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Revideret arbejdstidsaftale for togførerne med ny 
pausebestemmelse ved reservetjeneste 
 
 
Lige siden de nye lokalaftaler blev indgået og underskrevet med DSB i juli 2019, har 
særligt én bestemmelse, voldt problemer for togførerne. 
I den indtil nu gældende aftale, stod det nemlig ikke nærmere beskrevet at der var nogen 
særlige betingelser ved reservetjenester. 
 
Der stod ganske vidst, at ved tjenester over seks timer, skulle der indlægges en pause, 
som tilgodeså formålet med pausen. Det vil sige, ikke i begyndelsen eller slutningen af 
tjenesten. Men dette blev i praksis ikke anerkendt af DSB ved reservetjenester og det har 
givet anledning til en hel del bøvl og frustration for vores medlemmer.  
 
Det ville vi have lavet om! Der skulle være en rimelig anerkendelse af, at selv når man 
holder rådighed/reservetjeneste, skal man kunne holde en pause, hvor man kan spise sin 
mad. 
Det er særligt vigtigt på de tjenester, hvor man rent faktisk skal ud at køre i tog. Selv dér 
har det haltet med at få lagt pauserne ind - og det er ikke holdbart. 
 
Vi har derfor fået forhandlet en pausebestemmelse ind i en ny og revideret 
arbejdstidsaftale, der har fået en revision både sprogligt og indholdsmæssigt. Eksempelvis 
er bestemmelsen om, at færgeophold kan betragtes som pause udgået af lokalaftalen, da 
denne ikke længere har nogen funktion. Ellers er aftalen helt som du kender den og har 
kun fået fjernet noget ”dobbeltkonfekt.” 
 
Den nye pausebestemmelse lyder således: 
 
”Medarbejdere kan under reservetjenester holde pause og foretage indkøb af forplejning. 
Medarbejderen står under pause til rådighed og skal kunne påtage sig arbejde uden 
forsinkelse.” 
 

”Alle pauser skal være markeret i tjenester, hvis der i tjenesten er opgaver i eller ved tog 
og opgaverne sammenlagt overstiger fem timer.” 
 
Med andre ord skal man altså fremover selv planlægge sin pause under en 
reservetjeneste. Det vil være en god ide at ringe til Turlisten, inden man holder denne, 
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særligt hvis man forlader tjenestestedet for at indkøbe forplejning. (Dette er nu tilladt under 
en reservetjeneste, såfremt man kan genoptage arbejdet uden forsinkelse) 
 
Vær dog opmærksom på, at man stadig skal kunne påtage sig tjeneste uden forsinkelse 
og altså stadig står til rådighed. Man må så holde pausen senere, hvis man skulle være så 
uheldig at blive afbrudt. 
Sådan er det dog også f.eks. på en brandstation og sådan er det også nødt til at være for 
os. Denne pausebestemmelse er i øvrigt sammenlignelig med den bestemmelse som 
lokomotivpersonalet har. 
 
Den fulde aftaletekst for arbejdstidsregler for togførerne kan du hente her: Link indsættes 
 
Vi håber at der med denne nye pausebestemmelse vil falde ro over dette problem. 
Vi vil dog gerne høre om jeres erfaringer med den nye pausebestemmelse, så tag fat i din 
lokale tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller oplevelser, du gerne vil drøfte med 
os. 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Mikkel Channo Jessen    Susanne Bjørn Jensen 
Områdegruppeformand    Områdegruppenæstformand 


