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Ny generel aftale om 
Uddannelser! 
 

En ny samlet uddannelseaftale samler alle 
tidligere aftaler vedrørende uddannelse: 

 
Den nye aftale erstatter de tidligere aftaler vedr. uddannelse i EUSR, Lint, 
omstillingsanlæg, udvælgelse og udd. Forløb for Lkf-k og ansættelsesprøve for 
lkf. Disse er i høj grad i specifikt indhold omfattet af bekendtgørelser udsendt af 
trafikstyrelsen. 
 
Der er således tale om en modernisering og tilpasning til uddannelse og krav 
anno 2019. 
 
Aftalen medførerfølgende: 
 
- De gamle specifikke aftaler nævnt ovenover bortfalder helt. 
- Det er aftalt at EUSR følger det nuværende forløb (også mht. Tidsforbrug) 
- Litra uddannelser følger også det nuværende forløb (også mht. Tidsforbrug) 
- LPO Arriva er fortsat med ved ansættelsessamtaler og udvælgelsessamtaler til 

Lkf-k. 
- Der etableres et helt nyt uddannelsesudvalg, hvori områdegruppeformand og 

områdegruppenæstformanden deltager. 
 

Hele aftalen kan læses i sin fulde ordlyd på de følgende sider. 
 
Med Venlig Hilsen 

 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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           Aftalen er her gengivet i sin fulde ordlyd: 
 
 
Denne aftale erstatter: 
3- 1.ste. hjælpskursus 
19 – Ansættelsesprøve for lkf 
14 – Udvælgelse og uddannelsesforløb for lkf 
24 – Uddannelse af lkf til LINT 
C 2011-02 Aftale om efteruddannelse for lkf. EUSR og teknik 
2009-11 Aftale om uddannelse i omstillingsanlæg 
 
1. Indledning 
 
Aftalen omfatter samarbejdet mellem Arriva Tog og LPO Arriva om involvering i tilrettelæggelse 
planlægning, ændringer og gennemførelse af sikkerhedsmæssige uddannelser og andre uddannelser. 
 
2. Formål 
 
Formålet er at tilsikre at uddannelser – både sikkerhedsmæssige og øvrige uddannelser - har et så 
højt fagligt niveau som overhovedet muligt under hensyntagen til gældende myndighedskrav og 
kvalitet i uddannelser.  
 
Endvidere skal aftalen sikre, et godt arbejdsmiljø, da medbestemmelse og indflydelse på 
tilrettelæggelse af uddannelse, er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. 
 
3. Myndighedskrav 
 
Arriva Tog er underlagt de til enhver tid gældende myndighedskrav fra Styrelsen, og Arriva Tog er 
således underlagt krav om kvalifikationer, helbredsforhold og godkendelser af uddannelser og 
personale, hvilket omfatter alt sikkerhedsklassificeret arbejde. 
 
Gældende krav til kompetencer, opnåelse af kompetencer, krav vedr. helbred og godkendelse af 
uddannelser og personale fremgår af Arriva Togs sikkerhedsledelsessystem. 
 
Ovennævnte forhold er alene et forhold mellem styrelsen og Arriva Tog. 
 
4. Uddannelsesudvalg 
 
Der nedsættes et uddannelsesudvalg bestående af, 

 2 medlemmer fra Arriva Tog, Ledelse 

 2 medlemmer fra LPO Arriva 
 
Udvalget mødes minimum èn gang årligt. Udvalget kan yderligere indkaldes såfremt der opstår 
forhold som påvirker eksisterende uddannelser. 
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Mødet planlægges i 1. ste kvartal og indkaldes af Arriva Togs ledelse.  
 
5.  Dagsorden 
 
Uddannelsesudvalget arbejder med en fast dagsorden, som sammen med eventuelle bilag 
fremsendes til deltagerne 14 dage før mødets afholdelse. 
 
Dagsorden 

1. Status på gældende lovgivning (uddannelse og kompetencer) 
2. Status på gennemførte interne uddannelse 

a. Evalueringer 
3. Uddannelsesprogram for det kommende år 
4. Status på TUR’s uddannelser 
5. Status på branchesamarbejdet vedr. uddannelser 
6. Behov for nye eller ændring af uddannelser 
7. Evt. 

 
Yderligere punkter skal sendes til Arriva Togs ledelse senest 7 dag før mødets afholdelse. 
 
6. Kvalitet og tid i særlige uddannelsesplaner 
 
For at sikre et højt niveau i særlige uddannelser (nævnt i bilag 1), er parterne enige om for så vidt 
angår kvalitet af uddannelsen og tiden der er afsat til uddannelse, at disse skal genforhandles ved 
ændringer i allerede godkendte uddannelsesplaner. 
 
7. Opsigelse 
 
Nærværende aftale er indgået den 27.11 2019 og træder i kraft fra 01.12 2019 og kan af begge 
parter opsiges med 3 mdr. varsel. 
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Bilag 1: Særlige uddannelser 

Følgende uddannelser er omfattet af begrebet særlige uddannelser og fremgår i sin helhed af 
Arriva’s sikkerhedsledelsessystem: 

 Litra‐uddannelse,  

o Litra‐uddannelse version 2.0 af 04.06 2019 

o Fremtidige Litra‐uddannelser 

 EUSR Lokomotivpersonale, version 2.0 af 11.06 2019 indeholdende 

o Modul 1, Varighed 1 dag 

o Modul 2, Varighed 2 dage 

o Modul 3, Varighed 2 dage 

 
 
 

 


