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KORRIGERINGER I fbm.
SPORSPÆRRING.

Hvordan er reglerne om korrigering af tjenester og ture
ved en sporspærring ?

D. 31/3 starter det omfattende sporarbejde mellem Skanderborg og
Århus, hvilket betyder sporspærring af strækningen for Arrivas tog.
Som følge heraf skal tjenester og ture korrigeres, hvilket kan ske jf.
gældende aftale mellem områdegruppen og Arriva om korrigeringer af
tjenester og ture.

Derfor her lidt fakta om reglerne og lokomotivførernes
rettigheder:

 Det er aftalens bestemmelse om LØSE korrigeringer der
anvendes ved denne sporspærring.

 Arriva skal varsle ALLE korrigeringer i lokomotivførernes
tjenester mindst 5 døgn før de træder i kraft. (både reserven og
fast tur)

 Én dagtjeneste må ikke ændres til en nattjeneste
 Tjenestens start/ sluttidspunkt må maksimalt ændres 45 min.
Hvis en større udvidelse ønskes skal den i hvert enkelt tilfælde
forinden aftales med lokomotivføreren, nøjagtigt ligesom hvis
Arriva ønsker hjælp til kørsel af en tjeneste på en fridag.

 Der skal ydes overtid jf. gældende satser i overenskomsterne for
den mertid korrigeringerne medfører.

Vi vil derfor gerne opfordre dig til at være opmærksom på om dine
tjenester  er blevet ændret ud over møde- og sluttid. Hvis de er det, så
husk selv at skrive en overarbejdsseddel på de minutter det drejer sig
om. Tiden tillægges overtidstillæg og rundes op ved månedens
udgang.
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Turrepræsentanternes rolle ved denne korrigering:

Vi har fra LTO’s side forgæves forsøgt at få planlægningschefen til at
inddrage turrepræsentanterne i processen omkring korrigeringerne af
ture og tjenester, for at minimere fejl og ulovligheder. Det var i øvrigt
også aftalt på sidste turmøde at de skulle inddrages i korrigeringerne
ifbm. sporspærringen Sd-Ar. Ledelsen har i stedet valgt selv at
udarbejde korrigeringerne af tjenester og ture uden gennemsyn ved
turrepræsentanterne, hvilket vi finder meget beklageligt.

Der er desværre allerede indkommet meldinger til os om ulovlige
ture/tjenester i de af Arriva korrigerede tjenester og ture. Dem
handler vi naturligvis på og har allerede krævet disse forhold bragt i
orden. Vi kan af gode grunde ikke vide om der er flere graverende
fejl/ulovligheder og derfor opfordrer vi alle til at være ekstra
opmærksomme på om tjenester og ture overholder gældende regler og
indberette fejl og ulovligheder til turrepræsentanterne.

Husk hvis du møder til en ulovlig tjeneste pådrager du dig selv en del
af ansvaret for det efterfølgende brud på arbejdstidsaftalen, hvis du
var bekendt med ulovligheden. Det er derfor vigtigt at du gør
opmærksom på at reglerne er brudt inden din tjeneste, så reglerne
ikke brydes.

Aftalen om korrigeringer af ture og tjenester kan ses i sin fulde ordlyd
nedenfor dette opslag.

Med Venlig Hilsen

LTO ARRIVA
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