
*??t?ti'BHLq/,iåtå?h?r
ANALYSE: DSB's tog
fik en trediedel flere
feil fra zo{s tit 2016,
o§ O.t giver flere
forsinkelser, vrser
rapPort.

DANMARK: Mangel På ledel-

se er årsag til. at DSB's tog er

fvldt med tekniske fejl' Fra

ibrs tl zoro t om der en tred-

ieOet nere fejt. Da to aftre fejl

ikke rettes, forsinkes togene

til skade for Passagererne'
Det viser firmaet Valcons

rapport, som Ingeniøren
har fået aktindsigt i'

Ennyrapportkonkluderer'atDSBharhof 
t::.1:i':'^,!::::rt:ii::'::;
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DSB har haft raPPorten

siden oktober. Den ornfat-

iår rce, Øresundstog, IR4

oe ME-lokomotiverne' der

k7rer med dobbeltdækker-
våene.Statistikken over fejl

vil"le være værre' hvis raP-

porten omfattede de Proble-
'matiske IC4-tog, som DSB

har skrottet. Problemerne
vokser, fordi DSB ofte sen-

der fejlfYldte tog ud at køre'

viserraPPorten'
- Toe er i stigende grad ble-

vet inldsat i traflk med åbne

tekniske fejl og kører læn-

*"re mea disse feji, hvilket
iredfører flere forsinkelser'
hedder det ifølge Ingeniøren

irapporten.- 
oå *uttg. fejl skYldes ikke

mindst »rmangelfuld tværgå-

ende ledelse«. DSB's Planer

for vedligeholdelse aftog er

»utilstrækkelige«' Planerne

tager ikke højde for, at DSB

oiiu krt"r mere med en be-

stemt togtype' hedder det'

Det er »chokerende og

sanske orsPrasksnfls«' at

iroblemerne skYldes man-

seHuld ledelse' mener trans-
iåitrotst "t 

Niels Melchior'

.o* "t 
lektor ved Aalborg

Universitet.- 
-itvset afde seneste års fo-

ms Pa DSB burde den slags

. ikke kunne forekomme' sr-

e;r Niels Melchior, som In-

ieniøren har bedt gennem-

gårapporten''oSå utrg"t i år 1oo milli-
oner kroner På at begrænse

i"iritog. DSB har slået ledel-

.ån toi drift og vedligehoi-

åLit. turn*un i DSB Drift'
og DSB har ansatllere me-

f.åriX"t. for at få færre fejl'

forklarer direktør Anders

Eeehus, DSB Drift'
-IVi rtåthr"r dag i et dilem-

ma med at sikre oPtimal Pas-

såeerdrift og oPtimalt vedli-

eeloid. På den korte bane er

Iokus at levere det bedst mu-

iise produkt til vores-kun-
aå ifot, af tilstrækkeligt
med Pladser i togene, siger

AndersEgehus.
- Den nuværende situation

er nok affødt af. at vægten

rrui u*t"t for meget På drif-
ten, tilføjer han.

OSe "i endt i en »håbløs

situation«, mener Per Niko-

lai Bukh, som er Professor
i-LxonomistYring ved AaI-

borg Universitet'- I iuPPott", viser' at util-
strækkelig Plantægmng'
utilstræXkelig kaPacitet

o* -u.g" fejl På togene har

.iitt"t tå**en oø 
.sk 

abt $11
iiou*.""d. situation' siger

han. ./ritzau/


