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DSB’s beredskab går i sort niveau. TPO samarbejder med ledelsen 
om at finde løsninger for togpersonalet 
 
Der har i dag været afholdt ekstraordinært HSU-møde, udelukkende med den aktuelle 
Coronasituation på dagsordenen. 
 
På mødet fremførte TPO adskillige ønsker og forventninger til, hvordan vores arbejdsplads 
kan sikre vores arbejdsdag under de nye og endnu skrappere restriktioner, og flere af 
vores forslag er allerede imødekommet og meldt ud af DSB. 
 
Efterfølgende har vi haft mere konkrete drøftelser om disse løsningsforslag med både 
direktøren og underdirektøren for drift, samt drøftelser på chefniveau i både område Øst 
og Vest. Disse tiltag omhandler blandt andet uddannelse, sikkerhed ved billettering, 
servicering, klapsæder ved tjenestekupeer, opholdsstuer, rengøring, hjemmereserver og 
flere andre ting.  
 
Det var imidlertid ikke muligt at nå helt i mål i dag, sådan at kunne melde konkrete ting ud. 
Der er simpelthen noget kompleksitet og praktikalitet, der skal på plads, inden vi kan 
melde mere målrettet ud. TPO fortsætter i morgen tidlig dialogen med ledelsen, og 
forventer at kunne vende tilbage tidligt på eftermiddagen med nye, særlige tiltag, der 
sammen skal sikre, at vi kan gå på arbejde, så trygt som overhovedet muligt. Også selvom 
smittetrykket i samfundet er højt og alle er trætte af Coronarestriktionerne, der ikke synes 
at få nogen ende.  
 
Men vi skal igennem vinteren, indtil vaccinerne forhåbentlig kan give os mere normale 
tilstande tilbage. Det er vi mange, der ser frem til med længsel. Indtil da, kan vi være 
fortrøstningsfulde og lidt stolte af, at vi har en vigtig og samfundskritisk nøglefunktion i, at 
vi fortsat møder og kører tog. Der er absolut ingen planer om at reducere i togdriften. 
Vores transportminister ønsker vi skal køre fuld drift, for at sprede kunderne så meget som 
muligt. Den opgave må og skal vi lykkes med. 
 
Vi forventer at kunne komme med mere konkret nyt allerede i morgen over middag. 
Endvidere er der allerede planlagt et nyt, ekstraordinært HSU-møde fredag morgen. 
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