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Bemanding, tekniske tider og turlister K23 
 
DSB har i går sendt TPO og Dansk Jernbaneforbund en formel opsigelse af dels bilag 1 i 
Principaftale om bemanding, samt Lokalaftale om tekniske tider med tre måneders varsel. 
Aftalerne regulerer den planlagte bemanding for togførerne samt spadseretid, skiftetider 
m.m. 
 
TPO har, med en diplomatisk formulering, konstateret, at DSB i denne uge lagde en nyhed 
ud på ABC om togførernes nye retningslinjer om forberedelsestider og ændringerne i 
tryghedsbemanding fra K23. Dette er dog ikke aftalt med hverken TPO eller DJ og står i 
skrivende stund altså for DSB’s egen regning. Vi henholder os indtil videre kun til 
gældende aftaler, som du kan læse ved at trykke på linkene i første afsnit. 
 
TPO har accepteret invitationen til at deltage med en forhandlingsdelegation til et 
forhandlingsmøde med DSB. Mødet er denne gang uden bagkant, og det er altså 
meningen, at der skal forhandles til ”den bitre ende”, indtil vi enten har opnået enighed 
med DSB, eller indtil vi er enige om at det er umuligt at opnå enighed. 
 
Vi går selvfølgelig til forhandlingerne med et stærkt fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og 
den daglige trivsel for togpersonalet mest muligt. Det synes vi ikke er for meget at 
forlange, for de store besparelser DSB er ude efter.  
 
DSB har i turlisterne lagt deres egne forudsætninger til grund i programmeringen af turene. 
Da vi, ved at deltage i turlistearbejdet nu, kunne blive taget til indtægt for en uudtalt accept 
af dette, har vi været nødt til at meddele DSB’s planlægningsafdeling, at TPO ikke, indtil vi 
har nye aftaler på plads, kan deltage i turlistesamarbejdet med DSB. 
 
Vi ved, at det har enorm betydning for togførerne, men vi kan ikke – og vil ikke – låses fast 
af turlistearbejdet, fordi DSB lægger det lige op ad forhandlinger om lokalaftaler. Det håber 
vi på jeres forståelse for. Aftalerne rækker langt udover en enkelt turliste, så her bliver vi 
nødt til at afvente en afklaring den 18/19. oktober. 
 
Vi orienterer igen så snart vi har nyt. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Mikkel Channo Jessen   Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand   Områdegruppenæstformand/Kasserer  

 

https://www.tpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/09/Aftale-om-principper-for-bemanding-af-tog.pdf
https://www.tpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/01/Lokalaftale-om-personlig-teknisk-og-spadsertid-for-togpersonalet-i-DSB-FogR.pdf

