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EKSTRABUS 
Ekstrabusser skal også kontrolleres. 
Der må derfor ikke springes stoppesteder over, 
hvis der står billetkontrollører. 

ROLIG KØRSEL
Når billetkontrollørerne arbejder i bussen, er det 
vigtigt, at kørslen er så rolig som muligt, uden 
bratte opbremsninger.

POLITI
Bliver billetkontrollen nødt til at tilkalde politiet, 
aftales med vagthavende, hvor patruljen kan møde 
bussen. Det bør så vidt muligt ske, så det er til 
mindst muligt gene for driften. 
Chaufføren orienteres derefter om forløbet.

VED GROVE OVERFALD
Ved grove overfald på billetkontrollen standser 
chaufføren bussen på stedet, aktiverer havari-
blinket og ringer 112.

VEKSELPENGE
Kunden er selv ansvarlig for at have gyldig rejse-
hjemmel. Chaufføren er ikke forpligtet til at veksle 
200, 500 eller 1000 kr. sedler. Har chaufføren 
brugt sine vekselpenge, kan chaufføren orientere 
kunden om, at resten af turen i bussen er gratis. 
Ved omstigning skal der købes billet. 

DEFEKT BILLETAUTOMAT ELLER 
KLIPPEKORTAUTOMAT
Hvis billetkontrollen stiger på en bus, hvor 
billetautomat, klippekortautomat eller rejsekort-
udstyr er defekt, gennemføres kontrollen, men 
billetkontrollen tager hensyn til, at der er defekt 
automat eller udstyr.

Hvis en kunde fortæller chaufføren, at klippekort-
automaten har stemplet forkerte oplysninger, skal 
chaufføren notere dette på kundens klippekort, så 
kontrollørerne er informeret ved evt. kontrol.

Hvis en kunde fortæller chaufføren, at en automat 
eller rejsekortudstyr ikke virker, skal kunden have 
besked om at informere kontrolløren ved evt. 
kontrol.
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Men billetkontrollen kan også vælge ikke at udføre 
dørkontrol, og i stedet afvente at alle er steget ud. 
Endelig kan billetkontrollen gennemføre dørkon-
trol, men ved den første hændelse der kræver 
yderligere tid, afsluttes dørkontrollen, så de øvrige 
kunder kan komme rettidig frem. Billetkontrollen 
skal i de konkrete situationer vælge den rette løs-
ning. Chaufføren skal i forbindelse med dørkontrol 
lukke dørene igen, så snart det er muligt.

VED STOPPESTEDET 
Ved billetkontrol er kontrollørerne synlige ved 
stoppestedet. Chaufføren skal så vidt mulig 
standse bussen med dørene ud for billetkontrollø-
rerne. Hvis billetkontrollen står ved et stoppested, 
men ikke skal med den konkrete bus, vises dette 
ved at vinke til chaufføren, eller træde to skridt 
baglæns.

ET GODT SAMARBEJDE ER VIGTIGT 
Det er vigtigt, at der er et godt samspil mellem 
billetkontrollørerne og buschaufførerne.
Derved bliver både buskørsel og billetkontrol 
afviklet så sikkert, hurtigt og smidigt som muligt. 
Men vigtigst af alt, så skal de betalende kunder 
gerne opleve, at de komme frem til tiden, og ikke 
bliver forsinket af rejsende uden gyldig billet. 

Der kan i visse situationer opstå modsatrettede 
behov f.eks. vedrørende afgang fra stoppested. 
I sådanne situationer er det chaufføren der træffer 
den endelige beslutning. Chaufføren skal være 
opmærksom på, at der skal skabes ordenlige 
arbejdsforhold for billetkontrollen. Hjælp derfor 
billetkontrollen, og bed kunderne om at fi nde bil-
letterne frem, når kontrollørerne stiger på.

TO ELLER TRE KONTROLLØRER 
Billetkontrol bliver normalt udført af to billetkon-
trollører, men kan også udføres af tre (eller fl ere).

KONTROL VED UDSTIGNING
Billetkontrol ved udgang er en af de vanskeligste 
opgaver for billetkontrollørerne. Der skal udføres 
en effektiv og troværdig kontrol, bussen skal over-
holde køreplanen og ingen kunder må tilbagehol-
des ulovligt. I den sammenhæng har billetkontrol-
len fl ere muligheder. Glider dørkontrollen let, kan 
den gennemføres uden nævneværdige forsinkelser. 

BUSSER MED TRE DØRE 
Er der kun to kontrollører, og har bussen tre ind-/
udgange, skal chaufføren undlade at åbne de forreste 
døre, og lukke dørene igen, så snart det er muligt. 

Kontrollørerne har ikke altid mulighed for at komme 
frem til chaufføren med det samme. Har du vigtig 
information til kontrolløren, så kald ham op til dig, 
enten ved at vinke ham op eller bruge højtaleren. 
- Så kommer han så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Føler chaufføren sig truet af kunder pga. lukkede 
fordøre, kan chaufføren henvende sig til billetkontrol-
lørerne eller alternativt åbne fordørene.


