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Ny Aftale om pladser på 
weekendhold for K14! 
 

Aftalen betyder samlet 3 pladser på weekendhold 
i Arriva for K14: 

  
Der er nu opnået enighed med ledelsen om antallet af pladser på weekendhold for 
K14. Det blev aftalt at der gives mulighed for at 3 lokomotivførere kan komme på 
weekendhold. De 3 pladser er fordelt på depoterne Esbjerg, Århus og Struer. 
 
Bemærk: Aftalen er indgået med de samme elementer som sidste års aftale, hvilket 
blandt andet betyder at tjenestefordelingen kan forlænge en hvilken som helst 
tjeneste med disp. tid, så den når op på 9:00, når den tildeles en lkf. på 
weekendhold. 
 
Ansøgning til Weekendhold: 
Hvis du er interesseret i at komme på weekendhold i K14, skal du henvende dig 
til din lokalgruppeformand, her vil du kunne få udleveret et ansøgningsskema 
som du skal udfylde og aflevere til ham.  
Du skal være opmærksom på at du binder dig for hele kørerplansperioden K14 
fra 15.12.2013 til 13.12.2014. Du vil efterfølgende skulle indgå kontrakt med 
Arriva, såfremt du får tilbudt en plads på weekendhold. 
 
Sidste frist for at ansøge om weekendhold er Tirsdag d. 15 Oktober 2013.  
 
Aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på næste side. 
 
 

Med Venlig Hilsen 
 

LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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1. Indledning:  Jf. aftale nr. 2011-16 om weekendhold skal parterne forud for turvalget, hvert år 
aftale det maksimale antal pladser der er til rådighed ved søgning af 
weekendhold. Nærværende aftale fastsætter dette antal for turvalgsperioden 
K14. 

 
2. antal pladser: Det aftales at der gives mulighed for at maksimalt 3 lokomotivførere kan 

ansættes på weekendhold i perioden for K14. 
 
Pladserne er fordelt efter depoternes størrelse og fordeler sig således: 
 
Struer:  Maks. 1 plads 
Esbjerg: Maks. 1 plads 
Århus:  Maks. 1 plads 
I alt:  Maks. 3 pladser 

 
Det aftales at lokomotivpersonale i weekendhold fungerer som en ren reserve. 
Det betyder at der i forbindelse med turarbejdet til K14 ikke lægges ekstra 
tjenester ud til reserven i weekenderne. 
 
Det aftales endvidere at Arriva Tog kan tildele lokomotivpersonale på 
weekendhold særligt udarbejdede ”W-tjenester”. Tjenesterne er identiske med 
den tjeneste der mangler at blive dækket af, men er forlænget med ”disp.-tid”, 
så tjenesten bliver 9:00 i tjenestetid.  
 
Eksempel: 
En lkf. på weekendhold skal en lørdag kører 5608 med en tjenestetid på 6:53 
timer. Vedkommende tilsættes i stedet W5608, hvor tjenestetiden er forlænget til 
9:00 ved at indlægge ”Disp.-tid” på 2:07 timer. Det er Tjenestefordelingen der 
disponerer om ”disp.-tiden” lægges i starten eller slutningen af den oprindelige 
tjeneste. 

 
3. Tidsperiode: Det aftales at tidsperioden, hvori pladserne vil være tilgængelige løber over hele 

K14 fra d. 15.12.2013 til og med d. 13.12.2014 
 

 
 
 
 

 


