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Aftale nr. 2011-10, omtalt på opslag 16, er her 
gengivet i sin fulde ordlyd: 

 
 

Aftale mellem ARRIVA Tog A/S og LPO ARRIVA, DJ 

Aftale nr: 
2011 – 10 

Gyldig fra: 
16.09.2011  

Gyldig til: 
Indtil videre 

Erstatter: 
2008-03 

Emne: 

Aftale mellem Arriva Tog A/S og LPO Arriva om udlån til fremmed depot. 
 

Indledning:  Denne aftale er et supplement til aftale mellem Arriva og Dansk 
Jernbaneforbund om arbejdstidsregler og ferie for lokomotivpersonale og 
definerer nærmere regler og tillæg i forbindelse med brugen af udlån til fremmed 
depot. Endvidere fastsætter aftalen regler for udbetaling af udgiftsdækkende 
ydelser. 

 
Formål: Denne aftales formål er nærmere at præciserer regler og omfang i forbindelse 

med brugen af udlån ved tjenestegøring på fremmed depot, samt definerer 
regler for udbetaling af udgiftsdækkende ydelser mv. 

 
Indhold: Aftalen gælder for alle lokomotivførere – såvel lkf. i reserven som lkf i fast tur – 

med den begrænsning, at lkf i fast tur kun kan udlånes maks. 1 dag ad gangen 
på arbejdsfrie dage jfr. deres tur. Dette sker under hensyntagen til gældende 
arbejdstidsregler. Lkf. i reserven kan udlånes i op til 28 dage i træk, jf. dog 
nedennævnte prioriteringer. Alt udlån er frivilligt. 

 
 Ved behov for udlån/udstationering udover 1 dag anvendes følgende 

prioritering: 
 

 Udlånsliste for lokomotivpersonale i reserven (se afsnittet om udlånsliste) 
 Øvrigt lokomotivpersonale i reserven 

 
 Betaling for Rejsetid: 

 
 Rejsetid ud og hjem betragtes som arbejdstid. 
 Rejsetid afregnes for lkf. i fast tur som overarbejde på dagen. 
 Rejsetid afregnes for lkf. i reserven som overarbejde på dagen, med 

mindre der gives en særskilt rejsedag og denne falder på en arbejdsdag. 
 

 Beregning af afstand og rejsetid til fremmed depot: 
 
 Afstand og rejsetid beregnes mellem bopæl og fremmed depot. Krak.dk 

danner grundlag for disse beregninger. 
 
 Regler vedr. arbejdstid: 
 
Der gælder 2 sæt regler i forbindelse med hhv. kort udlån på maks. 1 dag ad 
gangen og længere varende udlån af op til 28 dages varighed. 
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Ved udlån på maks. 1 dags ad gangen gælder følgende regler: 
 
 Min. 11 timers overgang fra start udrejse til nærmeste foranliggende 

tjeneste 
 Maks. tjenestelængde på 11/12 timer (nattj./ dagtj.) incl. rejsetid ud og 

hjem, dog må selve tjenesten maks. være 8/9 timer (nattj./ dagtj.) jfr. 
gældende arbejdstidsregler. 

 Min. 11 timers overgang fra hjemkomst til først kommende tjeneste 
 Såfremt tjeneste + rejsetid vil overstige 11/12 timer (nattj./ dagtj.), gives i 

stedet en særskilt rejsedag. 
 Denne mulighed for at udføre arbejde maks. 1 dag på fremmed depot 

må ikke misbruges til at udsende skiftende medarbejdere til at dække en 
sammenhængende periode. I sådanne tilfælde skal længerevarende 
udlån anvendes jfr. reglerne i næste afsnit; ”Ved Udlån udover 1 dags 
varighed gælder følgende regler”. 

 
Ved Udlån udover 1 dags varighed gælder følgende regler: 
 
 Udlånsperioden regnes fra start fra egen bopæl til hjemkomst på egen 

bopæl 
 Maks. tjenestelængde dag 1. er 11/12 timer (nattj./ dagtj.) incl. rejsetid 

ud, dog må selve tjenesten maks. være 8/9 timer (nattj./ dagtj.) jfr. 
gældende arbejdstidsregler. 

 Maks. tjenestelængde sidste dag er 11/12 timer (nattj./ dagtj.) incl. 
rejsetid hjem, dog må selve tjenesten maks. være 8/9 timer (nattj./ dagtj.) 
jfr. gældende arbejdstidsregler. 

 Maks. tjenestelængde evt. mellemliggende dage er 8/9 timer (nattj./ 
dagtj.) 

 Min. 11 timers overgang fra start udrejse til nærmeste foranliggende 
tjeneste 

 Min. 11 timers overgang fra hjemkomst til først kommende tjeneste 
 Såfremt tjenestetid + rejsetid første og sidste dag vil overstige 11/12 

timer (nattj./ dagtj.), gives i stedet en rejsedag 
 

 Betaling for udlån til fremmed depot: 
 
 0 – 50 km: 

o Udover tjenesten – jfr ”Betaling for Rejsetid” – gives 
kompensation på 3 timer til afspadsering pr. tjeneste. 

 
 > 51 km: 

o Et skattepligtigt tillæg pr. påbegyndt 24 timer på kr. 2.074,41 
(sats pr. 1. April 2010), eller 11,3 timer til afspadsering. Beløbet 
reguleres efter statens procentsatser. 

 
 Udlånsliste: 

Der etableres udlånslister på samtlige depoter som følge af afsnittet: 
”Prioritering ved udlån”. Der aftales følgende regelsæt for procedure vedr. 
udlånslisten: 

 
Med ”listen” menes, listen over rækkefølgen, hvorpå man udsendes. 



 
 

_________________________ 
LPO Arriva 
Web: www.lpoarriva.dk 
 

Lokomotivpersonalets Områdegruppe Arriva 

Opslag 16 – Bilag E 18. Oktober 2011, Side 3  

  

 
 Det er kun lokomotivpersonale i reserven der kan komme på udlånslisten. 
 
 Lkf. indplaceres første gang på ”listen” efter lodtrækning. 
 
 Lkf. kan ved et nyt turvalg ikke skubbes ud af sin placering på ”listen”.  

Eksisterende medlemmer af ”listen” skal derfor ikke igennem en ny 
lodtrækning. 

 
 Nye medlemmer der ønsker udlån til fremmed depot, indplaceres ved hjælp 

af lodtrækning, i rækkefølgen efter de nuværende på ”listen”. 
 
 Efter endt udlån til fremmed depot placeres lkf. i bunden af ”listen”. 
 
 Afviser lkf. et tilbud om udlån til fremmed depot, placeres lkf. i bunden af 

”listen” 
 
 Det aftales at længden på en udlånsperiode til fremmed depot maksimalt er 

28 dage.  
 
 

 Kørselsgodtgørelse mv. : 
 
 Såfremt der benyttes egen bil, udbetales kørselsgodtgørelse for kørte 

kilometer efter ligningslovens høje sats. Afstanden fra bopælen til 
midlertidig tjenestested danner grundlag for beregningen af antal km. jfr. 
afsnittet om beregning af rejsetid og afstand til fremmed depot. 

 Nærværende aftale betragtes som kørselsbemyndigelse, der giver belæg 
for at udbetale den høje kørselsgodtgørelsessats. 

 Der udfyldes skema nr. xx vedr. kørselsgodtgørelse (se bilag 3) 
 For personale der ikke har mulighed for at benytte egen bil til kørsel 

mellem bopæl og fremmed depot stiller Arriva Taxi til rådighed i stedet, 
eller afregner overtid for transport med tog til fremmed depot. 
 

 Generelt: 
 
 Tjek ind/ tjek ud foregår på det fremmede depot ved anvendelse af 

særlige dueslag, hvor det påhviler Arriva at sørge for at disse er 
opdateret med al relevant information i form af cirkulærer og 
rettelsesblade til SR, Tib, Sin, driftscirkulærer samt evt. La rettelser mv. 

  
Ikrafttræden: Nærværende aftale træder i kraft 16.09.2011 
 
Opsigelse: Aftalen kan af begge parter skriftligt opsiges med 3 måneders varsel 
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