
 

1 

 

      
 
Medlemsinfo 2020       Nr.15 
Udsendt den 08.04.20 
 

Togpersonalet og Coronavirus 12 
 
 
Ingen kontrolafgifter ved manglende pladsbillet (endnu): 
 
For at sige det lige ud, blev vi desværre taget på sengen ved at læse Coronanyt i går 
aftes.  
Her kunne vi læse, at vi nu skulle til at udstede kontrolafgifter til de kunder, der manglede 
pladsbillet til intercity- eller regionaltoget.  
Vi er selvfølgelig bekymrede over, at nogen kunder kan virke ligeglade med at bestille 
pladsbillet, særligt dem, der kun skal rejse en kort strækning. 
Men reglen er altså indført både for kunderne og for vores arbejdsmiljø efter krav fra 
Transportministeriet. Man vil simpelthen ikke have tog, hvor belægningsgraden er over  
50 %. Derfor kan maximalt 50% af pladserne i toget bestilles på forhånd, men er alle 
pladser udsolgt, er der altså ikke flere pladser at give af, til de kunder, der ikke har bestilt 
en pladsbillet til toget.  
Problemet har dog begrænset sig til enkelte tog og sidste weekend fik vi blot rapporter fra 
jer om tre tog, der var mange passagerer i. 
Men man har som bekendt varslet en delvis genåbning af Danmark fra den 14. april - og 
fra 27. april, når lyntogene skal køre igen, er vi næsten oppe på fuld drift efter ønske fra 
Transportministeriet. 
Derfor må langt de fleste af de hjemsendte medarbejdere regne med at blive tilbagekaldt 
senest dér og vi må forvente en vis stigning i passagerantal efter påske. 
 
Vi er selvfølgelig bekymrede for, om vi i sådan en situation kunne risikere væsentlig flere 
kundekonflikter til kunder, der måske nok havde orden i billetten, men ikke pladsbilletten. 
Derfor gik vi faktisk allerede i går aftes i dialog med DSBs ledelse om en løsning.  
Og heldigvis lyttede ledelsen til vores massive bekymringer i den forbindelse. Derfor satser 
man i første omgang på at intensivere informationen til kunderne om pladsbilletkravet på 
flere fronter. Hvis det ikke viser sig tilstrækkeligt, kan det muligvis senere blive nødvendigt 
at skrive afgifter, men det synes vi simpelthen ikke er det rigtige at gøre endnu. 
 
DSB vil i næste uge udarbejde særlige, midlertidige retningslinjer for så sikker billettering i 
tog som muligt, i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og TPO. 
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Hjemmereserver: 
DSB mener, at der fra mandag igen vil være plads nok på stuerne når driften igen 
opskaleres, og at der derfor ikke længere vil være behov for at lade medarbejderne holde 
reserven hjemmefra, og der er da også på alle større depoter, fundet ekstra opholds- og 
pauselokaler. Vi vil holde godt øje med udviklingen. Kontakt derfor din tillidsrepræsentant, 
hvis du mener der ikke er plads nok. 
 
Aftale om mulighed for udbetaling af UA-timer (Ubekvem Arbejdstid) for 
overenskomstansatte: 
 
TPO har i dag indgået lokalaftale med DSB som giver dig som overenskomstansat, 
muligheden for, i lighed med tjenestemænd, at få udbetalt overskydende UA eller overført 
til afspadseringskontoen. Aftalens fulde ordlyd kan læses på TPOs hjemmeside. 
Du skal derfor senest inden udgangen af april anmode om at få overført UA til 
afspadsering til din personaleleder. Hvis du ikke foretager dig noget, vil din overskydende 
UA blive udbetalt ved udgangen af maj måned sammen med din løn. 
 
 
Sygdom: 
Det aktuelle sygdomsbillede hos togpersonalet ligger på omkring det dobbelte af det 
normale for årstiden. For blot få uger siden var det over det tredobbelte. Det er altså faldet 
væsentligt, men ligger stadig højt. 
Til det vil vi bare sige, at har man symptomer på smitte med Corona, er det stadig 
Sundhedsstyrelsens vejledning at man skal blive hjemme. Man har endda pligt til at 
meddele når man sygemelder sig, at man mener det kan være Coronarelateret. 
Men er man rask - og ikke tilhører en risikogruppe, skal man selvfølgelig tage på arbejde. 
Længere er den ikke. 
Heldigvis falder sygetallet støt for alle personalegrupper, inklusive togpersonalet. 
 
Vi ønsker alle de sygdomsramte en god bedring.  
 
God påske til alle, uanset om du har ferie, er hjemsendt, er syg eller skal holde banen 
kørende. TPO holder vågent øje med udviklingen henover påsken og er klar til handling 
hvis det bliver nødvendigt. 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
 


