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Der kommer nu fysisk 
assistance ved rangering 
med ERTMS! 
 

Lange og intensive drøftelser fører nu til løfte fra 
ledelsen om fysisk assistance fra LKI/Lkf-k ved 
første rangering i Struer med ERTMS: 
 
Vi har gennem den sidste måned været i intense drøftelser med ledelsen om 
hvordan der sikres en så optimal opstart med ERTMS på Struer banegård som 
muligt. Særligt hvad angår sikkerhed og uddannelse. 
 
Vi vil ikke lægge skjul på at den valgte model med ”learning by doing” som blev 
kommunikeret ud af ledelsen onsdag via mail så langt fra er en optimal løsning 
og ikke er groet i LPO Arrivas baghave. Vi har til det sidste forsøgt at få 
ibrugtagningen udskudt og opdelt i mindre etaper, så alle de 150 lkf. der 
mangler deres ”praktikdag 2” kunne få den i ro og orden inden deres først debut 
i virkeligheden, hvor det ikke bare er en simulatorøvelse længere. 
 
Ledelsen har fastholdt at ibrugtagningsdato d. 15/2 forbliver uændret. I 
erkendelsen af at den optimale løsning dermed ikke længere var indenfor 
rækkevidde, har vi taget 2 initiativer i forsøget på som minimum at sikre en 
acceptabel og i det mindste mere forsvarlig løsning end blot at oprette en 
telefonsupport. 
 
1) Vi har fortsat drøftelserne med ledelsen. Her har vi stillet krav om at der som 

minimum under rangering stilles en fysisk tilstedeværende LKI eller Lkf-k til 
rådighed for alle lkf. under rangering med ERTMS på Struer banegård. 
Indsatsen målrettes alle der endnu ikke har haft ”praktikdag 2” 

2) Vi har tilskrevet trafikstyrelsen og bedt dem vurdere sagen og vilkårene i 
forbindelse med opstart til drift med ERTMS i Struer uden at lkf. er 
færdiguddannede (alle mangler ”praktikdag 2”) 

 
I forhold til drøftelserne med Arriva, så har disse nu ført til at vi har opnået 
enighed med ledelsen om at alle lkf. tilbydes fysisk assistance ved alle 
rangerbevægelser i Struer gældende fra 15/2. Tilbuddet gælder første gang man 
rangerer på ERTMS, hvis man ikke har fået ”praktikdag 2” endnu. Indtil videre 
har Arriva dog kun planlagt denne fysiske tilstedeværelse af LKI/Lkf-k på Struer 
banegård til og med onsdag d. 24/2 i uge 8. Der arbejdes i øjeblikket på at alle 



 
 

_________________________ 
LPO Arriva 
Web: www.lpoarriva.dk 
 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe Arriva 

Opslag 02 
 

11. Februar 2021, Side 2  

  

 
lkf. der efter denne dato rangerer for første gang på det nye signalsystem i 
Struer, også tilbydes denne fysiske assistance. Vi har understreget at det også 
efter 24/2 er nødvendigt med fysisk tilstedeværende assistance for at opnå et 
minimum af forsvarlighed og tryghed ved ibrugtagningen af systemet. 
 
Med hensyn til trafikstyrelsens svar til os, så afventer vi dette i skrivende stund. 
 
Der er flere af jer der har henvendt sig til os med bekymring om at skulle 
rangere på det nye signalsystem for første gang uden at have modtaget praktisk 
undervisning i dette. Vi forstår denne bekymring til fulde og tager den alvorligt. 
Derfor har vi også lagt meget fokus på at drøfte dette med ledelsen og finder det 
glædeligt at der trods alt nu synes at være sikret et minimum af tryghed i form 
af den lovede fysiske assistance fra LKI/Lkf-k. 

 
  

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


