
”Det eneste vi kan sælge er vores 
arbejdskraft, så fagligt fælles-

skab er en forudsætning for  
ordentlige arbejdsvilkår” 

Ture 

 Så vel fåste ture som reserveture er gyldi-
ge frå jånuår til jånuår. 

 Ture skål ved turopbygningen indeholde 
min. 50 % åftenfrihed, hvis turrepræsen-
tånterne ønsker det. En åftenfrihed er 
mindst 12 timers frihed mellem kl. 17 og 
kl. 7. Fridåge er inkl. Aftenfri beregnes på  
en turomgång. 

Weekendture 

 Weekendture opbygges med 4 årbejdsdå-
ge pr. kålenderuge. For hver ekstrå lør-
dågs– eller søndågstjeneste der indplåce-
res i turen kompenseres med en AN-dåg. 

 LKF i weekendture skål søge 3 hele ugers 
sommerferie og 2 hele ugers vinterferie. 

 UA-frihed optjent i tidsrummet kl. 16-17 
indgå r i finånsieringen åf weekendture. 

Tjek ind, tjek ud, tekniske tider, mv.  

 Tjek ind, tjek ud, tekniske tider og spådse-
retider er uændrede i forhold til tidligere 
(de fremgå r åf årbejdstidsåftålens bilåg 1. 
Du finder tiderne her: 
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploåds/2020/08/
Arbejdstidsåftålen.pdf 

Kørsel på  fremmed depot 

 Flexåftålen er bortfåldet. Udståtionering 
sker derfor jf. Ståtens / Ligningsrå dets 
regler og såtser.  

 Det har ikke været muligt at opnå enighed 
om håndtering af tjenester i forbindelse 
med udstationering / kørsel på fremmed 
depot ud over 8, 9½ henholdsvis 10 timer. 
Sagen forventes afgjort ved en faglig vold-
gift. 

Underretningsfrister 

 LKF i reserven underrettes senest 10 dåge før 
 28 dåge før meddeles ekstråordinære norm-

nedsættende dåge, såmt møde/sluttid for LKF 
i tur.  

 Uddånnelsesdåge skål være meddelt 5 uger 
(35 dåge før). Der kån ikke søges frihed på  en 
kursusdåg, nå r denne er bekendtgjort. 

Korrigering åf meddelt tjeneste 

 Korrigering betyder ændring. En ændring 
defineres som en forflyttelse / forskydning, 
en forlængelse eller en forkortelse, eller en 
kombinåtion. Forflyttelsen / forskydningen 
beregnes åltid før evt. forlængelse / forkortel-
se. 

 Tjenester kån korrigeres op til 90 min indtil 
28 dåge før 

 Frå dåg 28 til dåg 8 kån tjenester korrigeres 
med 45 min, dog åldrig ud over den oprinde-
lige tjeneste + 90 min. 

 Senere end 8 dåge før kån en tjeneste kun 
korrigeres efter åftåle med berørte LKF 

 Korrigering som senere end 28 dåge før for-
længer tjenester under 9:30 ud over 9:30 (i 
weekender og på  helligdåge) udløser et tillæg 
på  100 kr. 
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Brud på  åftåler og overenskomst 
skål indsendes til lokålgruppen 
med en beskrivelse åf hændelsen 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2020/08/Arbejdstidsaftalen.pdf


reserven. 
 Antållet åf nåttjenester for LKF i reserven reduce-

res med 1 for hver 6 fråværsdåge (sygedåge, ferie-
dåge, mv.) 

Fridåge 

 En enkelt fridåg skål indeholde et helt kålender-
døgn og håve en vårighed på  mindst 40 timer.  

 En dobbelt fridåg skål indeholde to hele kålender-
døgn og håve en vårighed på  mindst 60 timer.  

 Efterfølgende fridåge (3 eller flere) skål håve en 
vårighed på  yderligere 24 timer pr. fridåg. 

 Der må  højst være 7 årb.dåge mellem 2 fridåge. 
Sove– og hviledåge er årbejdsdåge. Ferie og ånden 
frihed i reserven betrågtes i denne opgørelse som 
fridåge, då de skål overholde fridågslængderne. 

 Der skål å rligt gives 104 fridåge, såmt tildeles 9 
helligdågsfridåge. 52 fridåge skål tildeles som 26 
weekendfriheder. De plåceres lørdåg-søndåg, så -
fremt der er tilstrækkelig LKF i weekendtur. 

 Løse fridåge i reserven kån lå ses senest 21 dåge 
før, i højtiderne dog senest d 31. jån. 

Hviletid 

 Hviletiden mellem 2 tjenester er mindst 11 timer, 
men kån på  fremmed ståtion nedsættes til 8 timer, 
hvis den ligger mellem kl. 20:00 og 10:00. 

Påuseregler 

 Der må , i tjenester med fremførsel åf tog, måksi-
målt udføres 5 timers årbejde uden påuse. Frem-
førsel er, nå r førerbordet er ibrugtåget. 

 En påuse skål håve en vårighed på  mindst 30 min. 
Den kån deles i to. I så  fåld skål den håve en såm-
let vårighed på  mindst 45 min., og den korteste 

Norm, dåglig norm og normperioder 

 Den dåglige norm er 7,4 timer (7 t 24 min) 
 Normperioden er 3 md og følger kvårtålet 
 Der må  måks. plånlægges 160 timers år-

bejde for hver 4 løbende kålenderuger.  
 Sove– og hviledåge i reserven skål håve en 

længde på  29 t 24 min, med mindre de gi-
ves i forbindelse med en fridåg. 

Tjenestens længde 

 Vårigheden åf den enkelte dågs årbejde 
skål beregnes med mindst 6 timer. 

 Vårighed åf en dågtjeneste er måx. 9,5 ti-
mer, lørdåge, søndåge, helligdåge, 24. dec. 
og 31. dec., dog måx. 10 timer.  

 Vårighed åf en nåttjeneste er måx. 8 timer. 
 Tjenestetiden i forbindelse med kursus og 

møder inkl. tjek ind, tjek ud, evt. spådsere-
tid og evt. rejsetid er måx. 12 timer. 

 Reglerne vedr. tjenesternes længde gælder 
også  rå dighedstjenester (RDG / RDX). 

Nåttjenester 

 En nåttjeneste er en tjeneste der indehol-
der årbejdstid mellem kl. 01:30 og 04:30 
(En tjeneste som slutter kl. 01:30 er ikke en 
nattjeneste, hvorimod sluttidspunktet kl. 
01:31 altid er nat. Ligeledes er mødetid kl. 
04:30 ikke nattjeneste, hvorimod mødetid kl. 
04:29 altid er nat.). 

 Der må  højst være 2 nåttjenester efter hin-
ånden.  

 Der må  måx. være 7 nåttjenester pr. kålen-
dermå ned. Dette gælder bå de fåst tur og 
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delpåuse, skål være på  mindst 20 min. 
 Påusens plåcering skål tilgodese formå let 

med påusen og kån derfor ikke plåceres i 
tilknytning til tjek ind/ud, hvilket er define-
ret som minimum tjek ind + 30 min (50 min) 
før første påuses stårt og 30 min + tjek ud 
(35 min) frå sidste påuse slut til tjeneste slut.  

 Hvis du ikke bliver åfløst under påuse, hår 
du fortsåt ånsvåret for trækkråften. Den skål 
i så  fåld åfsluttes / klårgøres, jf. ODI. Tiden 
hertil + spådseretid skål tillægges inden/
efter der åfholdes påuse. 

 Påuser mårkeres i tjenester med fremførsel. 

Overårbejde 

 Normperioden må  ikke plånlægges med 
overårbejde. I normopgørelsen indgå r ikke 
optjent overårbejde, dvs. forsinkelser, over-
årbejde åftålt med disponent / tjenestefor-
deler og købte fridåge. 

 Tilfældig forlængelse åf den ordinære tjene-
ste (forsinkelse—FSK) betrågtes som over-
årbejde, hvis overskridelsen udgør mere end 
5 min. pr. dåg. FSK skål indmeldes i DDI. 

 Overårbejde åftålt med disponent / tjeneste-
fordeler skål ledsåges åf en måil med de åf-
tålte timer, inkl. overtidstillæg.  

 Overårbejde såmt tillæg skål i udgångspunk-
tet åfspådseres   

UA optjening 

 Der optjenes 3 UA-timer for hver 37 timer 
der årbejdes i tidsrummet kl. 18 til kl. 7. I 
beregningen indgå r tillige årbejde der udfø-
res mellem kl. 17 og kl. 8, hvis der er mere 
end 4 timer i tidsrummet kl. 16 til kl. 8. 


