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Forlig indgået om 
brudsager! 
 

Brudsager i forhold til udlåns og 
arbejdstidsaftalerne er afsluttet med et forlig. 
 
Vi har indgået forlig med ledelsen om i alt 7 konstaterede brudsager. 
Der er tale om 6 brud på udlånsaftalen og 1 brud på 
arbejdstidsaftalen. 
 
Forliget indebære at Arriva Tog betaler 27.150- kr. i 
kompensation. 
 
Pengene er øremærket til kulturelle formål og fordeles ud til 
lokalgrupperne med 150,- kr. Pr. ansat lokomotivførere i 
lokalgruppen. Anvendelsen er således lokalgruppebestyrelsen/ 
kulturudvalgenes ansvar. 
 
Det er endvidere aftalt at ledelsen følger op på de konkrete sager 
med henblik på at undgå lignende episoder i fremtiden. 
 

Hvilke regler gælder ved Udlån ? 
 
Et stort fælles træk ved alle brudsagerne er at de relaterer sig til 
udlån til fremmed depot i en kortere eller længere periode. Vi vil 
derfor her bringe et kort resumé af de regler vedr. udlån som har 
givet anledning til brudene: 
 

1) Udlån på Fridage, hvile- og sovedage. 
Kører du i fast tur må du KUN udlånes på Fridage, hvile- 
og sovedage. 
 

Eksempelvis må man ikke udlånes på en ferie/UA-tids, 
feriefri, eller afspadseringsdag. 
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2) Udlån Maks. 1 dag af gangen i tur: 
Kører du i fast tur må du Maksimalt udlånes 1 dag af 
gangen. 
 

Eksempelvis må en Lkf. Fra Århus ikke kører en vagt i 
Esbjerg en dag og dagen efter kører en vagt i Herning – heller 
ikke hvis det aftales uafhængigt af hinanden. 
 

3) Rejsetiden skal ved Bilkørsel beregnes via krak.dk: 
Du skal være opmærksom på at den totale tjenestetid på 
en udlånsvagt aldrig må overstige 12 timer ved 
dagtjeneste og 11 timer ved nattjeneste. Hvis du aftaler 
at kører i egen bil så beregnes rejsetiden jf. tiderne på 
krak.dk fra din bopæls adresse til udlånsdepotets 
adresse. 
 

Eksempelvis må man ikke tage udgangspunkt i tider man 
selv har målt op eller som er beregnet på anden vis. Det er 
Krak.dk tiderne der gælder. 
 

4) Udlån og nattjenestelængde: 
Når du er på udlån skal du være opmærksom på, om den 
vagt du dækker af bliver en nattjeneste, når din rejsetid 
tillægges. Vagten må nemlig så kun være 11 timer totalt 
incl. Rejsetiden frem og tilbage.  
HUSK: Der må maksimalt være 2 nattjenester i træk! 
 

Eksempelvis kan man ikke kører en vagt på fremmed depot 
der er 8 timer lang, når man har 2 timers rejsetid derhen, hvis 
selve vagten begynder kl. 06:15 på det fremmede depot. 
Årsag: Incl. Rejsetid starter vagten 04:15 og må derfor maks. 
være 11 timer. 

 
Du er altid velkommen til at kontakte din lokalgruppeformand, hvis 
du har spørgsmål til udlåns- eller arbejdsreglerne. 

 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 


