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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR FØRERE OG
PERSONELL I GRENSEKRYSSENDE JERNBANETRAFIKK - IMPLEMENTERING
AV RÅDSDIREKTIV 2005/47/EF

Mobile arbeidstakere i jernbanesektoren som arbeidet innenfor Norges grenser er omfattet av
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid. Kapittel 10 implementerer
arbeidstidsdirektivet. Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for førere og personell som arbeider
med grenseoverskridende tjenester, men rådsdirektiv 2005/47/EF går foran arbeidstidsdirektivet
da rådsdirektivet inneholder mer spesifikke bestemmelser.

Jernbanetransportsektorens fremtid forutsetter en modernisering av systemet og en utvikling i den
transeuropeiske jernbanetrafikken. Formålet til avtalen som ligger til grunn for direktiv
2005/47/EF er  da også å utvikle en grensekryssende trafikk som hensyntar arbeidstakernes helse
og sikkerhet .  Formålet med avtalen er videre å unngå konkurranse kun basert på forskjeller i
arbeidsvilkårene .  Slik konkurranse kan føre til sosial dumping ,  der ulik arbeidstidsregulering kan
inngå som et element.

Yrkesgrupper som opererer med spesielle arbeidsformer, for eksempel innen
jernbanetransportsektoren, vil kunne ha spesielle behov som krever særskilt tilpassede regler.
Arbeidstilsynet imøteser at behovet for særskilte kjøre- og hviletidsbestemmelser
jernbanetransportsektoren blir utredet.

Forsla til  forskrift

§ 1 Virkeområdet

I enkelte tilfeller starter og slutter en transport fra samme lands jernbanenett, men krysser grensen
til et annet land og benytter landets infrastruktur uten å stoppe. Arbeidstilsynet har ikke
synspunkter på om transporten primært må anses som nasjonal transport eller grensekryssende
jernbanetrafikk.

Vi mener det er viktig at det i § 1 (2) i forskriften synliggjøres at arbeidsmiljølovens bestemmelser
om arbeidstid gjelder med de presiseringer og unntak som følger av forskriften. Det bør også
vurderes å nevne forsvarlighetsstandarden i § 10-2 (1) spesielt.
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Departementet finner det hensiktsmessig med kortere bestemmelser, for så å foreta nærmere
beskrivelser i kommentarene. Dette er i tråd med regelverkteknikken på arbeidsmiljø- og
arbeidsrettsområdet, og vi mener at teknikken gir en mer oversiktlig og lesevennlig forskrift. Det
anses ikke å være behov for ytterligere definisjoner i paragrafen.

§ 3 Kjøretid

Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel har i § 10-4 regler om den alminnelige daglige og ukentlige
arbeidstid. Disse reglene gjelder personell i grensekryssende jernbanetrafikk, men for førere settes
det med denne bestemmelsen egne begrensninger i kjøretiden. Kjøring om dagen og om natten
begrenses til henholdsvis 9 og 8 timer. Videre fremgår det at kjøretiden ikke må overstige 80 timer i
løpet av en to ukers periode. Dette medfører slik vi forstår det begrensninger i forhold til det som
fremgår i overenskomst om dagsverkets lengde og muligheten til gjennomsnittsberegning når det
gjelder kjøretid.

§ 4 Daglig arbeidsfri

For grensekryssende jernbanetrafikk medfører bestemmelsen at arbeidstakere har krav på en time
lengre friperiode per dag enn det som følger av arbeidsmiljøloven § 10-8. Den arbeidsfrie perioden
på minst 12 timer mellom to arbeidsperioder ved opphold i hjemmet kan reduseres til 9 timer en
gang i løpet av en 7 dagers periode, men slik at den påfølgende daglige arbeidsfrie perioden økes
med samme antall timer. Vi har merket oss at det her er et krav om at det er den påfølgende daglige
arbeidsfrie perioden som skal økes med samme antall timer. Når det stilles krav om
kompenserende hvile i arbeidstidskapittelet åpnes det slik vi forstår det for å utsette den en gang.
En betydelig redusert daglig arbeidsfri periode kan ikke legges mellom to arbeidsfrie perioder
utenfor hjemmet, og dermed potensielt føre til at arbeidstakeren flere dager i strekk ikke får
tilstrekkelig daglig hvile. Det er i direktivet ingen nærmere anvisning på hva en betydelig reduksjon
innebærer, og vi vil tro at dette er et praktisk tolkningsspørsmål som bør omtales i merknadene.

Når det gjelder synspunkter på om det anses hensiktsmessig med nærmere kriterier for arbeidsfri
utenfor hjemmet og om det er forhold som tilsier regulering av kompensasjon for forkortet
arbeidsfri utenfor hjemmet, vil vi tror at det kan være forhold i grensekryssende jernbanetrafikk
som kan tilsi dette, og at det bør utredes nærmere.

§ 5 Ukentlig arbeidsfri

Også for ukentlig arbeidsfri innebærer utkastet krav på en time mer enn det som følger av
arbeidsmiljøloven 510-8. For øvrig har vi ingen kommentarer til bestemmelsen eller merknaden.
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§ 6 Pauser
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Her bør det omtales i merknadene at krav til pauser fastsettes nasjonalt når det er to førere. I
forskriftsutkastet er det fastsatt mer presise krav til pauser enn det som følger av arbeidsmiljøloven
for annen virksomhet, herunder nasjonal jernbanetransport. Departementet uttaler i høringsbrevet
at det kan være behov for å se på regulering av pauser også i forhold til nasjonal jernbanetransport.
Vi mener at det i nasjonal jernbanetrafikk kan være forhold som tilsier at dette utredes som en del
av spørsmålet om behov for særskilte kjøre- og hviletidsbestemmelser i denne sektoren.

Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen

direktør Kjell Haugen

(sign.) regiondirektør, Arbeidstilsynet Indre Østland

(sign.)

3 av 3

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstil ynet og har derfor ingen signatur.


