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Uenighed om Pauseregel! 
 

Vedr. 4 timer og 45 min. arbejde uden pause: 
 
Vi har desværre i denne uge konstateret at Ledelsen har valgt at indfører et stop 
for indlæggelse af en ekstra delpause inden tjek ud i tjenesten, hvis en 
forsinkelse er skyld i, at der udføres arbejde i mere end 4 timer og 45 minutter 
fra pause til tjek ud. 
Ledelsen har meddelt at den er af den opfattelse at det ikke er i strid med 
arbejdstidsreglerne, hvis det er en forsinkelse der er skyld i at reglen 
overskrides. Ledelsen begrunder det med henvisning til at det ikke er planlagt. 
 

Den udlægning er vi uenige i, idet arbejdstidsaftalens regler om pauser ikke 
forholder sig til om det er planlagt eller ej. Vi citere her aftalen: 

 

”Der må maksimalt udføres 4 timer og 45 minutters arbejde uden pause.” 
 

Der nævnes intet om undtagelser.  
 

Vi har i de sidste par dage i flere omgange forholdt ledelsen at vi ikke er enige i 
deres udlægning af pausereglerne og agter at forfølge sagen. Det har ført til at 
ledelsen nu har udbedt sig en tænkepause til at genoverveje situationen. 
 

Vi har i den forbindelse aftalt med ledelsen at DC, fra og med dags dato og indtil 
der foreligger en afklaring, igen vil registrere alle henvendelser fra 
lokomotivførere der pga. forsinkelser beder om en delpause i bagenden af 
tjenesten for at undgå at bryde reglen om maksimalt at udfører 4 timer og 45 
minutters arbejde uden pause. Udmøntningen af overarbejde for delpausen vil 
dog i første omgang afvente en afklaring og vil ikke blive gennemført medmindre 
ledelsen ender med at erklære sig enige med os. 
 

Vi anbefaler på den baggrund alle lokomotivførere til at gøre følgende, hvis man 
pga. en forsinkelse oplever at stå i den omtalte situation: 
 

- Ring til DC og meld forsinkelsen samt at du ønsker at få registreret en 
delpause. 

- Skriv en lokomotivførerrapport på det overarbejde indlæggelsen af delpausen 
vil medfører. 

- Noter hændelsen med dato, tjenestenummer og overtid i din lommebog. 
 

Vi udsender opslag så snart der foreligger en afgørelse. 
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