
 

 

 

 

 
 

Vejledning for dig som chauffør 
  

Liv, ære og velfærd 
 

Ved 0-tolerance situationer 
 

Husk at du kan tilkalde hjælp fra Politiet med din tjenestetelefon (alarmopkald 112, serviceopkald +45 114)  

 Du skal altid orientere driftscenteret når du har haft kontakt til Politiet.  

 

Husk ved overfald eller vold, hvor du er kommet til skade, så har du ret til at komme på skadestuen 

 Hvis overfaldsmandens spyt rammer mund eller øjne, så er anbefalingen en test for smitsom leverbetændelse og 

evt. blive vaccineret. Smitterisikoen er heldigvis meget lille. 

 

Husk at ved overfald inde i bussen, har du mulighed for at bruge alarm knappen 

 Hvis du aktiverer alarmknappen så kan Falcks vagtcentral følge bussens position via GPS. I samarbejde med 

driftscenteret og vagthavende leder i Busselskabet, sendes der hjælp til bussens position.  

 

Husk at du kun må fortsætte kørslen hvis du er klar til det 

 Du må ikke fortsætte kørselen, hvis du føler at du ikke kan køre bussen på fuld forsvarlig vis 

 

Husk at du har ret til psykologhjælp 

 Det er vigtigt at få talt en dårlig hændelse igennem med en kollega, en stationsleder og/eller en psykolog 

 Der kan komme en reaktion senere, måske først dagen efter eller når du på et senere tidspunkt kommer til det 

samme sted igen 

 

Husk at din arbejdsmiljørepræsentant er en del af Busselskabets beredskab 

 Kontakt driftscenteret, hvis du ønsker en arbejdsmiljørepræsentant til stede. Den vagthavende stations- eller 

driftsleder er arbejdsmiljørepræsentant og indgår i Busselskabets beredskab 

 

Husk ved gennemsyn af ”Anmeldelse af arbejdsulykke mv.” skal den kontrolleres 

 Du kan få ændret i hændelsesforløbet hvis indholdet ikke er korrekt 

 Anmeldelse af arbejdsulykke mv. skal udfyldes hvis der er tale om en arbejdsulykke, og som har betydet en eller 

flere sygedage 

 Du kan altid kontakte et medlem af arbejdsmiljøgruppen og få hjælp hvis du er i tvivl om noget 

 

 

 

Fortsættes på næste side  



 

 

 

 

 
 

Vejledning for dig som chauffør 
 

 
Andre situationer 

 
Husk at bussen ikke må køre hvis du konstaterer sikkerhedsmæssige fejl 

 Kontakt straks Driftscenteret som vil fortælle dig hvorledes du skal forholde dig. Du kan afvise at fortsætte 

kørslen hvis du, efter samtalen med Driftscenteret, fortsat skønner at det ikke er forsvarligt at køre med 

bussen. 

 Kontrollér om videoen er aktiv (ikke muligt i alle bustyper), videolampen må ikke lyse, gør den det skal 

bussen snarest udskiftes. 

 

Husk at kontakte Driftscenteret hvis du bliver forhindret i at afholde din spisepause 

 Bliver du forhindret pga. forsinkelse og ønsker spisepausen, skal du kontakte Driftscentret. 

 Bliver du forsinket, men vælger at sælge din spisepause helt eller delvis og overholde køreplanen, 

skal du huske at sende den rigtige SMS og skrive en overarbejdsseddel for at opnå kompensation 

efter gældende regler (står bag på overarbejdssedlen). 
 

Husk at du har ret til overtidsbetaling, hvis du ikke bliver afløst til tiden 

 Retten til overtidsbetaling, efter gældende regler, er dog betinget af at du sender en SMS fra din 

arbejdstelefon når overarbejdet forekommer eller så hurtigt som muligt herefter. SMS´en skal altid følges 

op af en overarbejdsseddel.  

  

Husk at du har ret til at have en bisidder med til tjenstlige- og fraværssamtaler 

 Din tillidsmand er orienteret om at samtalen afholdes men det er din opgave at udvælge evt. bisidder så 

tidligt som muligt før samtalen. En bisidder kan være et familiemedlem, en god ven/kollega eller en 

tillidsrepræsentant. 

 

Husk at du altid skal køre efter forholdende. Køretavlen er kun vejledende.  

 En hensynsfuld, professionel kørsel og ikke mindst en grøn kørselsprofil giver kunden en god oplevelse af 

kørslen og dit arbejdsmiljø forbedres.  

 Husk, at det er dit kørekort der får et klip, hvis du kører overfor rødt, kører for hurtigt eller med 

dug, is eller sne på ruderne, og det er også dig der skal betale bøden. 
 

 

Husk vi bakker dig op 

 

Venlig hilsen 

 

Tillidsrepræsentanter, Arbejdsmiljørepræsentanter og Busselskabet Aarhus Sporveje 

 


