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Kørsel forbi personpåkørsler, hvor der ikke er ryddet helt op 
Som beskrevet i Boulevard Update nr. 3, har vi rejst spørgsmål til ledelsen i DSB om 
ovenstående gennem længere tid. 
 
Nu har vi fået svar fra Driftschef Jens Jørgen, som vi bringer nedenfor: 
Hej,  
Nu har jeg skrevet og talt med jer begge (Jens Jørgen Hansen og Michael Højgaard) – op 
til flere gange.  
 
Ønsket har været, at DSB melder klart ud, hvordan vi skal forholde os, som 
lokomotivførere, såfremt vi bliver bedt om at køre forbi.  
 
Jens Jørgen har i den forbindelse udtalt, ”at så længe, der er dækket af med et lagen, så 
kører vi bare forbi”. Er det DSB’s generelle holdning?  

Med venlig hilsen 

Thomas Bryan-Lund 
 
Hej Thomas, 
Vi lægger os i DSB, Togdrift op ad anvisningerne fra BDK (Fc), der igen følger 
anvisningerne fra Politiet. 

Min uformelle udtalelse, som du gengiver i din mail, stammer fra mine erfaringer med 
personpåkørsler fra min tid som trafikchef i BDK på F&R, hvor aftalen med Politiet var, at 
nabosporet meget passende kunne åbnes når, der var ryddet helt op og den afdøde var 
fuldt afdækket. Den tilgang synes jeg også på S-banen vil være fornuftig dels set i lyset af, 
hvad en lokomotivfører skal udsættes for, dels set i lyset af hvad det samfundsøkonomisk 
koster at forsinke tusindvis af passagerer mere end allerhøjst nødvendigt – og 
forsinkelserne er massive over lang tid, når begge spor er spærret op til et par timer eller 
mere ……. 

Så nu har DSB meldt klart ud!  

DDR2 
Vi har modtaget flere frustrerede henvendelser fra medlemmer omkring den nye 
”smarte” DDR2.  

Vi har selv haft rejst spørgsmål til, om lidt youtube-undervisning, krydret med lidt 
PowerPoints slides er helt godt nok, når man tænker på, at DDR er vores vigtigste 
sikkerhedsbærende applikation? DSB mener, at med oprettelsen af en mailboks, hvor 
man kan skrive eventuelle spørgsmål rigeligt, opvejer deres tilgang til uddannelse i DDR2.  

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vores kritik ikke er velset, men fakta er, at LPO S-
tog holdning er, at det ikke er i orden, at selvstudie er løsningen på uddannelsen i så 
vigtigt et værktøj.  

Trods løfter om det modsatte, får vi også stadig dokumenter, som ikke er relevante. 
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