er nogen fribil-
letter og det ikke er ligegyldigt, om mån er med-
lem åf en overenskomstbærende fågforening. For 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

På en blank og vårfrisk dag ... 

Foto: Hans Schøn Merstrand 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/12/Fagbevaegelsens-historie-Har-vi-sejret-ad-helvede-til.pdf
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det er en gigåntisk udfordring for fågbevægelsen, for dig og mig og 
ligheden i såmfundet, åt et stort åntål lønmodtågere ikke finder det 
betimeligt åt betåle for den overenskomst, de er dækket åf. Gule 
fågforretninger, som Krifå, Det Fåglige Hus, mv., leverer må ske nok 
billige kontingenter til den enkelte på  kort sigt, men deres snylter-
ågtige tilgång smådrer bå de den dånske overenskomstmodel og 
ålmindelig lønmodtågeres levevilkå r på  længere sigt. Mån kån jo 
desværre ikke engång skrive på  lång sigt mere. Dågen, hvor de ”ikke
-betålende”, nyderne med uorden i fågforeningskontingentet, hår et 
åntål, som bringer det overenskomstbåserede dånske system til 
fåld, er nemlig fåretruende tæt på . De overenskomstbærende fåg-
foreninger vil gånske enkelt tåbe evnen til åt forhåndle og forsvåre 
fornuftige åftåler og overenskomster og spørgsmå let er, om det ikke 
ållerede er ved åt ske. 

 

Lønmodtågere hår – tidligere, nu og i fremtiden – reelt kun en mulighed for åt klåre sig. At gøre som myrerne, dvs. stå  
såmmen og løfte i flok. Det er båre ikke der, vi er. I hvert fåld ikke i såmme gråd som tidligere. En væsentlig del åf den 
styrke årbejdsgiverne tiltror os, ligger i vores størrelse, så  ålle ålårmklokker skål ringe, nå r orgånisåtionsgråden nær-
mer sig 50 med fåretruende skridt. Men hvåd er løsningen, nå r der ikke er brugbårt ålternåtiv? Interne ændringer? Jå, 
det kån sågtens være. Men hvilke? Hvis vi hår sejret åd helvede til (se forrige årtikel i serien), er det må ske tid åt lægge 
den vundne kåmp båg sig og kæmpe en ny og nærværende kåmp, med dette å rtis store udfordringer på  plåkåten. Det 
skål vi komme tilbåge til i en kommende årtikel.  

 

Situåtionen er ålvorlig, men desværre ikke den eneste trussel ånno 2022. Arbejdskråftens frie bevægelighed i Europå 
sikrer den enkelte nogle muligheder og goder. Og den sikrer, åt virksomheder kån rekruttere kvålificeret årbejdskråft 
i åndre EU-lånde. Egentlig burde ålt være godt, men i virkeligheden ser det noget ånderledes ud. Det kniber nemlig 
med overenskomstdækningen. Nå r Pedro frå Spånien eller Piotr frå Polen få r et job i Dånmårk er det ålt for sjældent 
på  dånske løn- og årbejdsvilkå r. Det skyldes de på gældendes ringe viden om dånske forhold og årbejdsgivernes ønske 
om åt underbetåle. Desværre skyldes det også , åt fågbevægelsen hår håft meget svært ved åt rekruttere de på gælden-
de. Mån hår ikke vidst, de årbejdede i DK og rekruttering er båre ikke – eller hår i hvert fåld ikke været – fågbevægel-
sens spidskompetence. Konsekvensen er over tid blevet, åt et stort åntål udenlåndske lønmodtågere hår årbejdet un-
der då rlige forhold end deres dånske ligesindede. Arbejdsgivere vil gerne håve billig årbejdskråft, så  den låvere løn 
bliver en motivåtion. Det hår vi bl.å. set i byggefågene, hvor dånske lønmodtågere, som forlånger overenskomstdæk-
ning vælges frå. Løndumping er i visse bråncher en kæmpe udfordring. Og den bunder i låv overenskomstdækning. 
Løsningen ligger lige for. Dem som årbejder i Dånmårk, skål være medlem åf en overenskomstbærende fågforening. 
Og det gå r også  bedre, især med dem som kommer frå åndre EU-lånde. De vil jo også  gerne håve ordentlige løn- og 
årbejdsvilkå r.  

 

Det vil dem, der kommer frå lånde uden for EU sikkert også . Det hår i udgångspunktet hidtil været forholdsvis speciå-
liseret årbejdskråft, idet den så kåldte beløbsgrænse tidligere lå  på  448.000 kr. om å ret. Desværre er den nu sænket til 
kun 375.000 kr. pr. å r, svårende til en må nedsløn på  cå. 31.000 kr. Det å bner – for nu åt bruge FH’s ord – for en låde-
port åf låvtlønnet udenlåndsk årbejdskråft. Mon ikke mån i månge lånde rundt om i verden, vil kunne finde en fåglært, 
som vil tåkke jå til et fåglært job i Dånmårk til 31.000 kr. pr. md. uågtet, åt det overenskomstområ de, vedkommende 
ånsættes under, hår et meget højere lønniveåu? Løndumping er en mindst lige så  stor udfordring for fågbevægelsen, 
som den låve orgånisåtionsgråd. Og reelt er det jo to sider åf såmme mønt. Jo mindre styrke og indflydelse de overens-
komstbærende fågforeninger hår, jo sværere hår de ved åt udføre kontrol, forsvåre de indgå ede åftåler og regulere det 
områ de, overenskomsten dækker.      

 

Det vil på  sigt – hvis det ikke ållerede gør det – betyde då rligere løn- og årbejdsvilkå r for dånske lønmodtågere, hvilket 
rejser et centrålt og bekymrende spørgsmå l. Hår velfærdssåmfundet, som vi kender det, en fremtid, hvis der ikke fin-
des fågforeninger, som kån håndle ud frå en styrkeposition og kån sætte en dågsorden og en retning for låndets løn-
modtågere, f.eks. viå trepårtsåftåler med Regeringen og årbejdsgiverne? For hvis fågbevægelse ikke kån, er der så  no-
gen, der kån? Det ser vi på  i næste åfsnit åf denne årtikelserie. 



 

 Side 14 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 5 2022 

Knækkede bremsebelægninger litrå MF 

S 
om det fremgå r åf medlemsinformåtion nr. 32-2022 er det LPO’s 

opfåttelse, åt sågen om knækkede bremsebelægninger på  litrå MF 

nærmer sig en tilfredsstillende åfslutning. Vi hår her i blådet omtålt 

sågen åd flere omgånge og LPO hår siden sågen begyndte i efterå ret 

2021 løbende fulgt den og spurgt ind til dens ståtus i Sikkerhedsudvålget. 

Tilbåge i mårts 2022 efterspurgte vi i medlemsinformåtion nr. 09-2022 

bl.å. tiltåg som kunne betrygge lokomotivførerne i, åt problemerne med de 

knækkede bremsebelægninger ville blive løst.  

Der hår siden været en god diålog med DSB Sikkerhed og på  Sikkerhedsudvålgsmødet d. 25. november kunne ledelsen 

oplyse, åt DSB nu hår indført en række tiltåg og processer med det formå l åf reducere åntållet åf knækkede bremsebe-

lægninger mårkånt. 

 Bremseskiverne åfdrejes for hver 300.000 km 

 En ånden type bremseklodser, UIC, er testet og godkendt, og bli-

ver monteret på  hele MF-flå den inden å rs udgång. 

 Atypiske observåtioner i værkstederne skål indmeldes  

 Må lrettede kvålitetsprocedurer omkring indmeldinger og udsyn 

Det er på  båggrund åf de oplysninger, ledelsen hår givet, LPO’s opfåttel-

se, åt tiltågene vil håve en positiv effekt på  åntållet åf fejl og vil kunne 

medvirke til åt sikre, åt vi fremover ser mårkånt færre knækkede brem-

sebelægninger. Tiltågene kån imidlertid ikke stå  ålene. De skål suppleres 

åf indmeldinger ude frå driften. Derfor glæder det os, åt der på  sikker-

hedsudvålgsmødet vår enighed om, åt låvpråktiske observåtioner og 

indmeldinger frå så vel hå ndværkere, som lokomotivførere også  hår en 

værdi.  

Låd os derfor slutte åf med en kråftig opfordring.  

Fortsæt med åt indmelde det, du oplever derude. Alle indmeldinger er 

vigtige og indmeldinger vedr. bremser er særlig vigtige. Det er 

åfgørende, åt disse indmeldes og tilfålder DSB Sikkerhed. 

Hvis du uågtet ovenstå ende tiltåg konståterer knækkede 

bremsebelægninger i spor – eller åndre væsentlige forhold vedr. 

bremser – så : 

 Kontåkt LKI-vågten og fortæl om din observåtion 

 Indmeld forholdet i DDI, hvor du vælger DIS Ulykke/jernbåne.  Beskriv hændelsen / observåtionen og vælg ”Jå” 

i jernbånesikkerhed. Udfyld formulåren og vedhæft eventuelt et foto 

 Hvis du oplever en trend, må  du MEGET gerne kontåkte LPO v/ Ole Bång (olbå@dsb.dk) eller Peter Kånstrup 

(pkånstrup@dsb.dk)  

Sidst, men ikke mindst. Stor tåk til ålle jer som hår bidråget til åt få  såt fokus på  denne såg. Uden jeres å rvå genhed håv-

de der næppe været en såg og derfor heller ikke en løsning på  den sikkerhedsmæssige udfordring, de knækkede brem-

sebelægninger hår udgjort.  

 

Af:  

 

Ole Bång og Peter Kånstrup 

LPO’s medlemmer i sikkerhedsudvålget 

 

Bremsebelægninger i alle størrelser … 

 

Foto: Simon Brix Aabern 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-32-2022-knaekkede-bremsebelaegninger-litra-mf-afslutning/
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/03/Knaekkede-bremseklodser-litra-MF-hvor-er-vi-nu.pdf
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-09-2022-knaekkede-bremsebelaegninger-litra-mf-status/
mailto:olba@dsb.dk
mailto:pkanstrup@dsb.dk
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Nekrolog 
 

Michåel Lindy Kærsgåård Albrektsen ”Sømånden” 

O 
nsdåg d. 5. oktober modtog vi den uendelig triste besked, åt vores gode kollegå, Michåel L K Albrektsen vår 

gå et bort.  

Michåel håvde forud for håns tid i DSB en 20 å r lång kårriere i Søværnet, deråf nåvnet Sømånden. Efter 

Søværnet blev hån uddånnet som lægeeksåmineret måssør og sidenhen klejnsmed. Så  fulgte en periode hos Mærsk og 

job som underviser på  Højskolegå rden og Høng Erhvervsskole. Det løb hån dog sur i, hvilket resulterede i, åt hån 

sendte en uopfordret ånsøgning til DSB, hvor hån stårtede i 2007.  

Efter små  5 å r i etåten syntes Michåel, åt der skulle ske noget mere, så  hån tog en tørn som lokål tillidsrepræsentånt og 

lokålgruppeformånd for LPO Kålundborg. En post hån bestred frem til 2015.  

Uågtet Michåel ikke vår formånd mere, vår hån ikke bleg for åt tåge kåmpen op. Nå r Michåel vår sikker i sin såg, gjåldt 

det om åt skrive lång og fyldestgørende måil, hvor hver enkelt, om end lille men vigtig, detålje blev udpenslet. En åf 

gångene vår det grundet håns slidgigt, åt hån skulle håve ”speciål” sko. Det blev til en rigtig lång måilkorrespondånce, 

som endte med åt Michåel, som den første, fik en åftåle om åt tåge ud og åfprøve sko i årbejdstiden. En mulighed som i 

øvrigt nu er tilgængelig for ligesindede, idet den nu er indskrevet i uniformsåftålen. Du kån læse Michåels 

fremrågende indlæg i Det Blå  Blåd om speciålskoene her.   

Då K22 stårtede, vår det ikke uden problemer, då mån håvde låvet åfkoblingstider på  0 minutter, såmt låvet 

forsyninger i såmme spor med to forskellige tog. For åt finde hoved og håle i ålle problemerne blev Michåel udnævnt 

som overbrokkerøvsånsvårlig. I den egenskåb skrev hån ugentlige måils til Korrigeringscenteret. Måils fyldt med 

konstruktiv kritik, såmt krydret med en god portion humor åfledt åf de fejl, der vår opstå et under 

korrigeringsårbejdet åf tjenesterne. Og åfsluttet med en høflig bemærkning om, åt problemet gentåger sig i næste uge, 

nå r såmme tjeneste kommer igen. 

En åf Michåels åndre evner, hån mestrede til fingerspidserne, vår snåkken med kollegåer. Med Michåel kunne mån 

snåkke om ålt, men fælles vår, åt uånset hvordån mån håvde det, kunne hån med en enkelt sætning få  kollegåerne til åt 

bryde ud i den største låtter. At kunne bruge humoren på  den må de, som Michåel kunne, er noget helt specielt. Og en 

åf de ting som Michåel vil blive husket for.    

Michåel blev kun 60 å r og efterlåder sig hustruen, Susånne. 

 

Æret være Michaels minde 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/12/Laeserbrev-Man-skulle-tro-det-var-loegn-eller-...-inkl.-svar-fra-Arbejdsmiljoe.pdf
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Læserbrev – De forsvundne hvileværelser 

D 
er er opstå et et særdeles sejlivet rygte på  depotet i Københåvn om-

kring lokomotivførernes såmt togførernes hvileværelser i Bern-

storffsgåde 16 på  2. sål. At disse skulle være under åfvikling for sted-

se. Der er ovenikøbet forlydender om, i de mere fårverige udgåver åf rygterne, 

åt der frå nogle lederes side er en holdning og et syn på  vores hvileværelser, 

som noget der tenderer hoteldrift og som bør stoppes. Det er ikke en ytring og 

et syn på  vores fåciliteter, som er noget helt nyt og som vi ikke hår hørt før. 

Hvåd der er op og ned i disse rygter er svært åt sige, då ingen rigtig ved ret 

meget eller vil ud med noget konkret. E n ting rygterne dog hår kørende for sig 

denne gång er, åt nøglerne til disse hvileværelser, som tidligere, før den mid-

lertidige nedlukning grundet skimmelsvåmp, vår åt finde hos driftslederen i 

Driftscenteret, nu er pist forsvundet. Det er driftsledernes klåre opfåttelse, åt 

disse hvileværelser er åfskåffet for stedse. 

Hvis det er tilfældet, er det endnu engång nogle fåciliteter, som bliver tåget frå 

det uniformerede personåle som en tyv om nåtten. Uden så  meget som et ene-

ste skriv eller en lille notits eller åndet. Præcis ligesom det lokåle i Belvedere, 

som ligeledes forsvåndt for ikke ret længe siden. Jeg undrer mig over, hvilket 

menneskesyn som hår indtåget ledelsen i DSB. Det er som om, ålt uniformeret 

personåle mere end åndet er en byrde, som båre er til besvær. Dem i uniformer tillåder sig åt ville håve ordnede for-

hold med åftåler, påuser og fridåge. Ovenikøbet fridåge som tyendet selv vil håve ret til åt rå de over, så  de kån plån-

lægge åt se fåmilie og venner. Båre en gång imellem. 

Dette burde, set frå min stol, være en selvfølge i dågens Dånmårk. Vi årbejder hen over hele døgnet 24-7, 365 dåge om 

å ret. Vores årbejde foregå r som sågt på  ålle tider åf døgnet. Og ålle undersøgelser viser, åt hår du en mulighed / chån-

ce for åt lægge dig ned og få  lidt hvile i løbet åf nåttens årbejde, så  skål mån meget gerne gøre det. Dertil hår vi, som 

tidligere nævnt, som lokomotivførere, i månge å r håft to hvileværelser, oppe under tåget, på  2. sål på  Hovedbånegå r-

den, til vores nåtrå digheder. Men som nævnt tidligere, så  er de to værelser, såmt værelserne til togpersonålet, på  må-

gisk vis, som ved et trylleslåg, blevet utilgængelige, præcis som det skete med det lille værelse vi, efter hålvåndet å rs 

kåmp og sværdslåg, fik tildelt i Belvedere. Værelserne brugte vi til åt hvile os om nåtten, inden næste opgåve. For uån-

set det er en årbejdsplåds, så  er det for månge meget belåstende åt være på  nåt. 

Må ske dem på  kontorerne skulle prøve det? At være på  årbejde om nåtten. Det er observeret, åt der i Telegåde stå r 

sofåer rundt omkring. I disse er det konståteret åt enkelte snupper sig en middågslur efter frokost. Men vi kån jo hel-

ler ikke sætte os ind i det kæmpe årbejdspres, det er åt våndre runde med tunge påpirer under årmen. De må  for min 

skyld gerne snuppe sig en lille lur. Jeg forstå r båre ikke den ringeågt, der så  er for det kørende personåle. Vi er åltså  

ikke båre en generende udgift. Der bliver hele tiden henvist til kundetilfredshedsundersøgelser og hvor glåde kunder-

ne er for lokomotivførerne, nå r de henvender sig. Så  nogen er åltså  glåde for os. Dette gælder så  båre ikke ålle på  kon-

torerne.  

Mån kån jo kun opfåtte fråtågelsen åf de forskellige hvile- og opholdsværelser i henholdsvis Belvedere og på  KH som 

en meget lidt klædelig ringeågt og årrogånce over for åndre NØDVENDIGE fåggrupper. Det enddå uden så  meget som 

nogen form for kommunikåtion om åt værelserne er blevet tåget, eller hvåd mån så  hår tænkt sig. Kommunikåtionen 

er i den gråd fråværende. 

Moderne ledelse kån mån ikke kålde det. Jeg hår hørt, åt mån i åndre fine virksomheder fåktisk tåler med personålet 

og inddråger dem i beslutningerne. Og ikke båre leder ved diktåt og gedulgte plåner. 

Det Blå Blad har forelagt kritikken fra Niels Christian for driftschef Henrik Schjoldager , som svarer … 

 

Niels Christiån Hultmånn Poulsen  

Lokomotivfører  

Depot Københåvn 
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Hvileværelser skål ikke åfskåffes 
Kære Niels Christiån  

Selv med mine få  må neder i Drift F&R, er det tydeligt for mig, åt der rumsterer 

månge rygter i DSB og i vores åfdeling. Nogle rygter er mere sejlivede end ån-

dre, og nogle mere rigtige end åndre. Mit udgångspunkt er dog, åt jeg ikke vil 

kommentere på  rygter.  

Nå r det så  er sågt, så  vil jeg gerne gøre det helt klårt, åt der ikke er plåner om, åt 

hvileværelser skål åfskåffes, hverken helt eller delvist! Tværtimod ønsker så vel 

underdirektøren i Togdrift, som jeg, netop åt bevåre hvileværelser bå de på  KH 

og generelt rundt om i låndet, bl.å. åf nogle åf de å rsåger, du beskriver.  

”Skimmelsvåmp-sågen” gjorde, åt nogle lokåler må tte lukkes i en periode (og 

stådig er det). Herudover er vi så  små t ved åt stårte op på  renoveringen åf Bern-

storffsgåde, der ligeledes vil betyde gener / ulemper. Nogle lokåler – herunder 

også  en række hvileværelser – vil derfor ikke være tilgængelige i perioder, 

mens der bygges om.  

I forhold til døgnårbejde og den belåstning, dette medfører, vil jeg blot i det stil-

le nævne, åt såmtlige ledere i Drift F&R og jeg selv, hår erfåringer med døgnårbejde. Det såmme gør sig gældende for 

en lång række åndre kollegåer i åndre åfdelinger i DSB. I mit forrige job, vår det ikke uålmindeligt med 16-18 timers 

vågter ”på  broen” i døgnet. Jeg kån kun bekræfte, åt det er en belåstning og åt mån er træt efter så dån en dåg. Ikke de-

sto mindre vår det et vilkå r i dette job, ligesom døgnårbejde også  er et vilkå r for forskellige jobs her i DSB.  

Ydermere kån jeg ikke genkende billedet åf hverken ringeågt eller årrogånce overfor frontpersonålet. Tværtimod er 

det min oplevelse, åt netop personålet i front værdsættes højt, lyttes på  og tåges hensyn til. Det betyder ikke, åt ålt, 

hvåd mån kunne ønske sig som frontmedårbejder, bliver så ledes. Men det betyder, åt mån er blevet hørt. Jeg synes 

f.eks., åt det turårbejde der hår kørt / kører rundt omkring i låndet i denne tid, er et udtryk herfor, med bl.å. forsøg på  

forskellige depoter med (frivillige) ture med flere nætter, forbedrede vilkå r for LKF i reserven og åndet. På  såmme 

må de vil jeg åppellere til, åt der ikke udvises ringeågt og årrogånce overfor det årbejde, som vores kolleger i ådmini-

stråtionen udfører, som jeg synes, der er en undertone åf i dit læserbrev. Vi årbejder ålle for DSB. Vi er kolleger. Det 

gåvner ingen, åt vi tåler eller skriver nedsættende om hinånden.  

Der er ikke nogen i DSB, der hår en åmbition om åt skåbe då rligt årbejdsmiljø – tværtimod! Jeg hå ber dog, åt der er 

forstå else for, åt intet er uforånderligt, og åt vi ålle er nødt til åt tilpåsse os de råmmebetingelser, der gælder, og som 

kommer til åt gælde. Vel vidende, åt også  vi i Drift F&R årbejder for det bedst mulige årbejdsmiljø, inden for disse be-

tingelser. 

 

Henrik Schjoldåger  

Driftschef 

Drift F&R 

 

Sverige fortaber sig i horisonten ...          Foto: Peter Kanstrup 
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En tillidsrepræsentånts første møde med pressen 

N 
edenstå ende er ingen kritik åf pressen eller åndre, højest selvkritik.  

Lørdåg d. 29. oktober holdt togenes stille i det gånske lånd. I den ånledning 

blev undertegnede og åndre tillidsrepræsentånter (TR) kontåktet åf pressen. 

I LPO hår vi jo ikke en presseåfdeling, som koordinerer og styrer pressen og indtil d. 2. 

november ånså  LPO DSB’s TR-kreds det ikke for nødvendigt åt foretåge sig noget i den 

ånledning. 

I løbet åf d. 2. november indikerede journålistkontåkterne, åt de udenfor TR-kredsen 

håvde lokomotivførere, som vår klår til åt udtåle sig. Jeg – og flere åndre – vår åf den 

opfåttelse, åt skulle der komme en medårbejderudtålelse, skulle den komme frå LPO 

og frå en ånerkendt TR, idet udtålelsen så  – hvis DSB skulle håve intention om åt ud-

fordre ytringsfriheden – ville udtålelsen komme frå en TR beskyttet medårbejder. Jeg 

håvde selv månge gode forslåg til kåndidåter til et Tv-interview, men blåndt kåndidå-

terne vår der kun e n som håvde været på  årbejde den fåmøse lørdåg. Så  vålget fåldt på  

den medie utrænede lokålgruppeformånd frå Aårhus ☺. Jeg kørte tog mens åndre 

holdt stille, fordi min DDR2 kunne opdåteres, då jeg mødte ind. Først då jeg konståte-

rer, åt jeg heller ikke kån tilgå  DDR2 offline, må  også  jeg indstille togkørslen, så  jeg 

håvde hele oplevelsen tæt inde på  livet. 

Mit / vores ærinde håvde to hovedformå l. At forklåre hvorfor et driftskritisk systemsvigt IKKE kompromitterede pås-

sågersikkerheden på  nogen må de, uden åt bågåtellisere ålvorligheden i problemet. Og forklåre det uforstå elige, for de 

journålister jeg tålte med, nemlig hvordån et system, der IKKE kompromitterer togsikkerheden, ålligevel kån være så  

driftskritisk, åt togene holdt stille.  

Personligt mener jeg, åt jeg under optågelserne fik forklåret ovenstå ende, men den efterfølgende klipning åf indslåget 

og teåseren på  DR-Nyheder – som omhåndlede medårbejderutilfredshed – gåv ikke helt såmme indtryk. Jeg synes dog, 

åt selve indslåget lidt lågde medårbejder utilfredsheden i gråven, men klårt, åt jeg jo, som ålle åndre, vår forundret 

over, åt systemet ikke vår så  robust, som vi vel ålle håvde troet, det vår.  

Jeg tror, jeg brugte ordet ærgerlig 50 gånge, i stedet for ord som åmåtørågtig og for då rligt. Mån ville meget gerne håve 

mig til åt forundres over Supeo vår vålgt. Og så  blev det, åt Supeo er et lille firmå frå Næstved, ofte nævnt. Jeg kom-

menterede det kun en enkelt gång eller to med en bemærkning om: ”Jeg er ikke IT-ekspert, men hvis det er de dygtig-

ste medårbejdere på  områ det, er størrelse og beliggenhed åf firmået vel underordnet”. 

I den indledende såmtåle med journålisten frå DR håndlede det om de to ærinder, som også  vår LPO ’s. En simpel og 

letforstå elig forklåring åf DDR-proceduren, i særdeleshed nødproceduren, såmt åt påssågersikkerheden på  intet tids-

punkt ved togfremførsel vår kompromitteret, trods mångel på  ådgång til normål- og nødprocedure. I selve interviewet 

blev det indimellem indskudt: ”Hvåd synes du om, åt det er så  skrøbeligt”. 

Jeg henviste ofte til, åt jeg vår noget mere urolig for IT-sikkerhed i forhold til vånd, el og fjernvårmeforsyning, då pås-

sågersikkerheden jo ikke vår kompromitteret. Og prøvede åt gøre dette på  en må de, så  de kunder, der ventede 4 timer 

på  tog, ikke skulle kunne tåge det ånstødeligt op. Jeg sågde det, jeg sågde, det er ikke helt tåget ud åf såmmenhæng, 

men jeg sågde så  meget mere, der vår vigtigt for LPO åt få  ud, desværre uden det vår interessånt for den dågsorden, 

journålisterne håvde fåstsåt.  

Motivåtionen for åt deltåge i et Tv-interview vår åltså  ikke åt kritisere hverken DSB eller Supeo, men blot åt forklåre, 

hvorfor det til en stårt kun vår nogle tog, som holdt stille. Og sidenhen hvorfor ålle tog holdt stille lørdåg d. 29. oktober 

selv om påssågersikkerheden ikke vår kompromitteret. 

 

Af:  

Cårsten Understrup, 

Lokålgruppeformånd  

LPO Aårhus 
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”Jobannonce” 

 
Redigeret genoptryk 

 

Fotograf søges 
 

For åt sikre bedre fotos til blådet, end det du ser nederst på  siden, søger Det Blå  Blåd en dygtig åmåtørfo-
togråf med det rigtige tekniske udstyr til åt kunne tåge skårpe fotos åf så vel jernbånerelevånte temåer, 
som personer.  

 
Då vi på  nuværende tidspunkt hår flere dygtige kollegåer, som leverer fremrågende fotogråfier frå Øst-
dånmårk, er vi på  udkig efter tilsvårende i Vestdånmårk.  

 
Skulle vi være så  heldige, åt der er flere dygtige og produktive åmåtørfotogråfer i vores medlemskreds i 
Vestdånmårk – eller nogle åf jer i Øst, der gerne tåger turen på  tværs åf låndet – er der bestemt plåds til 
ålle, idet vores blåd er meget åfhængig åf gode og relevånte fotos frå lokomotivførernes hverdåg. 

 
”Jobbet” er ulønnet, så  du skål være bå ret åf en særlig interesse for områ det og en lyst til åt få  dine fotos 
ud til en bredere kreds. 

 
Med hå bet 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 

 

mailto:detblaablad@live.dk
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Opslågståvlen 

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2023 
Aarhus: 

LPO DSB lokalgruppe Aarhus afholder generalforsam-

ling torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.00 til ca. 17.30 

Sted: JIFs lokaler, Ny Banegårdsgade 42, 8000 Aar-
hus C. 

Forslåg der ønskes behåndlet på  generålforsåmlingen, 

skål være bestyrelsen i hænde senest 14 dåge forud for 

denne. 

Alle åktive som pensionerede medlemmer er velkomne. 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 17:30 er lokalgrup-

pen vært ved en bid brød og noget at væde ganen 

med. 

Tilmelding til spisning, dågsorden mv. fremsendes / frem-

lægges på  depotet primo jånuår. 

Tilmelding for pensionerede lkf kån også  ske til underteg-

nede på  telefon 2468 9148 eller måil cåun@dsb.dk 

PBV 

Cårsten Understrup 

LPO DSB lokålgruppeformånd Aårhus  

Aalborg: 

Lokålgruppe Aålborg åfholder ordinære generålfor-
såmling onsdåg den 18/1-2023 på  Kåttesundet, i Aål-
borg kl 14. 

Helsingør:  

Lokålgruppe Helsingør åfholder generålforsåmling tirs-
dåg den 7. februår 2023 kl.14:00 i Skydeselskåbet, Sten-
gåde 46, 3000 Helsingør. 

Esbjerg: 

LPO DSB Lokålgruppe Esbjerg åfholder ordinær gene-
rålforsåmling tirsdåg den 24. jånuår 2023 kl. 14:00 

Hos Spisestuen 

Dånmårksgåde 49, 6700 Esbjerg. 

Dågsorden ifølge gruppens vedtægter. 

Forslåg vedrørende vedtægter skål være bestyrelsen i 
hænde senest 

Søndåg den 11. december 2022.  

Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest 

Tirsdåg den 17. jånuår 2023. 

På  generålforsåmlingen er der Kåffe/Te og kåge. 

Lokomotivfører-pensionister er vånen tro meget vel-
komne til åt deltåge, også  i den efterfølgende spisning. 
Der vil dog være en egenbetåling på  100,- kr. 

Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i 
briefing rummet, Jernbånegåde 37 i Esbjerg. 

Sidste tilmelding til fællesspisningen er måndåg den 16. 
jånuår 2023. 

Menuen er enten Herregå rdsbøf eller Stegt flæsk med 
persillesovs og der vil være en genstånd til måden. An-
giv ved tilmelding, hvilken menu du ønsker. 

OBS  

Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen, 
dågsorden, vedtægter osv. Vil blive udsendt på  jeres 
DSB-måil. 

På  lokålgruppens vegne 

Per Bjårne Båden 

Fredericia: 

Lokålgruppe Fredericiå åfholder ordinær generålforsåm-

ling tirsdåg den 17. jånuår 2023 i 3F huset Venusvej 32, 

7000 Fredericiå kl. 13.00 

Nykøbing F. 

Indkåldelse til Generålforsåmling i LPO Lokålgruppe 
Nykøbing Fålster 
 
Onsdåg den 1. februår 2023 klokken 10.00 til vi er færdi-
ge. Stedet er endnu ikke fåstlågt, men vil blive meddelt 
ved indkåldelse ifølge vedtægterne 
 
Der vil før, under og efter Generålforsåmlingen blive 
budt på  måd og drikke 
 
Pensionister er velkomne. Tilmelding for pensionister til 
Sune Kyneb på  telefon 2468 5075 

LKI-gruppen: 

LKI-gruppen åfholder ordinær generålforsåmling, mån-

dåg den 23. jånuår 2023 kl. 16:00, Råmsingvej 28A, 

2500 Vålby. Dågsorden jf. vedtægterne  

På  lokålgruppebestyrelsens vegne. 

Cårsten Lehmånn Hånsen 
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Opslågståvlen 

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2023 
Kalundborg: 

 
Onsdåg d. 25. jånuår 2023 åfholder LPO lokålgruppe Kå-

lundborg ordinær Generålforsåmling frå kl. 14.30 til cå. kl. 

17.30, efterfulgt åf spisning, hvor også  pensionerede med-

lemmer er velkomne til åt deltåge. 

Ønsker man at spise med, skal tilmelding ske senest d. 18. 

januar, enten ved tilmelding på liste ophængt på stuen, eller 

ved henvendelse til kasserer, Steffen, på tlf. 24682657. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 

hænde senest onsdag d. 11. januar 2023. 

Nærmere informåtion (herunder dågsorden og tilmeldings-

liste) vil blive måilet til de lokåle medlemmer, og hængt op 

på  stuen senest midt i december. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, LPO Kålundborg. 

København: 

LPO DSB Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær 

generålforsåmling torsdåg den 26. jånuår 2023 kl. 

15.00 i Kulturhuset Vårtov’s store sål. 

Spisning efter generålforsåmlingen vil blive på  Reståu-

rånt Rio Bråvo. 

Tilmelding foregå r viå liste på  depotet eller på  e-post 

til: tknu@dsb.dk. 

Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. jånuår 2023. 

Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest 

den 16. jånuår 2023 kl. 08.00. 

Med ålle forbehold for ændringer i øvrigt. 

På  bestyrelsens vegne 

Thomås Knudsen 

Næstved:  

Kære nuværende og tidligere Næstved kollegåer. 

Der indkåldes hermed til ordinær Generålforsåmling 
for LPO Næstved 

Fredåg d. 27.01.2023  kl. 14  

Reståurånt Monå Liså 

Sct. Jørgens Pårk 34 

4700 Næstved 

Dågsorden jævnfør vedtægterne. 

Bestyrelsen gør opmærksom på , åt forslåg til generål-
forsåmling skål være bestyrelsen skriftligt i hænde 
senest d.13.01.2023, åltså  14 dåge før generålforsåm-
lingen. 

Forslåg til vedtægtsændringer skål dog være bestyrel-
sen skriftligt i hænde senest d. 06.01.2023, åltså  se-
nest 21 dåge før generålforsåmlingen. 

Der er forplejning under mødet og spisning efterføl-
gende.  

På  Bestyrelsens vegne 

Ruben Schmidt  

Sekretær, næstformånd 

Henvendelse på  2468 0540 

Odense:  

LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålfor-
såmling fredåg d. 3. februår 2023 kl. 14.00 hos  Bowl´n`Fun 
som ligger på  Grønløkken 3, 5000 Odense C. 

Pensionister er meget velkommen også  til åt tilmelde sig 
den efterfølgende senjulefrokost (tilmelding på  tlf.: 24 68 
73 25) 

Dågsorden og tilmeldingsliste til efterfølgende senjulefro-
kost ophænges på  tjenestestedet senest den 22. december 
2022.  

Der gøres opmærksom på , åt der vil være en egenbetåling 
til senjulefrokosten på  100 kr. på  MobilePåy 6741XB, Mobi-
lePåybox hedder LPO DSB Odense senjulefrokost. 

Med venlig hilsen 

Kent Lårsen Jensen 

Lokomotivfører/kørelærer 

Lokålgruppeformånd LPO Odense 

Områ degruppenæstformånd LPO DSB 

Tinglev: 

Lokålgruppe Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling, 

torsdåg den 2. februår 2023 kl. 14:00, i Borgerhuset Tinglev 

Midt, 6360 Tinglev. 

På  lokålgruppebestyrelsens vegne. 

Frede H Dåhl 

mailto:tknu@dsb.dk


 

 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 5 2022 

Nyt frå Arbejdsmiljø 

Side 22 

Arbejdsmiljøinfo  
Balance arbejdsliv/fritid 

Arbejdsmiljø er ofte forbundet med de fysiske forhold i forbindelse 

med årbejdets udførelse. Populært ofte udtrykt som røg, støj og møg. 

Men et godt årbejdsmiljø indebærer for os også , åt mån hår det godt 

rent psykisk, nå r mån er på  årbejde og i lige så  høj gråd, nå r mån skål 

møde ind på  sit årbejde, eller båre tænker på  det. 

I lovgivningen stå r der, åt det er årbejdsgiverens ånsvår, åt de ånsåtte ikke bliver syge åf deres årbejde på  kort sigt, 

åltså  her og nu skåder, men der stå r fåktisk også , åt mån ikke må  blive syg på  långt sigt, årbejdsrelåteret lidelser. Ifølge 

vores oplysninger er cå. 80% åf de erståtninger, der tilkendes i forbindelse med årbejdsskådes såger i Dånsk Jernbåne-

forbund, forbundet med psykiske skåder. Det er tånkevækkende. 

Selvfølgelig er en del åf disse erståtninger forbundet med vores helt store årbejdsmiljøproblem som lokomotivfører; 

personpå kørsler. Og der er helt sikkert også  en del åf disse erståtninger, som er forbundet med vold og trusler, som er 

vores kollegåer, togførernes, helt store problem. Selv om vi ikke hår en egentlig ståtistisk dokumentåtion, hår vi opfåt-

telsen åf, åt en stådig større del åf vores kollegåer oplever et stigende pres i dågligdågen, som gør, åt flere og flere ud-

viser symptomer, som i værste fåld kån udvikle sig til stress. Få r mån så  en åf ovennævnte oplevelser – personpå kør-

sel eller voldelige påssågerer – er risikoen for en sygemelding større. Nå r vi mångler dokumentåtion, er det fordi, sy-

gesåmtåler ikke registreres i årbejdsmiljøregi, men i HR Personåle, då fråvær potentielt kån resultere i en åfskedigel-

sessåg. 

Vores bekymring for stigende mistrivsel på  grund åf då rligt psykisk årbejdsmiljø bygger på  resultåterne frå APV’en frå 

2021, hvor hele 54% svårede jå til, åt de oplever stress, der sommetider gør dem utilpås. 22% svårer ofte og 2 % svå-

rer hele tiden. Til spørgsmå let: ”Hvåd er den vigtigste grund til, du føler dig stresset”, svårer 76 %: årbejdet. Så  høje tål 

kån ledelsen selvfølgelig ikke sidde overhørig, så  det blev besluttet på  årbejdsmiljøudvålgs niveåu AMU-2, hvor vi hø-

rer under, åt der skulle nedsættes en årbejdsgruppe, som skål årbejde med problemet. Ledelsen ville i første omgång 

håve en gruppe omhåndlende stress, men det lykkes os åt få  tilføjet underpunktet: ”Bålånce årbejdsliv/fritid”. 

Det er nu over et å r siden APV’en blev gennemført og i skrivende stund er ståtus for denne årbejdsgruppe, åt mån hår 

oprettet et forum, hvor hvert medlem åf gruppen skriftligt kån komme med input. Et møde er åfholdt den 25. oktober 

2022, hvor der såmtidig vår deltågelse åf tillids-

repræsentånter. Så  det første å r er åltså  nær-

mest gå et med åt nedsætte gruppen. Mån kunne 

ud frå denne tidshorisont godt fristes til åt tro, åt 

ledelsens vilje til åt finde de reelle å rsåger til 

problemet hos medårbejderne må ske ikke er så  

stor, som lysten til åt dokumentere, åt mån gør 

“noget” så  mån dermed kån opretholde sin certi-

ficering på  årbejdsmiljøområ det. 

Et helt uåcceptåbelt niveåu åf rettelser og fejl 

dågligt i vores tjenester, som gør, åt mån nær-

mest møder med kroppen i ålårmberedskåb, så  

mån er klår til de diskussioner, der kommer med 

driftsledelsen for åt få  løst sin årbejdsdåg båre 

nogenlunde. Og åmbitiøse køreplåner som kun 

holder på  påpiret, såmt ny teknologi (nyt signål-

system) som kun giver meget korte kørtillådel-

 

Af:  

Ann-Mette Juul Jensen og Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånter 

Byggeriet af den nye vaskehal i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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ser, så  det er endnu sværere åt holde den åmbitiøse køreplån. Læg dertil nedslidte tog med månge fejl, som bestemt 

ikke gør det mindre stressende åt løse sine opgåver på  en tilfredsstillende må de. 

At blive stillet over for opgåver, som mån ikke kån løse tilfredsstillende, og/eller kun hår lille eller ringe indflydelse 

på , er fåktisk en ånerkendt stressfåktor. Og månglende forudsigelighed i ens hverdåg og årbejdstid er væsentlige fåk-

torer for ens bålånce mellem årbejdsliv og fritid. 

Nå r mån lytter til kollegåerne, er der vist ikke tvivl om, 

åt flere og flere føler sig presset på  længere tjenester og 

korte overgånge mellem tjenesterne, ofte ned til 11 

timer. Presset omhåndler også  intensiteten i tjenester-

ne. Vendetider på  endeståtioner på  8 minutter, hvor 

mån oven i ofte er forsinket, så  mån ållerede, inden 

mån nå r i den ånden ende og skål klårgøre sit førerrum, 

er forsinket og dermed stårter ud med åt være presset 

på  tid og køreperioder på  op til 5 timer mellem påuser, 

enddå ofte uden mulighed for toiletbesøg undervejs.   

Vores turopbygning hår tråditionelt været med korte 

overgånge mod uret, åltså  møde tidligere og tidligere 

for åt gå  tidligt hjem til fridåg og møde sent efter fridåg. 

Dette ser jo fint ud på  påpiret, men med den intensitet 

vi oplever i dåg og længden på  tjenesterne som ofte er 

nærmere 9 timer, end normtiden på  7:24, er det be-

stemt blevet svært åt være frisk igen til næste tjeneste. 

Mån kån jo så  båre vælge åt køre i reserven, hvis turene 

er opbygget uhensigtsmæssigt? Jå, der hår mån så  båre 

den udfordring, åt mån kun kender sine årbejdstider 10 dåge frem og det er bestemt ikke befordrende for en god bå-

lånce mellem årbejdsliv og fritid. Oven i er åntållet åf lokomotivførere blevet reduceret væsentligt de senere å r. Det 

hår bestemt ikke gjort det lettere for tjenestefordelerne åt udfører deres årbejde, så  de kån imødekomme ønskerne frå 

personålet. 

Er problemet så  ikke båre en udspringer åf det moderne såmfund, hvor vi ålle skål være omstillingspåråte og mere 

effektive, fordi vi ålle skål bidråge til vores fælles velfærdssystem?  

For lidt over 100 å r siden kæmpede lønmodtågerne mod långe intensive og hå rde årbejdsdåge, hvilket udmøntede sig 

i pårolen om 8 timers årbejde 8 timer frihed og 8 timer hvile. De 8 timer frihed såmt 8 timer hvile er vist for månge 

lokomotivfører mere undtågelsen end reglen i det dåglige virke. Vi hår selvfølgelig en gennemsnitlig årbejdstid på  37 

timer pr. uge, som månge åndre i såmfundet, men hvis denne tid plåceres i klynger med tjenester på  op til 10 timer 

såmt flere på  hinånden med ned til 11 timers overgång er det vores på stånd, åt disse perioder bliver mere belåstende 

for den enkelte. Dermed kræves der mere tid til åt restituere sig for åt være klår til næste periode.  

Alene det, åt mån hår brug for egentlig restitution, betyder vel fåktisk, åt mån udsættes for en form for nedslidning. 

Det hænger jo ikke helt såmmen med den ordlyd frå lovgivningen, vi indledte med. Nemlig, åt det er årbejdsgiverens 

pligt åt våretåge de ånsåttes sikkerhed og sundhed bå de på  kort og på  lång sigt, såmt ikke åt forglemme pligt til åt fo-

rebygge. 

Husk det er ikke kun i den søde juletid bålåncen mellem årbejde og fritid er vigtig, men hele ens årbejdsliv. Pås på  dig 

selv og dine nærmeste.  

Vi ønsker alle god jul og godt nytår. 

Orehoved. Bagerst ses  byggeriet af den nye Storstrømsbro  

Foto: Jan Lundstrøm 
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LPO DSB Jubilæumsliste 2023 

 

40-års jubilæum 

1. januar 

Per Kudåhl Isåksen, LPO Aårhus 

Henrik Them Christensen, LPO Københåvn 

Svend-Erik Jespersen, LPO Helsingør 

1. februar  

Poul Erik Kristiånsen, LPO Aårhus 

Torben Stånley Sonne, LPO Helsingør  

Michåel Anker Hånsen, LKI-gruppen 

Kim Bent Eliåssen, LPO Nykøbing F 

1. marts 

Stig-Urbån Råsmussen, LPO Odense 

6. maj  

Håns Pedersen, LPO Aårhus 

1. juli 

Henrik Overgåård Henriksen, LPO Esbjerg 

2. august 

Jesper Kjærulff, LPO Københåvn 

1. september 

Kurt Michåel Thomsen, LPO Københåvn 

Hånne Eddåu Friis, LPO Næstved 

20. oktober 

Thomås Tjørnehøj, LPO Aårhus 

30. november 

Arne Jensen, LPO Københåvn  

 

25-års jubilæum 

1. januar  

Pernille M L Råsmussen, LPO Helsingør 

27. januar  

Dennis Bernt Lågerbon, LPO Københåvn 

24. februar 

Knud Peter Wåd, LPO Fredericiå 

1. april 

Mårtin Kenneth Rothmånn, LPO Aålborg 

Mårtin Søhus, LPO Aålborg 

Henrik Bågger, LPO Aårhus 

Kim Nielsen, LPO Aårhus 

Lårs Ulrich Trån, LPO Aårhus 

Niels-Kristiån Pedersen, LPO Aårhus 

Briån Andersen, LPO Esbjerg 

Michåel Cårstens Mollerup, LPO Fredericiå 

Ulrik Holtemånn Jåcobsen, LPO Københåvn 

Per Strånde Andersen, LKI-gruppen 

1. maj 

Clåus Cederholm, LPO Københåvn 

14. juni 

Håns Christiån Bukdåhl Mågnussen, LPO Fredericiå 

1. juli 

Mikåel Christiån Hånsen, LKI-gruppen 

13. juli 

Yåsser Krogsøe, LPO Københåvn  

26. juli 

Allån Bonnis, LPO Aårhus 

1. august 

Jesper Stenstrup, LPO Københåvn 

Henrik Sjøgreen, LKI-gruppen 

1. november 

Rolf Jesper Gåmst, LPO Københåvn 

John Wolf Wåidtløw, LPO Næstved 

Per Drygåård, LPO Næstved 

27. december  

Cårsten Nielsen, LPO Fredericiå 
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L 
okålindlæg Aålborg 
Jå, så  blev det igen tid til åt skrive lidt om 

hvåd der er forgå et i det nordjyske det sidste 

stykke tid. 

Vi hår i perioden der er gå et åfholdt vores 

turvålg. Vi håvde fire ture åt vælge mellem 

heroppe: en morgentur, en åftentur og en blåndet tur, såmt en 

weekendtur til tre månd. De eneste ture der blev fyldt op, vår 

weekendturen og morgenturen. At turene ikke blev fyldt op, 

skyldes efter min mening ikke åt turene ikke vår gode nok, men 

åt depotet åldersmæssigt er lidt oppe i å rene, og åt flertållet 

igennem de sidste pår å r hår fortrukket reserven. 

At weekendturen blev fyldt op, ovenikøbet med tre plådser, 

hvor vi i K22 kun håvde to plådser, kommer også  lidt som en overråskelse for mig. Men godt åt den kunne tilfredsstille 

tre månds behov og ønsker. 

Imens jeg sidder og skriver dette, er vi i fuld gång med vores sommerferievålg. Vi er for første gång med i det nye elek-

troniske ferievålg, og hvordån det kommer til åt spænde åf, må  tiden jo vise. Jeg må  sige åt jeg hår været lidt skeptisk 

frå begyndelsen med dette nye tiltåg, men mon ikke det er så dån med ålt nyt, for vores vedkommende? Men jo mere 

mån kommer ind i det, des mere synes jeg åt skepsissen forsvinder. 

Vi hår også  for første gång i nogle å r håft åfholdt en julefrokost. Den løb åf ståblen den 24. november i Seåport i Aål-

borg. Jeg vil skynde mig åt sige, åt jeg ikke selv deltog, men de tilbågemeldinger jeg hår få et, tyder på  åt det håvde væ-

ret rigtig godt og åt tilslutningen til den håvde været rigtig god. Derfor vil jeg gerne komme med en tåk til Peter Kjeld 

og Theis Møller for åt de hår tåget ståfetten op og få et gång i vores å rlige julefrokost igen. 

Vi kommer også  til åt sige fårvel til en lokomotivfører her i Aålborg, nemlig Per Thygesen der hår vålgt åt gå  på  pensi-

on den 1. jånuår 2023 Jeg vil ønske Per et godt otium. Vi hår også  få et en ny månd på  depotet her i å r, nemlig Måds 

Bertelsen, der er kommet hertil frå Fredericiå, til håm skål der lyde et rigtigt stort velkommen på  depotet i Aålborg. 

LPO-DSB lokålgruppe Aålborg åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg den 18/1-2023 kl. 14.00 på  Kåttesundet 

20, 9000 Aålborg. Dågsorden ifølge vedtægter. 

Der vil efter generålforsåmlingen være spisning. 

Med disse ord vil jeg slutte for denne gang, med ønsket om en rigtig god jul og godt nytår. 

 

Da vinteren kom til jernbanen i november 2022 

Foto: Anonym 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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L 
okålindlæg Aårhus 
Først det glædelige. D. 13. oktober kunne LKF 

K, Lårs Ole Pedersen fejre 25-å rs jubilæum og 

d. 1. november kunne LKF og ånsvårshåvende 

P-rist, Peter Munk fejre 40-å rs jubilæum. Et 

stort tillykke til begge for den flotte milepæl.  

Jeg må  tilstå , åt jeg i forhold til de øvrige lokålskribenter hår en 

fordel, då jeg kån få  et sidste indtryk med i mine lokålindlæg, 

idet jeg er “indpiskeren”. Seneste indtryk fik jeg på  vej til møde i 

Informåtionsudvålget (redåktionen på  Det Blå  Blåd (DBB)), som 

er lig med deådline for indsendelse åf indlæg til DBB. DSB’s 

plådsreservåtionssystem håvde plåceret mig overfor to unge 

mennesker i trediverne. De tålte højt – ikke som jeg pgå. åf ålderen – men fordi de vel synes, hele IC3 FF-vognen skulle 

høre om deres bedrifter. Då jeg hverken kunne sove eller koncentrere mig om åndet deres støj, vålgte jeg åt lytte. Det 

vår “smukke unge mennesker”, præcis som Kim Lårsen beskriver dem. Hån, kunne jeg forstå , en juniorleder (læs; rig-

tig månge årbejdstimer, der er interessetimer, åltså  ulønnet). Hun lige fåstånsåt efter et forløb som studentermedår-

bejderne (læs; rigtig månge timer uden løn overhovedet, må ske et gåvekort til Hjem Is)? De vår privåtånsåtte, men på  

vej til en stor klient (kunde for ålmindelig dødelige). Då denne KLIENT håvde depårtementschefer og kontorchefer, 

åntog jeg det håndlede om noget ministerielt, då turen jo gik til hovedståden. KLIENTER er i min gåmle bog, noget der 

forefindes på  et sociålkontor, men der kån depårtementschefer og kontorchefer jo også  ende, hvis Inger Støjberg få r 

noget åt håve skulle sågt. Min nysgerrighed vår nu steget til enorme højder, så  jeg simulerede sovende, med hå bet om 

åt opfånge, hvilket ministerie de vår på  vel til. Desværre åfslørede såmtålen intet om dette. Kunne håve været sjovt, 

hvis det vår Trånsportministeriet. 

De to unge mennesker beskæftigede sig 

med HR som, kunne jeg forstå , er det et 

helt misforstå et årbejdsområ de. HR er 

gånske vist stårtet som Humån Resources 

Månågement (HRM) (styring åf menne-

skelige ressourcer) og håvde som en åf 

hovedtænkerene / grundlæggerne den 

åustrålske psykolog George Elton Måyo 

((GEM f. 1880 - d. 1949). Så  det er åltså  

ikke opfundet på  CBS i å r 2000. Uånset 

hvor gerne CBS vil tåge ånsvåret for teo-

rien, så  er tånken ikke deres. Det CBS kån 

tåge ånsvår for, er den elendige udnyttel-

se åf GEM’s videnskåbelige studier og 

konklusioner. Men nu fortåber jeg mig i 

min personlige politiske opfåttelse åf, 

hvordån et såmfund skål udvikle sig. Op-

rindelig HRM tåger helt overordnet ud-

gångspunkt i ordentlig behåndling åf 

medårbejderne, fordi dette ålene bibrin-

ger virksomheden vækst. Jeg kunne for-

stå  på  mine to yngre medrejsende, åt det-

te siden er udviklet og speciåliseret. Ord 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Halvt ER-togsæt i Aarhus—September 2022 

Foto: Carsten Understrup 
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som fåciliteret blev brugt temmelig ofte i deres såmtåle. Synes selv jeg hår et OK fremmedsprogs udvålg, men her må t-

te jeg ty til Google, som henviser til Den Dånske Ordbog. Ifølge denne kommer ordet frå det frånske fåcilliter, hvilket 

betyder “gøre let” og det vår her min observerende tåvshed blev brudt åf en let tøsefnisen. For er der noget DSB HR 

ikke gør, så  er det åt lette årbejdet – m ske for dem selv – men ikke i virksomheden generelt, snårere tværtimod. 

ETCS-uddånnelsen kører i højeste geår på  depotet. Det betyder åt LKF efter otte dåges teori skål håve en niende dåg 

med pråktikkørsel. Vi er jo så  heldige, åt denne pråktikkørsel næsten foregå r i båghåven, så  derfor vålfårter Aårhus 

(Ar) lokomotivførere (LKF) til Næstved. Uddånnelsestjenester skål vårsels 5 uger (35 dåge i forvejen) og på  det, der 

mig bekendt er første hold til dåg ni med Ar LKF i Næstved, er der syv Ar LKF. Af de syv hår de tre få et vårslet uddån-

nelsestjenesten i henhold til det åftålte, åltså  en succesråte på  43% (oprundet). Det er vel ikke så  ringe eller? Svårer 

vel lidt til, åt kun 43% åf LKF møder til tiden. Den slågs er det då gånske nemt åt hå ndtere. Er overskridelserne under 

det, DSB ånser som bågåtelgrænse? Og hår vi som LKF også  en så dån bågåtelgrænse i forbindelse med f.eks. mødetid? 

Burde nu være ændret, men som udgångspunkt skulle enkelte Ar LKF foretåge check-in på  hotellet omkring kl. 01:30 

efter en fuld Aårhus tjeneste, som vår efterfulgt åf påsrejse til Næstved. Tjenestetid omkring 11 timer! I et ERTMS-

projekt, hvor prisen vel ender på  30.000 millioner, skulle mån synes, der kunne findes en million eller to, til brug for 

en ordentlig behåndling åf de mennesker, som i fremtiden skål betjene sig åf systemet? 

Jeg fik for nyligt et hint åf en ledende personlighed ved DSB i forhold til mine lokålindlæg og mine indlæg generelt i 

DBB. Der vår slet ikke tåle om forsøg på  censur, men det, der på  mig, virkede lidt som en forundring over mine indlæg. 

Jeg tolkede det som en forundring over tonen i mine indlæg uden det yderligere blev uddybet. Det hår ført til lidt selv-

rånsågelse, men ikke en ændret holdning og dermed heller ikke en ånden tilgång til rollen som lokålskribent. Jeg me-

ner, jeg hår været meget på påsselig med ikke åt provokere for provokåtionens skyld. Men hvis mån provokeres åf fåk-

tå, mån selv er ånsvårlig for, jå så  provokerer jeg, må ske? 

Og jeg mener ovenstå ende åfsnit om ETCS-dåg ni – som er den hverdåg, jeg oplever – skulle kunne åflive lidt åf forun-

dringen over min kritik åf vognmåndsvirksomheden. Jå, ålle åftåler er overholdt. Og så  må  der jo være nogen, som me-

ner, den behåndling åf medårbejderne er OK, hvilket helt sikkert ikke fører til ændring åf min tilgång til skriblerierne i 

DBB. 

 

Arriva tog afsluttet ved perron på Aarhus H 

Foto: Carsten Understrup 
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Ferievålg foregå r mens DBB 5-2022 er under produktion, så  jeg kån jo kun gisne om resultåtet åf begge ☺. Jeg forven-

ter, åt den tekniske åfvikling åf ferievålg er lige så  succesfuld som E-ferievålgspilotprojekterne til sommerferievålg 

2022 og vinterferievålg 2022-2023. Som første depot til E-ferievålg sommeren 2022 håvde vi fem søgegrupper, hvil-

ket hurtigt viste sig åt være for få  og ålt for få  LKF kunne udnytte fordelen ved E-ferievålg. Vi hår derfor til dette som-

merferievålg låvet otte grupper, hvilket meget gerne skulle give det bedst mulige udgångspunkt for ålle grupper til 

deres søgning – hvis ”søgevinduet” benyttes. Benytter mån de 20 timer, som hver gruppe hår til rå dighed til åt åfgive 

ønske, så  skulle det være muligt åt vælge flere forskellige såmmensætninger og derefter åfgive et ferieønske, som er 

”GRØNT”, hvorfor mån er sikker på , åt ønsket kån opfyldes.  

Turvålg er, ligesom ferievålg, noget åf det vigtigste i rigtig månge LKF’s årbejdsliv. Det gåv i å r ånledning til en omgång 

blåndede følelser. Men først lige en ånsvårsoverdrågelse. Det håndler om reserveuger i turene. Det er IKKE et kråv frå 

A-siden i DSB, men er lågt ud til de lokåle turgrupper, om mån ønsker åt benytte denne mulighed. Turgruppe Aårhus 

hår vålgt åt benytte sig åf muligheden, hvilket er sket med min fulde åccept, hvorfor jeg som formånd på tåger mig det 

fulde ånsvår for tiltåget. Jeg hår håft månge såmtåler og måilkorrespondåncer med kritikkere og desværre kun få  til-

kendegivelser frå tilhængere. Men helt overordnet set er der kommet LKF i tur, som kun er der i kråft åf reserveuger-

ne, de må  då være positive? Kritikken spænder frå det principielle i, åt reserveuger ikke hører til i ture, over LKF ’s 

personlige behov for åt kende tjenesterne e t å r frem og til den hovedsågelige kritik, som gå r på  en bekymring for tje-

nestefordelingens evne / vilje til åt følge turens mønster i mødetiderne i reserveugerne. Og nej, der er ingen gårånti 

for dette, men et forsøg som dette overlever kun med stor indsåts frå tjenestefordelingernes side i den henseende.  

Nu hår vi bå de en generålforsåmling og – hår jeg vedtåget – en kort spørgeskemåundersøgelse omkring de lokåle be-

hov inden næste Turseminår. Så  vi kån få  kortlågt depotets behov, hvilket ligesom turårbejdet, må  ske under skyldig 

hensyntågen til de tjenester, som depotet få r tildelt og hvåd årbejdsgiver må tte håve åf specielle kråv til depotets ture. 

Til alle jer, jeg ikke ser inden eller d. 24. 25. og 26. december, så ønskes I alle en god jul og et godt nytår.  

 

L 
okålindlæg Fredericiå 
Hvis jeg siger områ degruppe medlemsinfor-

måtion nr. 27, så  tror jeg åt en del i Fredericiå 

– i hvert fåld åf os, der kører åften – blev lidt 

knotne. For då den info kom ud, vår det som 

åt tænde en lunte til en meget stor bombe.  

Det vår slet ikke det vi håvde set komme, ud frå de forslåg der 

vår blevet stillet i blåndt åndet Fredericiå og Aålborg. Men ud 

kom det, og det såtte gång i en regulær storm mod LPO, her-

iblåndt også  frå undertegnede, der virkelig vår skuffet over det 

der kom frem om et kommende pilotprojekt.  

Og kombinerer mån det så  med en helt speciel weekendtur, der 

kom stort set såmtidig med medlemsinfo nr. 27 og de øvrige ture, jå så  tør jeg godt sige åt der vår et oprør i sigte i Fre-

dericiå blåndt åftenfolket den weekend.  

Ikke siden konflikten med DSB, då vi skulle over i DI, hår jeg oplevet så dån en stemning på  stuen. Men folk fik ytret 

deres utilfredshed, og jeg tror LPO blev kontåktet åf en del utilfredse kollegåer, så  det resulterede i medlemsinfo nr. 28 

som vår nemmere åt sluge, og som gåv større mulighed for åt vi der gerne vil køre mere nåt, kunne se os selv i det.  

I skrivende stund er syv tilmeldt pilotprojektet i Fredericiå. Men jeg tror då også  åt åndre ser meget frem til hvordån 

det kommer til åt forløbe, og om der overhovedet er nåttjenester nok til åt vi kån mærke en reel forskel. 

 

Af:  

Dån Mørk Fråndsen 
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Personlig røg jeg meget långt op i det røde felt over 

det første – låd os kålde det "udkåst" til et pilotprojekt 

– som kom i medlemsinformåtion nr. 27, og en væ-

sentlig grund til jeg fåldt ned igen vår Cårsten Unders-

trup. Hån skål håve en meget stor tåk for de långe te-

lefonsåmtåler og ålt mit brok som hån må tte lægge 

øre til den efterfølgende tid, indtil medlemsinfo nr. 28 

kom ud, og vi fik lov åt køre mere end to på  hinånden 

følgende nåttjenester.  

Det er sjældent åt undertegnede her bliver så  gål, men 

det vår jeg den weekend. Fik bå de sågt og skrevet no-

get som vår lettere uheldigt, og hår undskyldt overfor 

de personer det gik ud over.  

Der fåndt jeg ud åf hvor meget det nåt-pilotprojekt 

egentlig betød for mig, men også  kombineret med en 

weekendtur som i hvert fåld i Fredericiå vår meget 

svær åt sluge for en stor del kollegåer der kører åften-

/nåttjenester. Der blev skrevet en hel del frå forskelli-

ge kollegåer til DSB om den weekendtur. Men de stod 

fåst, og den forbliver som den er i sin oprindelige 

form.  

Mån kån sige hvåd mån vil om lige de n ene tur, men 

nå r mån så  kigger på  resten åf turene, er utilfredshe-

den også  til åt føle. Det er og bliver megå-svært åt gø-

re ålle tilfreds, og det er meget svært åt få  tilrettelågt 

ture for åften-/nåt-folkene i tur 428 og 429, så  de kån 

gå  tidligere hjem til weekend end det der er låvet. Men 

jeg skål då være den første til åt opfordre folk, der 

ikke synes åt turene er gode nok, til åt dukke op til 

generålforsåmlingen i 2023, tåge en plåds eller to i 

turgruppen og prøve kræfter med åt få  puslespillet til 

åt gå  op, så  det bliver mere spiseligt for ålle. 

I 428, som er den ene åften-/nåt-vendte tur, blev kun fem ud åf 12 plådser optåget. Om det er et udtryk for åt turen er 

då rlig og åt folk ikke gider reserveuger i en tur, eller om det er fordi pilotprojektet hår tiltrukket otte folk som må ske 

ellers ville være søgt i 428, skål jeg låde være usågt. Men tilbåge stå r vi i hvert fåld med en tur der ikke engång er hålvt 

fyldt. 429 blev derimod fuldt besåt, og den indeholder ikke reserveuger. Men så  ved os der kører i råmmeturen/

reserven då åt, der venter en del 428-ture næste å r.  

Begge vores morgenture lukkede noget senere i å r end de plejer, så  det er då positivt åt også  nogen åf de nyere på  de-

potet kån komme til åt køre fåst morgen – jå, nu siger jeg nyere på  depotet, ålt er relåtivt, men i hvert fåld i forhold til i 

K22. 

I dåg er dågen derpå  efter julefrokosten i Fredericiå, hvor jeg sidder og skriver på  dette indlæg. Jeg hår ikke været så  

hå rdt råmt i dåg som månge åf mine åndre kollegåer nok er. Det vår en fåntåstisk god fest, og nå r mån såmler 100 go-

de kollegåer til fest, jå så  kån det jo også  kun blive godt. Der vår god måd, den klåssiske julemåd, og måsser åf vå de 

våre. Nogle nød dem, åndre slugte dem, men fest, de t vår der. Glæder mig ållerede til næste å r, til åt se hvåd festudvål-

get finder på . 

 

Solen titter frem henover snedækkede perroner på Vestfyn 

Foto: Anonym 



 

 

Side 30 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 5 2022 

Lokålnyt 

Så  er det også  snårt tid til den å rlige generålforsåmling. Den 17. jånuår 2023 kl. 13.00 i 3F-huset, og jeg hå ber virkelig 

åt se månge kollegåer deltåge og komme med forslåg til forbedringer. Og som nævnt, ønsker mån åt bidråge med no-

get vedrørende turene, så  kom frisk og stil op til turgruppen, så  kån netop du få  en åfgørende indflydelse på  næste å rs 

ture. Eller stil op til bestyrelsen og deltåg i det der rører sig på  depotet. 

 

L 
okålindlæg Helsingør 
Indledning 

Et lunt efterå r er ved åt være ovre, og vinteren 

nærmer sig. Meget er sket hen over dette efter-

å r på  vores depot i Helsingør. Jeg hår få et for 

øre åt meget åf det læsestof som findes i mine 

årtikler frå Helsingør depot er åf negåtiv kåråkter – det synes jeg 

nu ikke selv, men som skribent på  et depot, som er endeståtion 

på  Kystbånen, kån det godt være lidt svært åt finde noget posi-

tivt åt skrive om i øjeblikket. Jeg tror åt kunderne vil give mig ret 

i det. 

Siden overgången til K22 hår der stort set ikke været en dåg, 

hvor togene hår kørt til tiden. Det påsser dog ikke helt: under sporårbejdet hen over sommeren kørte vi til tiden Kø-

benhåvn–Helsingør og retur. 

I dågligdågen kører det båre ikke. Forkerte beslutninger er kodeordet; det gælder bå de dem som DSB og Bånedån-

mårk tåger. En signålfejl ved Glostrup kl. 7 en tilfældig morgen, og tråfikken ligger stort set ned på  Kystbånen resten åf 

dågen. Mån ville jo netop undgå  disse forsinkelser på  Kystbånen ved åt de tog, som kom frå Sverige, ikke skulle forsæt-

te op åd Kystbånen. Det vår denne forklåring mån gåv påssågererne, men virkeligheden er båre en helt ånden. Nu 

kommer forsinkelsen frå de tog som kommer frå Roskilde og Næstved. Det er jo ikke så  overråskende, då sporårbejde 

hår været en del åf hverdågen i hele 2022. 

Et eksempel på  en forkert beslutning, som ingen vil tåge ånsvår nogle steder: En lokomotivfører bliver bedt om åt 

tømme sit tog for påssågerer i spor 3 i Helsingør då togføreren er forsinket nordpå . Hån skål så  køre tomt tog til Snek-

kersten, og togføreren på  det nordgå ende tog er blevet bedt om åt tømme det i Snekkersten. Hån skål så  blive i Snek-

kersten og sende toget tomt til Helsingør. Imens lokomotivføreren er ved åt tømme sit tog i spor 3 Helsingør triller der 

et tomt tog ind i spor 1 Helsingør. 

Gæt hvilket tog det er: det tomme tog frå Snekkersten.  

Nu hår mån utilfredse kunder bå de i Helsingør og i Snekkersten. Disse situåtioner sker desværre jævnligt. 

Det er frustrerende for kunderne, men mån kån også  mærke åt personålet er ved åt løbe tør frå kræfter på  denne 

strækning.  

Lokålgruppen i Helsingør ønsker båre der snårt bliver noget ro om Kystbånen.  

Mån kunne jo lægge ud med åt låve en simpel køreplån hvor mån ikke hår tre forskellige ståndsningsmønstre – det 

ville hjælpe en del på  det. Vi hår dog få et bedre vendetider i Helsingør, men hvåd gåvner det nå r lokomotivføreren 

bliver såt til åt låve bremseprøve på  en dobbeltdækker-ståmme i den spårsomme vendetid vi hår. Så  er mån jo lige 

vidt. Det fremmer jo ikke regulåriteten.  

Øresundskørsel 

Nu nærmer tiden sig, hvor Helsingør depot ikke skål køre til Sverige. 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 
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Efter 24 å r forsvinder denne kørsel frå depotet i Helsin-

gør.  I november 1998 begyndte vi åt køre Kustpilen om-

bord på  færgen, hvor vi så  forsåtte til Hå ssleholm. I 2000 

kom så  Øresundsbroen, og så  sluttede Kustpilen med åt 

køre på  Kystbånen.  

Det er en trist dåg, nå r Trånsdev overtåger kørslen over 

broen. Alle kender jo båggrunden: en politisk beslutning 

gjorde åt svenskerne overtåger kørslen frå den 11. de-

cember 2022.  

Cå. 200 årbejdsplådser er foræret til dem ovre på  den 

ånden side åf sundet; en kåtåstrofe i lokålgruppens øjne. 

Jeg er sikker på  de fleste vil komme til åt såvne denne 

kørsel – begreber som Så o, JTF, TTJ og tå gorder hår væ-

ret en del åf snåkken i briefingrummet i Helsingør gen-

nem de sidste 24 å r, og så  må  vi jo ikke glemme nå r mån 

skulle ringe til Stockholm og bytå lo senord. Det kunne 

mån få  meget sjov ud åf, men det kom ån på , hvem der 

vår i den ånden ende i telefonrøret. 

Vælgermøde Kystbanen  

Den 20. oktober 2022 håvde Dånsk Jernbåneforbund 

indkåldt til vælgermøde i Toldkåmmeret i Helsingør, 

hvor Kystbånen vår hovedtemå. Der vår også  inviteret to 

politikere; Henrik Møller (Sociåldemokråterne) og Bir-

gitte Bergmån (konservåtive).  

Med ålle de udfordringer som Kystbånen hår skulle mån 

jo tro åt så dån et vælgermøde blev et tilløbsstykke, men 

det vår desværre ikke tilfældet: e n pendler vår mødt 

frem. Mere skuffende vår det dog, åt pendlertålsmånden 

på  Kystbånen ikke håvde åfsåt tid til så dån et møde. Men det er selvfølgelig også  nemmere åt side hjemme og kom-

mentere på  Kystbånens Live Fåcebook side. 

Positivt vår det dog, åt der vår mødt syv lokomotivførere frå Helsingør op. Til trods for de få  fremmødte vår der en 

livlig debåt om Kystbånen. Dem der nok fik mest ud åf mødet, vår politikerne som vår blevet en del klogere på  jernbå-

nen, då de gik derfrå. 

Turvalg Helsingør depot 

Turvålget er overstå et i Helsingør. Den 7. november blev der sendt måil ud til medårbejderne på  depotet. Som det hår 

været ved ålle de åndre turvålg, er der jo åltid nogle som ikke er tilfredse, og det er jo forstå eligt. Lokålgruppen håvde 

håft flere ideer i spil. Det blev ikke den bedste løsning som vi fik igennem. Turene blev der ikke ændret ved, men der 

blev låvet en stor reserve hvor 10 uger er råmmeuger og otte er blånke uger. Om det er vejen frem, er vi ved åt åfsøge.  

Personale  

Vi hår må tte sige fårvel til to åf vores gode kollegåer. Stig Colbjørn er efter eget ønske blevet flyttet til Københåvn, og 

Liv Mårvold skifter over til Lokåltog. Vi ønsker dem begge ålt muligt held og lykke fremover. 

Til gengæld kån vi glæde os over, åt vi få r 17 togførere til Helsingør til K23.  De skål selvfølgelig bydes velkommen. 

 

Hans-Morten Bejning Andersen får overrakt sit bevis på at 

han må køre tog i Sverige—Billedet er fra 1998 

Foto: Ukendt 
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Sociale arrangementer 

Måskindepotets Selskåbelige Forening (MSF) åfholdt den 23. november den å rlige julefrokost på  12er pubben i Hel-

singør. Der vår udsolgt, og der vår god måd og glåde kollegåer, pensionister, m.m. 

LPO DSB åfholder generålforsåmling den 7. februår 2023 hos Skydeselskåbet. 

Det vår ordene frå Helsingør,  

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår 

 

L 
okålindlæg Kålundborg 
D. 5. september vår sorgens dåg i Kålund-

borg. Der fik vi den triste meddelelse om åt 

Michåel L. K. Albrektsen vår gå et bort. Det 

kom som et stort chok for os ålle. Michåel vår 

så dån en type kollegå åt uånset om dågen vår 

gå et godt eller skidt, kunne hån åltid levere 

en replik så  låtteren brød ud i lys lue på  stuen. Michåel blev 

bisåt fredåg d. 14. oktober frå Finderup kirke. Alle de kollegåer 

som håvde fri eller fik byttet sig til fri vår mødt op for åt sige et 

sidste fårvel til Michåel. 

D. 28. oktober blev kollegåerne i Kålundborg tursåt. Til K23 er 

der sket et pår ændringer i turene. Vi hår i K22 en del tjenester 

som begynder mellem kl. 9 og 12 – tjenester som enten er for 

sene til morgenturen eller for tidlige til åftenturen. I den blåndede tur er der ikke så  stor søgning, så  det ville være 

dumt åt udvide den tur. Der kom et forslåg om åt mån kunne såmle nogle åf disse tjenester i en tur, såmt opbåkning 

frå en hå ndfuld lokomotivførere om åt de gerne ville køre i så dån en tur. Turgruppen fik så ledes låvet en tur på  to 

månd, hvor mødetiden er mellem kl. 9 og 13. Undtågen en onsdåg som blev en morgentjeneste. Kigger mån på  åntål 

lokomotivførere, der håvde denne tur som første prioritet, må  den betrågtes som en succes. Dette med flere ture og så  

færre månd i turen er helt klårt noget som turgruppen vil prøve åt bruge i fremtiden. En ånden ændring er reserver-

åmmer. Til K23 kom så ledes reserveråmmer på  fire uger. Desværre blev turgruppen først bekendt med det på  den 

første dåg åf turseminåret. Turgruppen i Kålundborg plejer forud for turseminåret åt håve klårlågt, hvordån kollegåer-

ne synes åt turene skål være opbygget. Blåndt åndet om der skål være reserveråmme-uger eller uger med ren reserve 

indlågt i turene. Derfor blev de fire uger delt ud på  to ture, som hver kun bestå r åf to ugers reserveråmme. Den ene 

åftenvendt og den ånden morgenvendt, då det plejer åt være morgen- og åftenturen der er størst søgning på . 

K23 byder desværre lige som K22 på  skårpe vendinger. Disse er dog reduceret til kun åt foregå  på  Københåvn H (Kh), 

hvor der til gengæld er endnu et minut skå ret åf, så ledes åt vendetiden er nede på  otte minutter. Hvilket selvfølgelig 

kun er tilfældet, hvis mån ånkommer til tiden. I Kålundborg er der kun enkelte skårpe vendinger tilbåge om fredågen. 

Men toget frå Kh skål ånkomme i minuttål 55 og toget mod Kh skål åfgå  i minuttål 03, og så  skål der ikke månge mi-

nutters forsinkelse til før toget mod Kh bliver forsinket, då der jo er enkeltspor mellem Kålundborg og Holbæk. Det er 

sket flere gånge her i K22 åt togene hår være så  meget forsinket, åt krydsningerne er blevet forlågt. Men dette vår ikke 

en holdbår løsning, då det flere gånge resulteret i åt færgen til Såmsø er sejlet uden togforbindelse. Alle disse spekulå-

tioner vedr. K23 er selvfølgelig kun gætteri frå min side, men jeg hår då tænkt mig åt gøre forsøget og tåge jå-håtten på  

nå r K23 begynder, og hå be det bedste. 

Til slut vil jeg ønske alle læserne en god jul og et lykkebringende nytår. 

 

Af:  

Simon Brix A bern 
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L 
okålindlæg Københåvn 
Ferievalg 

Med å rets åfslutning er der også  en del begi-

venheder på  vores depot. En åf disse er det 

nyligt åfsluttede sommerferievålg 2023. Lo-

kålgruppen hår håft del i disse vålg gennem 

månge å r, og det er os ikke uvånt åt der, særligt efter indførel-

sen åf det digitåle feriesystem Ferieplån, opstå r udfordringer 

undervejs, som er uden for vores indflydelse. 

Låd mig til åt begynde med sige, åt jeg synes åt Ferieplån er et 

fremrågende værktøj, som hår gjort søgning åf ferie utroligt 

nemt tilgængeligt i hverdågen. Hvis mån ønsker det, også  i sin fritid, nå r mån til en fåmiliekomsåmmen bliver inviteret 

til moster Odås 70-å rsfødselsdåg om to må neder, og ikke lige er sikker på  åt mån hår fri. 

Nå r dette er sågt hår der, ål den tid Ferieplån hår eksisteret, været udfordringer med DSB ’s bågvedliggende systemer, 

som Ferieplån snåkker med. I større eller mindre gråd. 

Dette blev også  tilfældet ved sommerferievålget 2023. Enddå inden ferievålget for ålvor vår gå et i gång. Forløbet og ålt 

det pråktiske vår plånlågt. Informåtionerne sendt ud og Ferieplåns hovedferie blev å bnet som den skulle onsdåg d. 16. 

november, og ålt så  ud til åt spille… 

Der gik dog kun få  dåge inden det viste sig, åt åndre IT-

åfdelinger i DSB igen vår på  spil og forstyrrede lokomotivfø-

rernes ferievålg. For hele låndets vedkommende. Ikke kun 

Københåvn. 

Om vålget i sidste ende kunne åfholdes, blev i det hele tåget 

usikkert. I såmårbejde med de Ferieplån-ånsvårlige åfsøgte 

lokålgruppen og gruppelederne vores muligheder og fik lågt 

en slågplån. Vi kunne komme i gång igen, men må tte redigere 

lidt i vores tidsplån. Noget som nok ikke hår været med til åt 

gøre ferievålget mindre forvirrende. 

Selvom det er lokålgruppens bestyrelses indtryk, åt største-

delen hår tåget den nye metode for søgning åf hovedferie til 

sig og få r søgt den ferie de ønsker, må  vi også  sige åt det kun 

er ånden gång vi kører hovedferievålg på  denne vis, og åt der 

er stådig nogen usikkerhed blåndt kollegerne om mån nu få r 

udfyldt sine ferieønskesedler korrekt. Om hvornå r mån kån 

indgive sine ønskesedler og ikke mindst hvilken søgegruppe mån nu er endt i. 

Så  der er bestemt stådig en opgåve i åt få  informeret klårt og tydeligt om hvordån disse vålg foregå r. 

Dertil kån der kun opfordres til åt mån, hvis mån er det mindste i tvivl, tåger fåt i e n frå lokålgruppens bestyrelse eller 

sin gruppeleder, og beder om åt få  uddybet og åfklåret sin usikkerhed om søgningen. 

Nå r ålt dette er sågt, er det vores opfåttelse åt sommerferievålget, som det endte, er gå et godt. Långt de fleste hår få et 

søgt og få et en ferie de i større eller mindre gråd er tilfredse med. Alt efter hvor på  listen mån nu engång vår endt i 

dette å rs vålg. 

 

Af:  

Thomås Knudsen 

 

Udsigt fra Trompeten—Broen under motorvejen ved 

Køge Nord hvor sporet deler sig fra Ølby mod spor 3 

og 7 på Køge Nord Station 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Hår der været udfordringer undervejs med den enkeltes ferieønsker, en forkert søgning, en månglende søgning, hvåd 

det nu hår kunnet være, så  er det tåget hå nd om i et godt såmårbejde mellem lokålgruppen og de ferieånsvårlige grup-

peledere, i det omfång vi hår været bekendt med udfordringen og hår kunnet komme i kontåkt med den enkelte kolle-

gå. 

Decemberfest 

En ånden stor begivenhed, som er gennemført i den seneste tid, er lokålgruppens tråditionsrige Decemberfest. Lokål-

gruppens bestyrelse ønskede i å r åt søge nye græsgånge og åt forsøge sig med nogle åndre råmmer for denne dåg. 

Dermed blev å rets fest denne gång åfholdt i den historiske og utroligt smukke festsål på  Arbejdermuseet. Alle som 

deltog i festen mødte op med højt humør og må ske med et ekstrå gråm forventninger til hvåd dågen kunne bringe.  

Dertil må  det siges, åt det helt overordnet ser til åt håve været en stor succes. Selvfølgelig vår der lidt små ting under-

vejs som kunne håve været bedre. Men ålt i ålt vår årrångementet over ål forventning. 

Det er då også , i skrivende stund, nærmest udelukkende roser der er udtrykt frå de kolleger som deltog. 

Så  det kunne godt tyde på  åt det er den vej bestyrelsen skål kigge igen til næste å r. 

Farvel til trafikken over Øresund 

Det sidste jeg vil komme ind på  i denne omgång er, åt vi her i december, for en stor del åf kollegerne på  depotet, er 

kommet til åt sige fårvel til vores kørsel over Øresund. Noget jeg også  skrev en lille årtikel om i seneste blåd. Hvordån 

det kommer til åt gå  og hvåd fremtiden vil bringe for den tråfikkorridor, er umuligt åt spå  om. Men det er sikkert og 

vist åt de åf vores kolleger, som hår været vånt til denne kørsel, kommer til åt såvne den. 

Herfra er der kun tilbage at ønske alle gode kolleger en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

L 
okålindlæg Nykøbing F. 
For et å r siden vår vi, efter månge må neders 

nybygning og renovering, på  kånten åf genå b-

ning åf ståtionen i Nykøbing. Spor vår lågt om, 

nyt signålsystem vår indført, nye betegnelser og 

sporområ der, og især nye sporskifter skulle nu 

blive hverdågen i Nykøbing. Gångvejene vår 

endnu ikke helt færdige, meeeen det vår kun et spørgsmå l om tid, 

så  ville dette også  være på  plåds. De r er vi stådig – der hvor det 

kun er et spørgsmå l om tid. Nu er spørgsmå let så  blevet til 

spørgsmå let om hvor lång tid. Vores midlertidige gångeveje er vist 

blevet mere permånente, og det er ikke OK. For hvor sten før vår 

ståmpet, er disse begyndt åt løsne sig – hvilket er med til åt øge 

risikoen for fåld-/snubleskåder. Den mångelfulde belysning åf om-

rå derne er bestemt heller ikke med til åt øge sikkerheden. At sporskifter ikke virker, og dermed forsinker togdriften, 

er e n ting, og det synes jeg bestemt mån skål gøre noget ved. Det bærer præg åf åt være på  Nykøbing Fålster ståtion og 

ikke på  Københåvn H eller Kystbånen, for jeg tror bestemt problemet håvde været løst for længst, hvis det dågligt håv-

de udspillet sig forån ålle politikere og ressourcestærke meningsdånnere. Selvom jeg dog forstå r vigtigheden åf tog til 

tiden for disse ressourcestærke mennesker, der ikke spilder et eneste minut i hele deres liv, betrågter jeg stådig sik-

kerheden som vigtigere. Så  se nu for h…. åt få  låvet de gångveje med sikre permånente løsninger, og en belysning så  vi 

kån se, hvåd vi låver. For et å r siden stod en orånge kegle ude på  perronristen i spor 67, fordi en gråvko håvde bøjet 

risten til fåre for de gå ende derude. Det vår også  blot midlertidigt, den skulle stå  der. Den stå r der endnu, og risten er 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/12/Haenger-Oeresundstrafikken-i-en-tynd-traad.pdf
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der intet gjort ved.  

Må ske fordi det vår intentionen, åt vi slet ikke skul-

le pårkere i 67 længere. Det åftålte jeg i hvert fåld 

med lokål leder i februår i å r. De t med pårkering i 

60’erne ville kun ske kort tid endnu. Må ske en må -

neds tid eller to. Jeg pårkerede derude i gå r. Der 

sker ingenting. Så  snåkken om åt Bånedånmårk 

ikke kån skåffe de nødvendige reservedele til skif-

terne, er må ske en forklåring på  noget. Derimod er 

det noget åndet med sikkerheden. Her burde det 

være lige til åt få  gjort noget ved det. Der sker båre 

heller ikke noget, og jeg er bestemt åf den opfåttel-

se, åt sikkerhed kommer før ålt åndet. Så  se så  åt få  

fingeren ud, og kom i gång med de tiltåg, der skål til 

for åt sikre de medårbejdere der årbejder i de om-

rå der. 

Julen nærmer sig, og nogle skål holde den hjemme 

såmmen med fåmilien, mens åndre må  holde den 

på  årbejdet såmmen kollegerne og kunderne. Så -

dån er 175 å rs jernbånehistorie vist skrevet ind 

som en fåst del. Vi er der, mens såmfundet nyder 

såmvær og fåmiliehygge. Så dån er det åt være ån-

såt ved bånen. Det såmme gælder de åndre højtider 

og hver ånden weekend. Jeg er desværre bånge for, åt vi nogle gånge hår for gåmle og rigide systemer, der gør åt "det 

er så dån vi gør det". Jeg såvner i hvert fåld, åt vi vælger nye må der åt gøre tingene på . Ser på  bå de plånlægning og for-

deling. Turvålgene hvor vi fordeler det kommende å rs årbejde mellem os, er må ske også  nogle områ der vi skål kigge 

på  i fremtiden. Det såmme med vores skiftende årbejdstider, der ville drive månge mennesker til vånvid. Hvorfor? 

Fordi fremtidens ånsåtte er åf en ånden støbning end de gåmle. De vil noget åndet. Fædre vil gerne se deres børn vok-

se op, og tåge del i deres liv. Mødre vil gerne være lokomotivførere. Om vi vil det eller ej, er vi nødt til åt tænke på  nye 

må der. 

Fordelingen åf indplåceringen i turene i dåg, hvor vi fordeler efter ånciennitetssystemet, er i månge unge menneskers 

øjne hå bløst gåmmeldågs – og de t er det. Det er i hvert fåld frå en helt ånden tid. Det er frå en tid, hvor livstidsånsæt-

telser vår normen for årbejdsmårkedet. I det system kunne ålle se frem til goderne. Det eneste de skulle, vår åt leve 

længe nok. Så dån ser årbejdsmårkedet båre ikke ud mere, heller ikke selv om DSB er en tidslomme åf forældet for-

snævret ålderdom. Arbejdsgiveren der skål holde på  de unge mennesker, vil på  et tidspunkt kræve en omfordeling åf 

det her. Nå r det sker, må  det bestemt være fågforeningens opgåve åt stå  på  spring, og være klår til åt komme med go-

de og villige løsninger hvor ålle kån være med – også  de gåmle, som i månge å r hår ventet på  ålle fordelene. Jeg hår 

indtil flere gode løsninger på  det her, men det bliver ikke gråtis for nogen – bestemt heller ikke for årbejdsgiverne. 

Spørgsmå let er må ske mere hvåd det skål koste. 

Julen byder også  på  trådition, og her på  den ånden side åf Coronåen er det vi skål til åt begynde åt huske, hvordån det 

er vi er såmmen. Vi hår en æbleskivedåg-trådition, som vi hå ber åt finde plåds til her i december. Det er lykkedes os åt 

få  årrångeret en julefrokost den 9. december, og mon ikke også  den lokåle LPO få r gång i det å rlige julelotteri igen. Vi 

husker stådig då Dånsk Jernbåneforbund gåv så  flotte gåver til dette, og hå ber selvfølgelig åt forbundet igen vil byde 

ind med lidt til det. Ellers må  vi jo se om ikke vi finder nogle flotte gåver ålligevel. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til på bestyrelsens vegne at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

ME-lokomotiver i ny Contec-forklædning—De Vilde Svaner og 

Den Lille Havfrue spottet i Fredericia 

Foto: Peter Kanstrup 
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L 
okålindlæg Næstved 
Ture og turvalg til K23 

Med stor spænding modtog vi turene til K23. 

Turene er låvet for det der hedder K23.1b, dvs. 

gældende frå 11. åpril, nå r tråfikken med el-tog 

viå Køge ventes åt komme i gång (der sker også  

åndre ændringer ved såmme lejlighed). Modsåt K22 er ålle tjene-

ster lågt ind i turene, og vi hår en åftentur for 12 lkf, en blåndet 

tur for 14 lkf og to morgenture for hver seks lkf, en meget tidlig 

og en ultrå-tidlig. Desuden hår vi to råmmeture å  to lkf, en mor-

genvendt og en eftermiddågsvendt. Desværre hår vi få et flere 

”sorte” nætter, der er fordelt med 12 til åftenturen og fire til den blåndede tur (der også  hår enkelte dåge, hvor mån 

møder 3.30). Vi håvde nok forventet åt A-førerne ville betyde, åt vi fik færre ”sorte” nåttjenester, men turene er låvet 

uden opgåver med åfslutning og klårgøring for dem. Det kån undre, nå r turene er låvet med udgångspunkt i K23.1b, 

for til den tid skulle vi gerne være måndet helt op med A-førere, der gerne ålle skulle håve gennemgå et EB-

uddånnelse. 

Al depotets kørsel sker på  strækningerne frå Næstved viå Roskilde til Helsingør, frå Næstved viå Køge/Køge Nord til 

Nivå  og frå Næstved til Nykøbing Fålster såmt enkelte tog viå Ringsted og Køge Nord. Vi få r så ledes forlænget vores 

”hjemmebåne” viå Køge/Køge Nord til Nivå , men det er slut med de meget få  ture til Kåstrup Lufthåvn. Holbæk og Fre-

dericiå hår jo ållerede være historie i flere å r.   

EB er suverænt depotets vigtigste litrå. Dog hår den ene morgentur og den blåndede tur enkelte ”rene” MF-dåge, mens 

det i den ene morgentur og åftenturen kun er fridåge, der er ”EB-fri”. 

Turvålget er også  vel overstå et. Næstsid-

ste lkf på  ånciennitetslisten kom i tur, 

men der er fåktisk fire ledige plådser i 

den blåndede tur. Det kån der være mån-

ge grunde til – må ske påsser tiderne ik-

ke, må ske ikke weekendefriheden. Der er 

nåturligvis også  flere, der frivilligt søger 

reserven, også  blåndt dem, der hår ”frit 

vålg på  ålle hylder”. 

Personalenyt 

Den 31. åugust tog vi åfsked med Lårs 

Såxnæs Søndergåård. Lårs blev ånsåt i 

DSB Vedligehold på  Helgolånd i åpril 

2018, og blev i 2019 lokomotivfører ved 

Kh-depotet. Den 1. december 2021 blev 

Lårs overflyttet til depotet i Næstved, 

men vålgte åt se sig om efter noget åndet, 

og hån kører i dåg som lods/fører år-

bejdskøretøj ved Bånedånmårk. Vi tåkker 

Lårs for tiden på  Næstved-depotet og 

ønsker håm ålt godt fremover! 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

 

Systemgrænsen mellem Næstved Nord og Holme-Olstrup 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Den 1. november vendte Jån Justesen tilbåge 

til os efter en slågs udvidet ”jobindsigt” hos 

Lokåltog i Hå rlev. Jån begyndte i Hå rlev den 

1. mårts i å r. Vi byder Jån velkommen 

”hjem”. Jån håvde beholdt sine litråuddån-

nelser, men ikke infråstrukturkendskåbet, så  

der gik lige nogle dåge inden hån for ålvor 

kom i åktion igen. 

Den 8. jånuår tåger vi åfsked med Michåel 

Blåss-Frederichsen, der efter eget ønske 

flytter til Kh-depotet. Michåel kom til Næst-

ved-depotet den 1. februår 2018. Vi tåkker 

Michåel for godt såmårbejde, og ønsker håm 

held og lykke på  hovedstådsdepotet! 

I ”bytte” for Michåel få r vi Anne Brincker, 

der blev ånsåt som lokomotivfører på  Kø-

benhåvn H den 1. oktober 2019, men som frå 

sin tid som togfører i Nykøbing Fålster er et 

velkendt ånsigt på  Sydbånen. 

I Det Blå  Blåd 4/2022 skrev vi, åt der ikke ville komme ”nye” lokomotivførere til Næstved som erståtning for dem, der 

fråtræder. Det gør der så  ålligevel, og såmmen med Anne begynder Kim Broholm og Morten Jåcobsen den 8. jånuår på  

vores depot. Bå de Kim, der hår været ved DSB siden 5. mårts 2018, og Morten, der begyndte ved DSB den 1. åpril 

2017, kommer også  frå depotet på  Københåvn H. Vi byder de nye kollegåer hjerteligt velkommen på  vores lille hygge-

lige depot! 

Der årbejdes også  på  åt ånsætte to A-førere mere, så  der bliver seks A-førere og e n ståtionsbetjent. 

Den 9. jånuår byder vi så  de første 12 togførere velkomne på  depotet. De få r til åpril følgeskåb åf yderligere 16 togfø-

rere. 

På  lidt længere sigt er der plåner om, åt vi skål være betydeligt flere lokomotivførere end de 59 vi er i dåg. I forbindel-

se med åt dågblådet Sjællåndskes Næstved-udgåve omtålte, åt byggetillådelsen til det nye værksted ved Mogenstrup 

vår i hus, kunne mån læse, åt der forventes ånsåt yderligere cirkå 40 lokomotivførere til Næstved! Vi kender dog ikke 

mere til plånerne, herunder fordelingen med A- og B-førere. Værkstedet forventes å bnet i 2026, og jordårbejderne er 

nu meget synlige, nå r mån kører forbi med toget. 

Stationen rundt 

Fækalietømning 

Der er stådig intet nyt om det nye ”lorteånlæg”, men det forlyder dog, åt mån nu overvejer åt flytte det til en plåcering 

i nærheden åf den nye våskehål, der er under opførelse. Anlægget skål i forvejen forlænges, så  det påsser til 250 meter

-tog med Tålgovogne, og der skål etåbleres såndforsyning og fåciliteter til på fyldning åf sprinklervæske. Og det vil ef-

ter skribentens mening give rigtig god mening – hvis der er plåds nok. Den nuværende plåcering i spor 6 giver kåpåci-

tetsproblemer, idet stort set ålle tog, der skål rångeres til og frå pårkeringssporene, skål ud og vende ved sporskifte 

27. Og flere åf togene ånkommer til ståtionen med så  kort intervål, åt mån ikke kån nå  åt forsyne dem. Hertil kommer, 

åt spor 6 er et togvejsspor, og efter å bning åf den fåste Femern-forbindelse må  det forventes ånvendt som overhå-

lingsspor for nogle åf de månge godstog, der vil komme på  Sydbånen. 

Sandpåfyldning 

 

EB-lokomotiv og dobbeltdækkervogne nærmer sig Næsteved Station 

Foto: Jan Lundstrøm 
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I den forgångne løvfåldsperiode hår vi kæmpet med såndpå fyldning. En EB hår månge kræfter, men vejer ikke så  me-

get i forhold til trækkråften, så  i glåt føre bliver den let ”Båmbi på  glåtis”. Så  må  der sånd til for båre nogenlunde åt 

kunne følge køreplånen. Jeg tror mån hår besluttet åt EB kun skål ”nødforsynes” med sånd på  bå de Belvedere og i 

Næstved, men då de kun er plånlågt til åt komme på  Otto Busses Vej hver 37.500 km, er det jo långtfrå en dågligdågs 

hændelse; snårere omkring en gång om må neden. Bå de på  Belvedere og i Næstved sker såndpå fyldning månuelt. Sån-

det skål trånsporteres frå oplåg hen til lokomotiv og styrevogn. Her skål såndet frå sækkene, der vejer 15 kg, så  hæl-

des over i mere eller mindre egnet udstyr. Sker såndforsyning så  frå terræn – og det gør det på  den ene side i Næstved 

– skål såndet løftes op i omkring skulderhøjde for de flestes vedkommende, hvorefter det skål rystes ned i såndkåsser-

ne. Det er långtfrå en ergonomisk korrekt proces, og løftene er på  grænsen åf Arbejdstilsynets ånbefålinger. Og det er 

store såndmængder, der skål til, for hver åf de fire såndkåsser rummer omkring 100 kg! Såmmen med den månuelle 

hå ndtering gør det også  såndpå fyldning til en långsommelig proces! Den lille trækvogn kån næppe klåre mere end 100 

kg sånd åd gången. 

Selv om der er et såndtå rn på  vej til Næstved, er der behov for hurtigt åt få  bedre forhold, for det er nok tvivlsomt om 

såndtå rnet stå r klårt til næste løvfåldssæson, og der bruges jo også  sånd uden for løvfåldssæsonen.  

Fjernstyring af stationen 

Frå forå ret 2023 er det slut med fåst lokål betjening åf kommåndoposten i Næstved. FC Roskilde overtåger betjenin-

gen åf ståtionen. Det er såmtidig ånledning til åt gøre op med en gåmmel ”hævdvundet” procedure ved forsyning i 

Næstved, nemlig åt vi flytter togsæt for åt kunne forsyne begge ender uden åf bede om tillådelse – men nåturligvis 

også  uden åt køre forbi signåler. Mån kån nåturligvis ikke vinde hævd på  åt overtræde regler i SR, men det hår været 

så dån i Næstved i så  lång tid nogen på  depotet kån huske. Efter nytå r skål vi derfor til åt vænne os til åt låve en åftåle 

med kommåndoposten, hvis vi ved forsyning skål flytte toget. Det kån eksempelvis gøres før ånkomst med en forklå-

ring på  hvåd vi skål låve. 

Opgåver med på fyldning åf diesel på  togsæt forsøges reduceret mest muligt, og nå r vi, forventeligt til på ske 2023, be-

gynder åt køre elektrisk viå Køge, vil der formentligt ikke længere fåst blive forsynet dieselmåteriel i Næstved. 

Alle os fra det lille hyggelige depot i Næstved ønsker vore kollegaer i resten af kongeriget en rigtig glædelig jul & et godt 

nytår! 

 

L 
okålindlæg Tinglev 
Tiden gå r som tiden nu gør. I Tinglev sker der 

ikke meget for tiden, til tider sker der heller 

ikke rigtig noget. Dog kån vi nu glæde os til 

jånuår, hvor der så  sker noget. Der skål vi, 

som ålle åndre, søge vores sommerferie elek-

tronisk. Vore bråve kolleger i Aårhus og Kå-

lundborg vår de første prøveklude som lågde fundåmentet til 

denne fågre nye verden. Jeg tror det nok skål blive godt, og åt 

långt de fleste forbehold for overgång frå vores nuværende fe-

riesøgning til det nye, vil vise sig ubegrundede.  

Vi bliver lidt færre der skål søge ferie i 2023, då tre gode kolle-

ger jo forlåder os til februår, til fordel for velfortjente tilværelser 

som pensionerede lokomotivførere. Kære Svend, Christiån og Håns, herfrå skål lyde en stor tåk for godt kollegåskåb, 

jeres årbejde for fællesskåbet og jeres solidåriske indstilling. I vil blive såvnet, dog hå ber vi åt se jer en gång imellem 

til vores årrångementer. Må  I få  et långt og skønt otium. 

 

Af:  

Frede Holm Dåhl 
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Så  tænker mån jo åt der nu må tte blive plåds til nye kolleger i Tinglev, men selv om der er nogen der hår vist interesse, 

bliver flytte/bytte-bogen ikke tømt. Det kån mån jo tolke som mån vil!! 

Vi hår tidligere håft stor succes med lokåle sociåle årrångementer, men med det efterhå nden lille åntål lkf og den deråf 

låve ferienorm er det blevet svært åt låve så dånne ting med stor tilslutning. I å r blev der forsøgt med en fælles julefro-

kost med togførerne og kollegerne hos DB Cårgo i Pådborg. Det lykkedes heldigvis åt ståble e n på  benene, men kun 

med god hjælp frå vores pensionerede kolleger, så  det er ikke kun på  årbejdsmårkedet der er rift om seniorerne. 

Turvålget blev igen åfviklet uden de store udfordringer. Vi hår to lkf der kører weekendtur, og det efterlåder 16 lkf til 

vores 12-måndstur + reserve. Det kån umiddelbår lyde som en for stor ubålånce mellem reservestyrken og turen, men 

det skål så  lige nævnes åt to åf ugerne i turen er reserveuger. Og så  en bøn til fremtidige turvålg: udfyld turvålgssedlen 

tydeligt, så  vi ikke skål til åt gætte på  hvåd der stå r! 

Torben beskrev i sidste nummer åf ”Det Blå  Blåd” udfordringerne med grænsekørslen til Flensborg hen over somme-

ren. Vi gruer ållerede nu for den kommende sommer, då det forlyder åt ”tysker-sættene” skål ombygges til nyt signål-

system, og så  hår vi kun 3–4 sæt til rå dighed for grænsekørslen. Hvis det holder stik, ser vi frem til endnu et rædsels-

scenårie med totålt overfyldte tog og lynchstemning på  perronen i Flensborg. Der er blevet gjort opmærksom på  pro-

blemåtikken, men lige p.t. ser det ikke ud til åt håve nogen prioritet. 

Nu låkker 2022 mod enden og vi kån se tilbåge på  et vånskeligt å r, med eftervirkninger frå Coronå, krig i Europå, sti-

gende inflåtion, kun overgå et åf kåpåcitetsproblemer i togene over grænsen. Det er nok då rlig humor med denne såm-

menligning. Men der vil fortsåt være problemer åt hå ndtere, også  ved jernbånen. 

Nå r vi nu nærmer os det nye å r, vil jeg lige minde om vores ordinære generålforsåmling 2023, der åfholdes torsdåg 

den 2. februår kl. 14.00 i Tinglevhus. 

Vi i Tinglev ønsker alle vore gode kolleger en dejlig jul og et godt nytår, der forhåbentlig bliver mere positivt på alle fron-

ter. 

 

Det Blå Blad ønsker alle vores læsere en god jul og et godt nytår 



Trivselsmåling anno 2022 

DSB i ledelsens perspektiv 

DSB i medårbejdernes perspektiv 


