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Udlån til fremmed depot! 
 
Forvirring om reglerne for udlån af 
lokomotivførere i fast tur - sagen er nu afklaret: 

  
 

Hen over sensommeren er der opstået tvivl om reglerne for hvornår 
lokomotivførere i fast tur kan udlånes til fremmed depot. Flere har henvendt sig 
med spørgsmål og efter en undersøgelse af sagen har det vist sig at der fra 
Arrivas side i enkelte tilfælde er blevet anvendt en anden praksis end den der 
står beskrevet i aftalen. 
 
Vi ønsker med dette opslag at skabe klarhed over reglerne, så der ikke kan være 
tvivl fremover. Vi har derfor også holdt møde med ledelsen om sagen og 
udfærdiget et fortolkningsprotokollat, som har til formål at klarlægge den 
præcise betydning af aftaleteksten i aftale nr. 2011-10 om udlån. Det drejer sig 
om afsnittet med begrænsning af muligheden for at anvende lokomotivførere i 
fast tur til udlån. 
 
Regler for udlån til fremmed depot for Lkf. i fast tur: 
 
 Udlån kan kun finde sted på ordinære fridage, sovedage og hviledage der 

fremgår af den tur man kører i. 
 Udlån kan maksimalt ske 1 dag ad gangen (kort udlån) 
 Udlån kan ikke ske i øvrige situationer såsom; Feriedage (herunder UA-

tid), Feriefridage (FF), Afspadseringsdage osv. 
 Muligheden for at udlåne Lkf. 1 dag ad gangen på fremmed depot må ikke 

misbruges til at udsende skiftende medarbejdere til at dække en 
sammenhængende periode. I sådanne tilfælde skal reglerne for 
længerevarende udlån og udlånslisten for reserven anvendes. 

 
Bemærk: Udlån skal altid ske under behørig hensyntagen til arbejdstidsreglerne. 
 
På følgende side kan fortolkningsprotokollatet læses i sin fulde ordlyd. 
 

 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Fortolkningsprotokolat 
 
 
Dette Fortolkningsprotokolat omhandler fortolkning af aftale nr. 2011-10 om udlån af 
Lkf. til fremmed depot. 
 
Følgende afsnit af udlånsaftalen er fortolket (citat): 
 
"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.” 
  
Der er enighed om at aftaleteksten tolkes således at lkf. i fast tur kun kan udlånes på 
de arbejdsfrie dage der fremgår af den tur de kører i. Det betyder at lkf. i fast tur kun 
kan udlånes til fremmed depot på ordinære fridage, sovedage og hviledage der 
fremgår af turen, under behørig hensyntagen til arbejdstidsreglerne. 
I alle øvrige situationer ( f.eks. feriedage - herunder UA-tid, feriefridage og 
afspadseringsdage osv.) kan Lkf. der kører i fast tur ikke udlånes til fremmed depot. 
  
Ledelsen underretter tjenestefordeling og driftscenter og er ansvarlig for at man 
fremadrettet følger ovenstående fortolkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 


