Pas pa

Sadan undgardu at komme
til skade

1. Taenkdig om -altid.
2. Sedigfor-og tilbage.

7. G0r altid tingene pa den
rigtige made og i den
rigtige raekkefelge.

3. Husk at tog kommer meget 8. Tag som givet, at andre kan
g0re noget forkert.
hurtigere, enddu tror.
4. Regn med at enhver vogn 9. Folq sikkerhedsbestemmeleller togstamme kan blive
serne.
sat i pludselig bevaegelse.
10. Brug dit sikkerhedsudstyr.
5. Ga ud fra at alting altid er
anderledes, end det plejer 11. Hold ordenomkring dig.
at vsere.
6. Undga at ga i sporet.
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og g0r din
arbejdsplads
mere sikker!

DSB er en farlig arbejdsplads.
Statistikkens torre tal fortaeller nogternt om ca 1200 tilskadekomster om aret - og om
i alt 27.000 sygedage som
resultat at storre og mindre
uheld og ulykker.
Gennemsnitligt 6 ud af hver
100 ansatte kommer til skade
hvert ar, og de uheldige har
i gennemsnit 23 fraveersdage.

Det store ulykkestal ma i det
hele taget konstant minde
den enkelte om, at det er den
ekstra tanke og den ekstra
opmaerksomhed, derforhindrer ulykker.
Hvad nytter det, at man noje
overholder forbudet mod
alkohol, hvis man er slovet
af t0mmermaend, nar man
starter pa jobbet? Eller man
tager piller i lobet af dagen
Men statistik regner mest
og mister koncentrationsmed gennemsnit.
evnen. Tobaksrygning kan
Den fortaeller ikke noget om
ogsa i visse tilfeelde haemme
de meget langvarige behand- bev5egelsesfriheden og er
linger og sygdomsperioder,
derfor forbudt under rangemange af de tilskadekomne
ring.
ma igennem.
Den fortaeller heller ikke om
Rutine kan virke slovende.
varige men, om smerter, om
Man plejer at gore sadan og
familieproblemer og om alle sadan. Og der plejer ikke at
de mange andre folger af en ske noget. Der plejer aldrig at
komme tog pa sporet der.
tilskadekomst.
Man plejer altid at kunne
Alligevel kan statistikken give smutte over sporene pa netop
stof til eftertanke.
dette tidspunkt osv.
Og den b0r g0re det.
Det er alt det, der plejer at ga
Den ma inspirere den enkelte godt, der er det farligste.
til ikke blot at kende, men
ogsa at efterleve sikkerheds- En sk0nne dag er bare en
eneste ting anderledes.
bestemmelserne.
Til at bruge det sikkerhedsudstyr, der findes. Til at und- Og sasker ulykken.
ga de mange farer, man kan
Sammenlignet med de kraefkomme ud for under arbejde ter, man kommer ud for pa
pa et baneterrsen - farer, man baneterraenet, er mennesket
ofte glemmer eller bliver uop- skrobeligt.
maerksom overfor.
Taenk over det.
G0r hvaddu kan for at undga
farerneomkring dig.

Det gar hurtigt, nar tog nasrmersig.
Billederne viser, hvor hurtigt
del egentlig gar - og hvor lidt
tid du har til at komme vaek,
nar du befinder dig i sporet.
Ved 80km/thardu4sek
Ved 120 km/t kun 2,5 sek
Ved 160 km/t under 2 sek.
Det tager 3 sekunder at ga
overet spor.
Med en bremselaengde pa
omkring 1 km er del ikke
meget, lokomotivforeren kan
gore.
Pa hovedsporet pa billedet er
faren endda til at se.
I ranger-omrader kan det ofte
vsere vanskeligt at se faren.
Enkelte vogneeller hele togstammer kan komme rullende
naesten lydlost.
Pludselige ranger-stod kan
saette stillestaende vogne
igang med et ryk.
Og arbejder man pa et stort
rangerterrsen, kan man maske
nok se et tog, der naermer sig,
men pa hvilket spor det kommer, ved man forst, nar det er
taet pa.
Toget naermer sig med
80 km/t.
Der er 4 sekunder mellem
forste og sidste billede.
Taenk over del, nar du fasrdes
i sporene!

Disse forhold giver i sig selv
en masse helt indlysende
farerved arbejdet.
En stor del af skaderne sker
i forbindelse med op- og nedspring.
Ved kobling af vogne sker der
efter statistikken ogsa alt for
mange uheld - og desvaerre
ofte alvorlige ulykker.
Og der er mange andre omrader, hvor risikoen er storre,
end man egentlig forestiller
sig.

Brochuren her fortaeller om en
del af dem - og den flinke hr
Desbe demonstrerer glad og
gerne, hvordan ulykkerne kan
ske.
Hr Desbe er ikke nogen rigtig
DSB mand • for heldigvis ved
de fleste DSB folk, hvordan
man g0r tingene pa den sikre
made.
Men det sker desvaerre ogsa,
at de gar ligesom Desbe.
Og kommer i statistikkerne.
For fremtiden er de sikkert
mere opmaerksomme.

Af 200 undersogte tilskadekomster ved rangering var 32
med gennemsnitlig 27 sygedage sket under faerden pa
sporterraen.

Ga aldrig pa langs i sporet,
hvisdu kan undgadet.
Og er det tvingende nodvendigt, sa husk hele tiden at se
dig tilbage.
Pa dobbeltsporet bane
vaelger du selvfolgelig venstre
spor, sa du kan se, hvis tog
kommer - men hold ogsa
udkig bagud.
Nar du gar korrekt ved siden
at sporet, sa pas pa, at du ikke
falder over genstande, der kan
ligge ved sporet.

Skal du tvaers over et sporterraen sa se dig for - til begge
sider.
Desbe har her for sent opdaget togmaskinen og er i
forsoget pa at komme vaek
ikke opmaerksom pa traktoren
i sporet ved siden af.

Det kan vaere vanskeligt at
here toget selv pa kort afstand. I darligt vejr, og nar der
er sne, er det endnu vanskeligere.
Forlad sporet i god tid, nar
der kommer tog, og savidt
muligt til den side, hvorder
ikke er et andet spor. Husk at
fjerne vaerkt0j.

Brug altid sikkerhedsvest,
nar du arbejder i og ved spor.
Sa giver du Iokomotivf0reren
og dig selv en chance for et
lydsignal.

Tradt forkert eller snublet er
arsag til 360 tilskadekomster
om aret.

Benyt de af maerkede overgange pa stationsomraderne
- deter det sikreste.
- men kun hvis du serdig til
begge sider, for du gar over.
Skinnerne kan vaere glatte.
Og oliespild, regn og frost kan
ogsa gsre sveller glatte.

Trsed aldrig patungepartier,
krydsninger og skinner med
tvangsskinner, hvorfoden kan
komme i klemme.
Vaer ogsa opmaerksom pa
kabelrender, kabeldaser, sporskiftelygter og andet, man kan
falde over.

Ga aldrig over pufferne.
Det kan vaere fristende - men
tasnk pa, hvad der sker, hvis
stammen sasttes i bevsegelse.

Ga om nodvendigt under
pufferne, nardu skal passere
en holdende togstamme
- og du har sikret dig, at den
bliver holdende.
Men det rigtige er at ga over
pa en vogn med overgangsmulighed.
Det kan vaere en omvej.
Men det er til gengeeld
sikkert.

Paid og lignende er skyld i
over 100 tilskadekomster om aret.

Merer tilsyneladendeplads
til at komme imellem vognene.
Og de holder jo stille begge
to.
Men hvor laenge?
Selv om der hverken er lokomotiver at se eller hore, kan
en vogn pludselig komme
rullende og give den et stod,
der far ulykken til at ske.

Ga aldrig oprejst mellem
pufferne.
Skal man passere mellem
disse to vogne, skal man g0re
del rigtigt.
Under pufferne. -

Hold altid god afstand, nar
du gar over et spor mellem
holdende vogne eller mellem
vogn og sporstopper.
Ga ikke for taet foran vogne
i bevaegelse.

Af 200 undersogte rangertilskadekomster skyldtes 60
op- og nedspring.

Der skal ikke sa mange
kraefter til for at saette en holdendevogn i beveegelse.
Til gengaeld skal der mange
kraefter til for at standse den.
Sa prov aldrig at standse en
vogn med ryggen eller skulderen.
Brug vognens bremse eller
en hemsko.

Op-og nedspring eren almindelig skadesarsag.
Her er mulighederne for at
komme gait afsted talrige.
Den vigtigste regel er altid
kun at bruge handbojler o I.
Derimod aldrig dorhandtag.
En skyded0r eller almindelig
dor, der ikke er last, kan
afstedkomme alvorlige
ulykker.

Spring aldrig af eller pa vogne
i staerk fart.
Desbes cowboy-spring er livsfarlige.
S0rg for ved opspring at fa
fat i handbojlen for springet.
Spring kun af vogne ved lav
hastighed.
Se efter, at der ikke er noget,
du kan falde over der, hvor du
vil springe af.

Hold fast med en hand, sta
med en fod pa fodtrinet, ga
godt ned i knee og spring
fremad i k0rselsretningen.
Det er let, nar man gor del
rigtigt, og farligt, nar man g0r
det forkert.

Op-og nedstigning pa lokomotiver giver ogsa somme
tideranledning til uheld.

Ga aldrig »forlaens« ned fra
et lokomotiv.
Sta aldrig pa de to nederste
trin pa fererhuslejderen pa
MY-, MX- og MZ-loko i
skarpe kurver.

Lige sa fristende puffere kan
vasre at sidde pa eller sta pa lige sa farlige er de, hvis
uheldet er ude.
Brug i stedet det fodtrin, der
er der for det samme.
Sta altid rigtigt pa fodtrinet,
d v s med kroppen sa lodret
som muligt og se fremad i
korselsretningen.
Haengerdu ligesom Desbe,
har du alle muligheder for at
ram me en signalmast eller
andreforhindringer.

K0rer vognen til en lassseperron, skal du vaare saerlig
opmaerksom, idet der ikke
altid er plads imellem vogn
og perronkant.

Af 200 tilskadekomster ved
rangering skyldtes 46 kobling,
26 skoldning og 7 nedfaldne
overgangsbroer.

Pr0v aldrig at koble, nar
Kobling af vogne kraever
vognene gar hardt sammen,
omhu.
Pas pa, ikke at ga baglaens i da koblingen kan spraenges.
sporet, nar du kobler vogne. Sorg for aldrig at have handen
En sporskiftestang, en glemt eller fingrene imellem krog
hemsko eller andet, man kan og kobling.
Brug altid handsker under
faldeover, vil du ikkekunne
koblingsarbejde og heist
se.
ogsa sikkerhedshjaslm.
Sammenkobling af vogne
skal ske i raekkefolgen:
-Skruekobling
- Bremseslanger
- Varmeslanger.

Nar trykluftskoblingen adF0rst nar trykket er helt
skilles, skal koblingshanerne udlignet f eks ved brug af
vaere lukket.
»fork« eller »krog« - ma varmeEn trykluftsslange med tryk pa koblingen adskilles.
kan sla hardt.
Koblingshanerne skal abnes El-varme kraever opmaerkog lukkes samtidig.
somhed.
Nar varmekoblinger adskilles,
kan der vasre risiko for at blive
skoldet.
Fors0g ikke pa at skille eller
samle, for begge koblingshaner er lukket.

Ga under ingen omstaendigheder ind mellem elopvarmede vogne f0r du har fact
el-varmenoglen hos lokomotivf0reren eller har aflast
el-varmekabletved forvarmestanderen med sikkerhedslas.

Ved rangering pa faerger er
pladsforholdene trange, og
man kan nemt komme i klemme, hvis man ikke er opmaerksom.

Pas pa, nar du trseder ud pa
daekket og iovrigt hvor du gar.
Daekket kan vaere glat.
Surringertil fastspsending
af vogne skal vaere pa plads
- og surringsbojlerne vaere
nedfaeldet i daekket.
S0rg i det hele taget for at
daekket holdes ryddeligt.

300 kommer arligt til skade
med fodder og taeer.

Selv om du er optaget af dit
arbejde, sa pas pa, at du ikke
som Desbe kommer for langt
tilbage mod del andet spor.
Pas pa halvabne skydedore,
der smaekker i ved acceleration eller opbremsning.
S0rg for, at der ikke er noget
af dig imellem.

Forkert fodtoj kan koste dig
sygedage.
Brug sikkerhedsfodtoj.
Desbe syntes, det sa f lot ud
at sta som admiral pa en lavsidetvogn.
Men du ved, at det kan vsere
livsfarligt at sta pa sadan en
vogn, nar den er eller seettes
i bevaegelse.

Motortroljen med kran I0ser
en masse arbejdsopgaver,
men giver ogsa nogle
sikkerhedsproblemer.
- Pas pa toget pa nabosporet.
- Pas pa k0reledningen.
- Pas pa under broer.
- Brug sikkerhedshjelm.
Motortroljekraner, der normalt
benyttes i S-baneomrader, er
h0jdesikret.
Men sikringen kan vaere frakoblet - eller materiellet lant
andetsteds.

Kereledningerne sidder ikke
hojere, end at Desbe kan na
dem fra toppen af skaervevognen.
Brug ikke ledende vserktoj
ved arbejde i naerheden af
koreledninger.
Kom ikke naermereend 1,5 m.

Hemskoen er et uundveerligt
hjselpemiddel i rangerarbejde - men den kan veere
farlig, hvis den bruges forkert.
Laeg ikke hemskoen pa
skinnen i allersidste ojeblik.

Laeg den pa plads i god tid,
for vognen kommer.
Brug ikke beskadigede
hemsko.
Anbring hemsko, som ikke
er i brug, i stativereller
lignende.

Alt for mange glemmer at
Under rangering og andet
bruge deres sikkerhedshjelm, arbejde med tungt grej b0r
men den er praktisk, hvis
arbejdshandsker benyttes.
man er sa uheldig at fa en
overgangsbro i hovedet. eller
ramme hovedet op i en skarp
kant.
Sabrug den.
Den giver god beskyttelse,
og du vil hurtigt vaenne dig til
at ga medden.

Alle, der er beskaeftiget ved
Brug horevaern ved arbejde
vedligeholdelsesarbejder og
med stojende maskiner.
lignende i spor, b0r bruge sikMen husk pa, at du sa ikke
kerhedsvest, der tydeligt kan
altid kan h0re et kommende
tog. Folg vagtmandens anvis- ses af lokomotivforeren, som
ninger om at forlade sporet.
sa kan na at give signal.
(Ved visse arbejder er sikkerRigtigt fodtoj giver sikkerhed hedsvest pabudt).
i arbejdet.
Brug sikkerhedssko ved
arbejde med tungegenstande.
Brug sko med skridsikre saler
bl a ved rangering.
DSB giver tilskud til del
rigtige fodtoj.

I pakhusetskal laessebroen
mellem laesseperron og
godsvogn altid anbringes
rigtigt.
Helt op imod abningens
faste side og med skydedoren
trukket helt hen til laessebroen.
Brug af gaffeltrucks og gaffelstablere er specialistarbejde,
som kraever uddannelse.

Pas pa ryggen!
Desbe letter naturligvis som
sa mange andre.
Nemlig forkert.
Belastningen ligger i ryggen,
og er belastningen for stor,
kan en darlig ryg blive folgen.
DSB manden I0fter rigtigt.
Med ret ryg, sa del er benmusklerne, der udforer
arbejdet.
Sa gar det meget lettere.
Og ryggen holder.

Sikkerheden sat i system

DSBs sikkerhedsorganisation
er opbygget i overensstemmelse med de krav, der er
fastsat i arbejdsmiljoloven.

sikkerheden - og kan forelaegge hojere instanser alle
sporgsmal, der ikke uden
videre kan loses.

D v s, at hvert arbejdsomrade
vaelger en sikkerhedsrepraesentant til at varetage
sine kollegers interesser i alle
sporgsmal om sikkerhed og
sundhed.
Sammen med den enkelte
arbejdsleder udg0r sikkerhedsreprsesentanten en
sikkerhedsgruppe, der bl a
har til opgave at pase, at
samtlige sikkerhedsforanstaltninger er i forsvarlig
stand, og at arbejdsforholdene og de enkelte arbejdsprocesser giver en tilfredsstillende sikkerhed for den
enkelte.

Nar du bemeerker fremgangsmader, detaljer ved materiel
og udrustning eller andre
ting, der frembyder en risiko,
er din sikkerhedsreprsesentant meget interesseret i at
here om det, sa der kan blive
gjort noget ved det.
Det samme gaelder, hvis du
far en ide, der kan lose nogle
af de kendte sikkerhedsproblemer.

Sadan fordeler
tilskadekomsterne sig

Stations- og lastbiltjeneste
Vedligeholdelsestjeneste(vaerksteder)
Sofartstjeneste
Banetjeneste
Togtjeneste
Maskintjeneste
Elektrotjeneste
Bygningstjeneste
Aniaegstjeneste, rutebiltjeneste
og kontortjeneste ligger under

Sammenlagt bliver det til alt
for mange tilskadekomne.
Det ses bl a af, at det samlede
antal fravaersdage pa grund
af tilskadekomst er omkring
27.000 om a ret.
Dette tal skal bringes ned.
Ikke kun fordi de 27.000 sygedage repraesenterer en omkostning for DSB - men lige
sa meget fordi 1200 tilskadekomne medarbejdere hvert ar
far en raekke storre eller
mindre problemer pa grund
af deres tilskadekomst.

Enhverideervelkommen.
For uanset hvor i DSB, man
er placeret, er der enighed
om, at alle de sikkerhedsproblemer, der overhovedet kan
loses pa en fornuftig made,
skal loses. Sa hurtigt og
Sikkerhedsgruppen skal
tages med pa rad i alle sikker- effektivt som muligt.
Hold dig altid underrettet om,
hedssporgsmal, f0r besluthvem der er din sikkerhedsninger traeffes indenfordet
pagseldende arbejdsomrade. repraesentant.
Gruppen holdes underrettet
om alle beslutninger og foranstaltninger, der kan vedrore
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Hele DSBs sikkerhedsorganisation gor alt, hvad der kan
gores for at bringe ulykkestallene ned.
Men allervigtigst er, at hver
enkelt medarbejder g0r, hvad
han eller hun kan for ikke at
komme til skade.

