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Stammeskift på stationer uden opholdslokale
Med udgangspunkt i en specifik hændelse, hvor en togfører måtte vente i næsten en time
på KJN en kold morgen for ganske nylig, har TPO i dag holdt møde med ledelsen for at
drøfte problematikken angående skift på stationer for togførere, der udfører almindelig
tjeneste.
Indtil DSB’s indmeldelse i DI i december 2017, havde TPO en aftale om, at skiftestationer
som minimum havde adgang til et opholdslokale.
Den aftale opsagde DSB samtidig med indmeldelsen – og selvom TPO sammen med DJ
gjorde et ihærdigt forsøg, var det ikke muligt at opnå enighed om en ny aftale med DSB
under de intensive forhandlinger i FH i foråret 2019.
DSB mente ikke det var nødvendigt med en sådan aftale, for man mente godt, at man
kunne sikre, at der ikke blev disponeret uhensigtsmæssigt og man tilkendegav, at man
heller ikke ville planlægge med skift på stationer, hvor der ikke var opholdslokaler.
TPO argumenterede med, at der ville være risiko for at togførere kunne risikere utrygge,
ubekvemme og usikre ophold, men denne bekymring kunne vi ikke opnå lydhørhed for.
Til stor ærgrelse og frustration for os.
Derfor foreslog vi igen i dag, at der blev lavet en lokalaftale, der nedskrev nogle
minimumsstandarder for skiftestationer. En sådan aftale ønskede DSB imidlertid ikke at
indgå for nuværende.
Dog tilkendegav både DSB’s planlægnings- og forhandlingschef på mødet, at den
pågældende sag ikke var acceptabel og at man havde indskærpet dette internt, med
henblik på at undgå lignende sager og at de interne retningslinjer om skiftestationer, kan
indskrives i en kommende togførerhåndbog, som TPO snart skal udfærdige med DSB.
Vi vil imidlertid meget gerne høre fra dig, hvis du oplever at blive sat til at skifte på en
station uden opholdslokale, i en ikke akut driftssituation. Print derfor gerne en kopi af din
arbejdsseddel og giv den til din lokale tillidsrepræsentant.
På bestyrelsens vegne,
Mikkel Channo Jessen
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