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Ny aftale om kompen-
sation for pause på 
togsæt. 
 

Aftalen gælder i særlige situationer (særtog/ 
sporspærringer, hvor der ikke er pauselokale: 
 
I visse særlige situationer, som eksempelvis U21 EM hvor vi skal 
kører en række særtog til Ålborg, er det ikke muligt at afholde pause 
i et af Arrivas godkendte pauselokaler. Ligeledes kan der opstå 
situationer under sporspærringer, hvor det heller ikke er muligt at 
nå frem til et godkendt pauselokale. 
 
Derfor har vi indgået en aftale med ledelsen, som giver mulighed for 
at pausen i ovennævnte særlige situationer kan afholdes på 
togsættet, hvis dette forinden er tømt for passagere og aflåst. Det er 
også en betingelse at der er adgang til togets toilet og håndvask. 
 
Som kompensation for de manglende facilliteter ydes der enten et 
tillæg på 600,- kr. eller 3 timer til afspadsering efter eget valg. 
 
Lokomotivføreren afleverer en lokomotivførerrapport på at pausen er 
afholdt på togsættet. 
 
Aftalen er gengivet i sin fulde ordlyd på næste side. 
 

 
Med Venlig Hilsen 
 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Indledning: Denne aftale er indgået med baggrund i særtogskørsel i Juni 2011, hvor 

der er opstået et behov for at afholde pause i Aalborg, og hvor der ikke er 
et godkendt pauselokale. Aftalen beskriver vilkårene for afholdelse af pause 
i særlige situationer, hvor der ikke er adgang til et godkendt pauselokale og 
parterne er enige om at aftalen kan finde anvendelse ved lignende 
situationer i fremtiden. Særlige situationer defineres som særtogskørsel og 
sporspærringer. 

  
Indhold: Det aftales at pausen kan afholdes på togsættet i særlige situationer 

(særtogskørsel og sporspærringer), hvor der ikke er adgang til et godkendt 
pauselokale. 

 
 Det er en betingelse at togsættet, forinden pausen påbegyndes, kan 

tømmes for passagerer og aflåses samt forblive aflåst under hele pausen. 
Desuden skal der være adgang til togets toilet og håndvask som skal være 
virksomt. 

 
 For afholdelse af pausen på togsættet ydes til den pågældende 

lokomotivfører en valgfri kompensation i form af enten: 
 

a) Et tillæg på 600,- kr.*, som anvises sammen med lønnen. 
 eller 
b) Tilskrivning af 3 timer til afspadsering. 
*) Beløbet er i 2011 niveau og reguleres efter statens satser. 

  
 Kompensationen gives idet et togsæt ikke opfylder de krav om faciliteter 

der stilles til godkendte pauselokaler i Arriva Tog a/s. 
 
 Lokomotivføreren udfylder selv en lokomotivfører rapport, som angiver at 

der er afholdt pause på togsættet. 
 
 Parterne er enige om, at aftalen ikke danner præcedens i forhold til 

forholdet mellem tillæggets størrelse og antallet af afspadseringstimer. 
 
Ikraftræden: Aftalen træder i kraft d. 10 juni 2011. 
 
Opsigelse: Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 
 
 
 


