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MØDE 
 

Mødenavn: Møde med arbejdsmiljøgrupperne i 

Kørselsafdelingen 

Mødested: Station Syd - Undervisningslokalet 

Mødedato: Den 17. august 2022 

Mødetidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00 

Mødeindkalder: Bjarne Larsen 

Obligatoriske deltagere: Torben Hjelm (TH) 
Anita Nørgaard (AN)  
Bjørn Bjerre Jensen (BBJ) 
John Pallesen (JKP)  
Tommy Hansen (THa) 
Bjarne Larsen (BL) 

Tilstede: Torben Hjelm (TH) 
Anita Nørgaard (AN)  
Bjørn Bjerre Jensen (BBJ) 
John Pallesen (JKP)  
Tommy Hansen (THa) 
Bjarne Larsen (BL) 

 

Dagsorden 
 

1. Indledning 
 

2. Nultolerancer  

• Status på episoder alle tre stationer 
 

3. Tilbagemeldinger fra arbejdsmiljøgrupperne 

• Vest (BBJ og THa) 

• Syd (AN og JKP) 

• Nord (TH og THa) 
 

4. El-busser – status 
 

5. Arbejdsmiljøcertificering  
 

6. Fremkommelighedsprojekt 
 

7. Køreplaner, vagtplaner m.v.  
 

8. APV i efteråret 2022 – drøftelse af form, gennemførelse og tidsplan. 
 

9. Førstehjælpsudstyr. Hvorfor har vi ikke et plaster / lille førstehjælpstaske i 
busserne? Det sker at vi selv får en rift, eller at der er en kunde som i bussen har 
revet sig på et eller andet.  
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10. Hyletonealarm på de nye Solaris busser, ved betjening af el-lift.  
Vi har vist ALLE konstateret at denne alarm er unødig høj. Nu har vi haft ekstrem 
lang tid fra modtagelse af busser til ibrugtagning af busser, og dermed tid til at 
undersøge muligheder for at nedbringe lydstyrken. (i hvert fald hvad lydniveau 
inde i bussen angår). Vi kan lige så godt tage og løse problem på forskud.  
 

11. Ophold på for-perronen under kørsel  
 

12. Smukfest 
 

13. St. Syd ombygning m.m.  
 

14. Evt. 
 

 

Ad 2) Tallene er fortsat i den lave ende. Det er vigtigt fortsat at indberette de episoder 

der sker, samt at der laves opfølgning.  

 

Ad 3)  

Station Vest 

Der er en oplevelse af, at de rådigheder/rammer der arbejdes med, bliver fyldt godt 

op – dog skal det bemærkes at de overholder diverse aftaler. 

Hen over ferien har oplevelsen været at der er nogle lange vagter. 

Der er behov for at få strammet op på beklædningsområdet, da der er for meget, der 

ikke overholder de gældende regler - Tha vil i den kommende periode have fokus på 

dette. 

Station Syd 

Der er flere rat som er ved at ”gå i opløsning” eller er godt klistret. Dette kan skyldes 

den brug af håndsprit vi har oplevet under COVID perioden. Den håndsprit der er i 

beholderen i bussen, efterlader rattet klistret. Brug gerne almindelig vand og sæbe. 

TH oplyste at de ”baby renseservietter” han har med, gør rattet rent, uden at det 

klistrer.  

AN efterspurgte et decideret cyklistsignal i T-krydset ved Klosterport – da de cyklister 

der kører fra Nørre Gade til Nørre Allé ikke holder tilbage. THa vil drøfte dette med 

kommunen – men kan godt tvivle på effekten.  

AN efterlyste Teammøder på stationen, og SL’erne oplyste, at de lige har lidt 

overvejelser om form.  

Station Nord 

TH oplyste at humøret er højt på stationen, og man ser frem til at komme til at køre 

elbus. 
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Ad 4) BL opdaterede om status på elbus området, som har været ramt af flere 

forhindringer end forudset. Dels har der været bøvl med levering, dels er AarBus 

blevet nedprioriteret omkring installation af rejsekort udstyr, og dels har 

byggeprocesserne og levering af el været ramt af udfordringer. Forhåbentlig vil der i 

den kommende periode stille og roligt blive indfaset flere og flere elbusser. Derefter 

skal vi så til at lære at drifte Solaris elbussen, og chaufførerne skal lære at køre den 

nye bustype i drift. Forhåbentlig kan vi komme til at køre rigtig langt i disse busser. 

 

Ad 5) Efter at vi blev recertificeret har der været stille på området. Der er gang i 

ombygningen af malerkabinen, så også Værkstedet kan blive certificeret. 

Planmæssigt skal malerkabinen være i gang igen medio september.  

 

Ad 7) THa oplyste at der er gang i et projekt omkring Gl. Mejlby/Egå med nogle bump 

– men de skulle være af en type, som vi kan ”skræve” hen over.  

 

Ad 8) Der skal gennemføres APV i løbet af efteråret. Derfor var CRECEA inviteret til 

at komme med et oplæg. Form og metode for APV’en blev drøftet og resultatet 

sendes ud til deltagerne til efterfølgende kommentering.  

 

Ad 9) TH havde haft en overvejelse om plaster m.v. i busserne. Det blive drøftet i 

hvilken omfang dette stiller krav til chaufførerne, samt hvordan det sikres at der sker 

opfyldning. Der var enighed om, at det ikke var en udfordring der opstod ret ofte – 

hvorfor der ikke gøres yderligere. 

 

Ad 10) BL kunne oplyse, at den høje hyletone gerne skulle blive reguleret i 

forbindelse med en software opdatering af de nye Solaris busser omkring september. 

Generelt vil der være forhold vedrørende disse busser som bliver opdateret løbende.  

 

Ad 11) AN efterspurgte, at der gøres noget ved udfordringen med passager foran 

den gule streg, når der er mange passagerer i bussen.  Det kan være udfordrende 

med et godt udsyn, hvis passagerne står langt fremme. AN opfordrede til, at man 

som chauffør oplyste passagerne om, at man skal stå på en sådan vis, at chaufføren 

har et godt udsyn. Desværre oplever hun, at nogen ikke siger noget. AN efterlyste 

hjælp via opslag med info om dette.  

BL oplyste at vi heldigvis har fået ryddet godt op i diverse klistermærker i bussen, og 

det er noget MT afgør hvad der skal være. Internt kan vi lave info via skærmene om 

dette. BL vil undersøge, om det forslag som AN har fremsendt kan tages i 

anvendelse i en eller anden form. 

 

Ad 12) Der var en generel oplevelse af, at den netop afsluttede kørsel til Smukfest 
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havde været en god oplevelse. Vi skal lære af de erfaringer der er gjort, hvorfor 

AarBus vil lave en evaluering. De enkelte afdelinger i AarBus har haft nogle 

udfordringer, som vi skal tage ved lære af. Tanken er, at der kommer en samlet 

evalueringer og alle afdelinger i AarBus bliver involveret.  

 

Ad 13) AN efterlyste en status omkring ombygningen på Syd, herunder hvad der sker 

med Malerkabinen. BL vil få udarbejdet dette.  

 

Ad 14) Der kommer jævnligt en serviceinfo i busserne – og disse kan afbryde den 

info som chaufføren evt. har gang i. Kan det laves sådan, at det er chaufføren der har 

første prioritet? BL undersøger hos MT.  

 

 


