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Stationsudvalgsmøde  

Dato 1.oktober 2019 

Mødekategori: Stationsudvalgsmøde på Syd 

Mødested: Aulaen 

Mødedato: 1.oktober 2019 

Mødetidspunkt: Kl. 08.30 

Forventet sluttidspunkt: Kl. 11.00 

Udfærdiget af Tommy Hansen 

Godkendt af  
 

Mødeindkalder: Tommy Hansen 

Obligatoriske deltagere: Tommy Hansen (THA) 
Poul Jørgensen (PJ) 
TR Poul Erik Eskildsen(PE) 
TR Peter Crawford, (PC), AMR Anita Nørgaard (AN)), John 
Madsen(JM)  

Valgfri deltagere: Anna Kathrine Kjærgaard(AKN) 
Til stede: PC, PJ,THA,AN,JM,AKN,PE 
Fraværende  
Kopi Mødedeltagerne, FM, IK, BL, Chaufførstue 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Velkommen og kort orientering (THA) 
3. Tilbagemelding fra AMR AN 
4. Tilbagemelding fra TR PC  
5. Tilbagemelding fra TR PE 
6. Status på driften v. Tha 
7. Status på teknikken v. PJ 
8. Status på klargøringen v. JM 
9. Arbejdsmiljø v. AKN 
10. Eventuelle og generelle drøftelser. 

 
Ad1.  
Dagsorden godkendt 
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Ad2. THA 
 
THA byder velkommen til alle fremmødte.  
 
Status på station Syd: 
 
Sygefravær: Det ser fint ud. 
 
Klager: De ligger på et fornuftigt niveau.  
 
Skader: Det ser fint ud. Det ser ud til, at man er blevet bedre til, at indrapportere 
busser, der er overtaget med skader. 
 
Der blev afholdt grillarrangement fredag den 21.juni. Der var mange fremmødte, 
og der var en rigtig god stemning. Softicemaskinen var en succes. 
 
Madautomaten er igen blevet fyldt op med mad. Chf. er ikke tilfredse med prisen 
og udvalget. Mange chf. har i den tid, hvor der ikke har været mad i automaten 
vænnet sig til at tage mad med hjemmefra. Derfor er der ikke så mange, der 
køber maden i automaten. Man følger løbende udviklingen. 
 
Der er blevet lavet en trivselsundersøgelse på alle 3 stationer. Der er ud fra den 
lavet en handleplan, som der pt. bliver arbejdet på. Nogle af emnerne blev taget 
op på mødet. 
 

1. Der efterspørges bla. Flere fælles arrangementer. Opfordring til alle er, at 
komme med forslag til sin TR, AMR eller stationsleder. 

2. Det blev nævnt, at man gerne vil have de samme info som kommer ud på 
infoskærmene. Der arbejdes i øjeblikket på, at udvikle flere apps til 
chaufførens smartphone. Der vil løbende blive tænkt i smart løsninger. 

3. Der kan opleves chauffører (både enkelte og grupper) der ikke indgår i 
fællesskabet på det enkelte anlæg. Der opfordres til, at man selv søger 
kontakten hos sine kollegaer, både på stationen som i opholdhusene. 

4. Det er blevet nævnt, at logbøger om fremkommelighed og turnus ikke 
virker. Forslaget til dette er, at man bruger sin tjeneste telefon, og derfra 
kan sende en mail eller bruge appen Aarhus Borgertip på sin telefon. 
Emnet vil blive taget op på næste Medmøde, hvor forslaget vil være, at 
logbøgerne nedlægges. 

 
 
 
Alle Chauffører har fået en arbejdsmail på deres nye telefon, og det er derfor 
vigtigt at tjekke denne regelmæssigt.  
 
Ad3. AMR AN 
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Spritklude bruges stadigvæk til, at tørre rattet af med. Der efterspørges 
vådservietter uden sprit. Disse klude er kun beregnet til, at tørre hænder med. JM 
undersøger, hvad der findes på markedet.  
 
Der er et ønske fra kollegaer, om flere afkrydsningsfelter i den elektroniske 
fejlrapport. Den enkelte chauffør oplever, at de er nødt til, at lave flere 
fejlrapporter på samme vogn. PJ: Dette er ikke nødvendigt. Hvis der er flere fejl på 
bussen end man kan krydse af, så kan man skrive de andre fejl i 
bemærkningsfeltet, og værkstedet skal nok kigge på det hele. Man burde 
stadigvæk kunne se, hvad der er lavet på den enkelte bus. 
 
Ad4. TR PC  
 
Der bliver spurgt ind til konflikthåndteringskursus. Disse kører allerede.  
 
Vil høre om, det var muligt, at man igen kørte en kampagne på ros din chauffør 
på sms.  
 
Man ønsker, at der i fremtiden bliver kørt en kampagne i busserne. (Ophængt 
skilt) 
 
Til orientering. Branche afd. lukker ned fra den 31.december 2020. Bliver derefter 
underlagt teknisk service FOA fortsætter som tillidsmand for tjenestemænd på 
både Nord og Syd. 
 
Ad5. TR PE 
 
Vedr. de kontroller, som Midttrafik laver i vores busser. Hvor mange 
indberetninger drejer sig om chaufførens (Påklædning og soignering?) TH: Der er 
ingen. Største delen går på punkterede ruder, ødelagt sæde, graffiti og skader. 
 
Hvor stort er problemet på Syd med forkert kørsel ved omkørsler? TH: Det sker 
desværre for ofte. Derfor opfordres det til, at man husker, at læse opslag. Det er i 
dag også muligt, at se det på sin chaufførtelefon. 
 
Hvordan skal chaufføren forholde sig, når man får en bus, der fortæller om stærkt 
nedslidte bremser. TH/PJ: Vi kører imellem 70.000 og 100.000 km på et sæt 
bremseklodser, så der burde principielt være 7000-10.000 km kørsel tilbage, før 
der køres jern mod jern. Lampen er sat til 10 % for at der aldrig opstår det 
problem, at vi kører jern mod jern. (Lyser gult) Her har vi tale om en gul lampe, 
som kan trykkes væk (lav en fejlmelding) Når vi rammer 5 % bliver lampen rød og 
skriver stop. Så køres der ikke videre.  
 
Hvor meget energi bruger vores el-busser. Mere end man har regnet med? PJ: En 
el-bus bruger 1,1 kilovat pr. km. Det er en besparelse på ca.70% pr. km i forhold 
til en dieselbus. 
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Er der kommet nye kabler i alle busser til realtidsskærmen?  Samt fungerer det? 
PJ/TH: Der mangler pt. 9 busser. Der er en markant forskel på indberettet fejl på 
realtidsskærmen. 
 
 
Ad6. Status på driften v. Tha 
 
Vi har pt. store udfordringer med meget vejarbejde/omkørsler. Chaufførerne skal 
have stor ros for deres håndtering af dette. 
 
 
Ad7. Status på teknikken v. PJ: 
 
Vogn 177 og 486 er i København og få eftermonteret et lukket partikelsystem. 
Dette på baggrund af, at der kommer nye regler for miljøzoner. 
 
Der laves i øjeblikket vintereftersyn på alle vogne. 
 
I forbindelse med de kontroller MT laver på vores busser, finde de mange 
passagersæder med huller i. Chaufførerne opfordres til, at tjekke bussen efter 
ved endestationen, og melde det ind, hvis der findes defekte sæder. 
 
Der blev foretaget politikontrol på Station Nord den 16.september på 
morgenudkørslen. Efter en fornuftig snak med politiet om regelsæt, blev der 
noteret følgende: 
 

1. Vores brandslukkere i busserne skal i fremtiden være mærket med 
Busselskabets logo og dato for hvornår, den er blevet tjekket og dato for 
næste tjek. 

2. Den sidste synsrapport skal være tilstede i bussen, og skal kunne 
fremvises. Synsattesten vil blive sat i en ramme, og hængt op bag ved 
chaufføren. 
 
 

 
 
 
 
Ad8. Status på klargøringen v. JM:  
 
Det er blevet bedre med, at den enkelte chauffør ikke efterlader chaufførpladsen 
beskidt. 
 
Man er i gang med, at rengøre alle hjørner foran på bussen under spejlene, som 
er blevet sorte. Det pga. at vaskebørsterne ikke kommer der ind. 
 
Det er stadigvæk et problem med, at der efterlades meget hittegods i busserne, 
som klargørings personalet må samle ind. Det sker desværre også for tit, at der 
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efterlades personer i bussen. Der opfordres til, at den enkelte chauffør går 
bussen igennem ved endestationerne og inden man forlader den i garagen. 
 
Ad9. Arbejdsmiljø v. AKN har deltaget i mødet og fortæller om ISO 45001:2018. 
Miljøledelsessystemet som er et arbejdsmiljøledelsessystem som BAAS bruger til 
at strukturere, målrette og synliggøre sit arbejdsmiljø. 
 
 
Ad10. Evt.  
Intet under evt.  
 
Mødedatoer for SYD: 
 
Julehygge på station Syd:  
 
Fredag d. 13 december 
 
Teammøde på station Syd: 
 
Tirsdag den 17.decmber 
 
Stationsudvalgsmøde: 

14. januar 2020 

 

 
 


