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HOVEDSAK

Involvering av verneombud og tillitsvalgte  
i plan-, anleggs- og utbyggingsfase infrastruktur  
kollektivtrafikk.

John-Peder Denstad

I bystyremøte i Trondheim kommune 21.04.2022 fremmet 
Rødt ved John-Peder Denstad følgende interpellasjon som 
ble besvart av ordfører Rita Ottervik (AP):

Bystyret vedtok enstemmig 6/2-2020 ved behandling 
av verbale forslag til budsjett for 2020: «Bystyret ber 
kommunedirektøren sørge for at verneombud og tillitsvalgte 
i bydrift og buss- og transportselskaper involveres tidlig 
i planprosessene knyttet til infrastruktur som berører 
kollektivtrafikken. De må få delta i brukergrupper, hvor også 
utøvende entreprenør er med, som kan komme sammen før 
anleggs- og utbyggingsfasen starter.» Vedtaket er etter det vi 
kjenner til ikke fulgt opp av administrasjonen. 

Tidligere ble hovedverneombud i kollektivtrafikken 
involvert i tidlig fase i prosjekter i regi av Trondheim Bydrift, 
for å avklare praktiske og sikkerhetsmessige forhold før 
anleggsarbeidet ble iverksatt. For å sikre gode HMS-

løsninger og unngå negative økonomiske konsekvenser 
ved at byggearbeider måtte omgjøres. Det er viktig at 
planarbeidet bl.a. knytta til Miljøpakkens mange tiltak 
vektlegger å prosjektere og bygge transportsystem som er 
sikre, fremmer verdiskaping og omstiller Trondheim til et 
lavutslippssamfunn. Verneombud har tidligere vært med 
i brukergruppe under planlegging av metrobusstasjoner, 
omstigningspunkt og holdeplasser. De så dette som svært 
positivt da de i brukergruppe av vei og stoppesteder på 
busstraseer fikk komme med forslag for å bedre bussens 
framkommelighet. Etter planprosessen, har imidlertid 
som regel innflytelsen verneombud og representanter for 
busselskapene har hatt opphørt. 

Vi etterlyser derfor brukergrupper som kan møtes før 
anleggs- og utbyggingsfasen starter, hvor også utøvende 
entreprenør er med. Som møtes før arbeidsvarlingsplanen 
skrives slik at alle parter kan fremme forslag og klargjøre 



HOVEDSAK

behov for plass før sperringer og garder settes opp. Som 
også kartlegger nødvendige krav til trafikksikkerhets- og 
trygghetstiltak og behov for belysning gjennom anlegget 
i den mørke årstid. Eksempler seinere år på anlegg der 
trafikksikkerhet og belysning ikke har fungert er bl.a. 
Gløshaugen, Christian Fredriks gate og Jonsvannsveien-
strekningen Moholt. Her måtte verneombud i ettertid 
under anleggsfasen mase om belysning og plass nok til 
å fremføre bussene på trygt og sikkert. I Jarlevegen var 
sperringer/garder satt opp slik at heltrukken gul sperrelinje 
måtte brytes. I Saupstadringen var ingen gate belysning 
under byggingen av metrobussholdeplassene Casper 
Lundes vei og Midteggen. Det var anlegg på begge 
holdeplasser på begge sider av veien samtidig, med 
framkommelighetsproblemer. Mangel på sperrelinjer og 
farlige kryss med holdeplasser er utfordrende. Annet er 
holdeplasser som byggherren må forlenge for at ledd- og 
metrobusser ikke kommer inntil, og byggeaktivitet på 
holdeplasser hvor byggherren ikke stenger holdeplassen. 

Rødt mener det er viktig at verneombud og tillitsvalgte 
involveres tidlig i planprosesser og i anleggs- og 
utbyggingsfasen knytta til infrastruktur som berører 
kollektivtrafikken. Den fag og yrkeskompetanse disse har 
kan bidra til at kollektivtrafikken og varetransporten får 
en infrastruktur og et vegsystem som er akseptabelt og 
trygt for både yrkessjåfører og medtrafikanter. Flertallet av 
bystyrets partier ga skriftlige løfter på dette til den faglige 
alliansen bak Trondheimsmanifestet 2019. 

Spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren ta et snarlig 
initiativ og sørge for at administrative rutiner kommer på 
plass slik at verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- 
og transportselskaper involveres tidlig i planprosessene 
knytta til infrastruktur som berører kollektivtrafikken, 
og gis deltakelse i brukergrupper hvor også utøvende 
entreprenør er med, som kan komme sammen før anlegg- 
og utbyggingsfasen starter?

Svar fra ordfører Rita Ottervik (AP): Kommunedirektøren 
opplyser om at for større bygge- og anleggsprosjekter i 
Trondheim er det, uavhengig av hvem som er byggherre, 
en høringsgruppe som involveres for å vurdere en 
arbeidsvarslingsplan som inkluderer trafikkavvikling. 
Hensikten er å sikre at prosjektet ivaretar sikkerheten til 
de som er på byggeplassen og til myke trafikanter som 
kan bli berørt av prosjektet. I tillegg skal hensynet til 
kollektivtrafikk og all annen trafikk ivaretas. Et bygge- eller 
anleggsprosjekt vil ofte medføre ulemper for mange 
parter. Det viktigste er da at sikkerheten er ivaretatt. 
Høringsgruppen som involveres består av representanter 
fra Trondheim bydrift, byplankontoret, Politiet, Trøndelag 

brann og redningstjeneste, Statens vegvesen, Trøndelag 
fylkeskommune, AtB, byggherre og entreprenør.

Trondheim bydrift ved gravemeldingstjenesten 
behandler saker tilknyttet kommunale veger og Statens 
vegvesen når det gjelder riks- eller fylkesveger. AtB 
representerer kollektivtrafikken. De velger ved større og 
langvarige prosjekter å ta med seg verneombud eller 
tillitsvalgt fra bussoperatørene. Det er AtB som avgjør 
hvem de stiller med i disse møtene. I flere av kommunens 
kollektivprosjekter er verneombud fra busselskapene 
involvert i planleggingsfasen. Det er ikke etablert noen 
skriftlig rutine for slik involvering i planleggingsfasen, men 
følgende eksempler viser at verneombud og sjåfører blir 
involvert. 

I flere av kommunens kollektivprosjekter 
er verneombud fra busselskapene involvert i 
planleggingsfasen. I utarbeidelsen av tilstandsrapport 
for fartsdempende tiltak, ble verneombud fra Tide og 
Vy involvert. Det ble avholdt møte mellom konsulent, 
verneombudene og kommunen. Referat ligger som 
vedlegg i sak 25/22 til formannskapet. I prosjektutvikling 
av Holdeplasspakke 3 (Tiller, Sjetnemarka, Flatåsen, 
Heimdal) ble det innhentet tilbakemeldinger fra sjåfører 
som kjører rutene der holdeplassene ligger. Det er ukjent 
om disse ble formidlet via verneombudene. Kommunen 
mottok tilbakemelding fra Tide. Det kom ikke innspill fra Vy. 

Ved vurdering av ny bussholdeplass ved By gård på 
Byneset var verneombud fra Vy til stede (11. mars 2022), 
og verneombudets innspill ble tatt til følge i videre arbeid. 
Tilbakemelding fra bussjåfører ble innhentet i vurdering av 
signalanlegg i Jonsvannsveien, men det er ukjent om disse 
ble formidlet via verneombudene. 

Kommunedirektøren har etablert rutiner for å sikre at 
buss- og transportselskaper involveres i planprosessene 
knyttet til infrastruktur som berører kollektivtrafikk. AtB 
er fast medlem av høringsgruppen som vurderer alle 
arbeidsvarslingsplaner som blant annet har til hensikt å 
ivareta kollektivtransporten gjennom et anleggsprosjekt. 

Ordføreren tok opp saken i Kontaktutvalgets møte 6. 
april hvor bystyrets vedtak ble referert og partene ble 
bedt om å slutte seg til. Konklusjonen ble at partene 
slutter seg til vedtaket i Bystyret om å involvere 
verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- og 
transportselskaper tidlig i planprosessene knyttet 
til infrastruktur som berører kollektivtrafikken. Svar 
anses avgitt.



De fleste av våre medlemmer har i den siste tiden merket en 
viss forventning fra arbeidsgivers side om overtidsarbeid. 
Bussbransjen sliter, det finnes dessverre ikke nok sjåfører 
til å kjøre alle avganger arbeidsgiver har forpliktet seg til 
gjennom de ulike anbud. Det er stadig spørsmål om man 
kan tenke seg å jobbe noen timer ekstra.

Påminnelse fra lønnsoppgjøret

Reglene er som følger:

BBA §4.6. Diett ved overtidsarbeid:
Arbeidere som har arbeidet ordinær dagtid, og som samme dag blir tilsagt til overtidsarbeid i tilslutning til den ordinære 
arbeidstids slutt, betales - hvis bedriften ikke skaffer mat kr. 96,- i diett, dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.

Ved overtidsarbeid som vil vare ut over 5 timer, forutsettes at bedriften sørger for ytterligere forpleining, eventuelt 
at det avtales et beløp til dekning av middagsutgifter.

Dette betyr i praksis at hvis du blir spurt om overtid den samme dagen som overtiden skal kjøres, og dersom du 
kjører overtid i 2 timer eller mer, så har du krav på kr. 96,- ekstra. Dette kommer dessverre ikke automatisk med 
på lønna, men må spesifiseres av hver enkelt sjåfør i hvert enkelte tilfelle.

Vi i BSF ønsker å minne alle på at det er noe som heter 
diettgodtgjørelse. Det er en godtgjørelse vi har krav på 
gjennom Bussbransjeavtalen, når kriteriene er oppfylt. 



Blir vi nødt til å ta en ny runde på fartshumper og fartsputer 
i Trondheim mon tro? Det kan nesten virke slik dessverre, 
men vi får se hva slags respons vi får på vår henvendelse.

Vi har blitt kontaktet av hovedtillitsvalgt og klubbleder 
i Tide-klubben, Niels-Egil Wanggaard, om at det 
lages fartshumper og ikke fartsputer i Reppeveien og 
Risvollvegen.

Det ble gjort et enstemmig vedtak i formannskapet allerede 
den 14.05.2013, altså vel 9 år siden, om at det er fartsputer 
som skal brukes i buss trasé. 

Utdrag fra saksprotokoll i Formannskapet, Trondheim 
kommune 14.05.2013:

Fartsdempende tiltak i kollektivtrase:
Formannskapet vedtar følgende praksis for bruk av 
fartsdempere i busstrase: 

a. Fartsputer benyttes som hovedvirkemiddel for å for å sikre 
fartsnivået i deler av busstraseer med fartsgrense 30 eller 40 
km/t. Alle fartshumper i busstraseer bygges om til fartsputer. 
Utformingen av putene vurderes og standardiseres. 

Fagforeningens leder

b. Opphøyde gangfelt i tilknytning til skoler og 
barnehager beholdes, og det kan også etableres nye 
når trafikksituasjonen ved skoler og barnehager krever 
det. Utformingen må hensynta bussenes behov for 
framkommelighet og komfort. 

c. Fartsdempende tiltak konsentreres først og fremst 
til krysningspunkt for myke trafikanter, samt til kortere 
strekninger forbi skoler, barnehager og andre steder med 
stor kryssingsaktivitet for barn og unge

Vi har derfor sendt en E-post direkte til ordfører Rita 
Ottervik om dette hvor vi i første omgang ber pent om at 
dette ordnes opp i. E-posten er foreløpig ikke besvart.

Hei Rita.

Har fått beskjed fra mine medlemmer om at enkelte 
veistrekninger i Trondheim får fartshumper og ikke 
fartsputer. Vedlegger vedtak fra formannskapet 
14.05.2013 som ble enstemmig vedtatt om at 
fartsputer skal brukes i Trondheim.

Har en klar forventing til at dette blir ordnet opp  
i så snart som mulig.

Veiene som er foreløpig berørt er:

1.  Reppeveien
2. Risvollvegen

Legger på kopi verneombud i både Vy Buss og 
Tide Buss på denne saken.

Kameratslig hilsen
Vegard Tillerflaten

Vi ber om at alle gir beskjed dersom de ser det lages 
fartshumper på kommunal vei i Trondheim.

Leder Fagforbundet BSF



Knallsuksess med Bli kjent med fagforeninga di

Vårt nyeste kurstilbud ble gjennomført på Sandmoen 
tirsdag 27. september. Dette var et testkurs for å se både 
responsen fra medlemmene i forhold til hvor mange  
som var interessert, og i forhold til hva de syntes om 
innholdet. 

Det var i utgangspunktet 6 påmeldte, noe vi synes var 
bra. Så viste det seg at det møtte opp 12 stk. og det er jo 
storveies.

Hoveddelen av kurset er fagforeningens stolte historie,  
ca. en time. Det er utrolig viktig at tillitsvalgte og 
medlemmer kjenner litt til historien. Vi har nemlig 
en historie som er spekket med aksjoner, streiker, 
sympatiaksjoner og kamp for kollektivtrafikken. Både 
kampen for trikken og kampen mot anbud har preget vår 
historie. 

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og 
egner seg ikke til å forme fremtiden. Som en kjent filosof sa.



Vi skal jobbe litt mer med denne delen av kurset. Vi 
har noen tekniske problemer med avspilling av et par 
filmsnutter, som vi må se på. Og fremdeles er det litt mye 
tekst i presentasjonen. Blir bedre neste gang. 

Resten av kurset, den siste timen, gikk med til en kort 
gjennomgang av fagforeninga og Fagforbundet, og litt 
om tvistesaker, turnusarbeid og tariffoppgjør. Og litt åpen 
diskusjon og spørsmål.

Det var en engasjert forsamling, som stilte spørsmål og 
kommenterte underveis. Og da er det en fryd å være 
foreleser. 

Neste kurs vil vi prøve å få satt opp på Sorgenfri, og da på 
dagtid, mellom 10 og 12. Følg med for dere som ikke fikk 
være med denne gangen. Det kommer nye muligheter.

Ole Roger Berg  
Organisasjonssekretær



Lørdag 3. september var det invitert til tillitsvalgt-samling  
i BSF. Det var godt oppmøte og gode innledere. 

John-Peder Denstad fortalte levende om fagbevegelsen 
sin historie, og Trond Bolkan ga meget god forklaring om 
detaljene fra lønnsoppgjøret 2022.

Det var god stemning og interessante debatter både blant 
innledere og deltakere.

Hovedstyret og verve- og agitasjon-utvalget takker alle for 
en veldig hyggelig fysisk samling.

Tillitsvalgt samling lørdag 3. september

Morten Waclawczyk 
2. nestleder Fagforbundet BSF

Vegard Tillerflaten 
Leder Fagforbundet BSF 



Kalde busser
Det er viktig at vi kobler bussene til strømkontakten, så 
slipper vi for det meste å måtte kjøre ut kalde busser.
Det er montert fjernstart på bussene. Dette gjelder også 
metrobussene, og selv om viftene der ikke fungerer enda, 
så har bussen varme i rør. Tide jobber med å finne en god 
løsning på dette.

Forvarme skal startes ved utetemperatur på 3 grader, slik  
at bussene har innetemperatur på 15 grader ved oppstart 
av rute. 

Timebank og permisjoner
Vi har høyt fravær og dette gjør at vi kan risikere å få avslag 
på søknader om fri. Er din planlagte fridag veldig viktig, så 
er det mulig å snakke med ressursleder. De prøver å hjelpe 
så godt de kan.

Tideklubben

Billettmaskin
Systemet er altfor tungvint. Det jobbes med å få til enklere 
innlogging, men når dette er på plass vites ikke.

Turnuser
Vi har prøvd å lage bedre turnuser fordi vi ser de kan være 
tøffe for mange. Vi kan ikke se bort fra at dette er med på å 
utløse fravær.  Det positive er at vi får nye turnuser på januar, 
noe vi ser frem til.

Niels-Egil Wanggard 
Leder og hovedtillitsvalgt Tideklubben

Morten Waclawczyk 
Leder Vy Buss-klubben Trondheim

Vegard Tillerflaten 
Plasstillitsvalgt

Innstilte metroavganger
For de av dere som får andre linjer enn metro på grunn 
av innstilte ass-turer mot høstferien, bør ta kontakt med 
nærmeste leder for å avtale opplæring.

Endringer på skift
Om noen får endret skift uten varsel, send dette til meg på 
vy.trondheim@fagforening.no med konkret skiftnummer og 
hva som er endret.

Konkrete saker med dokumentasjon er lettere å jobbe med 
for oss.

Nattbussavtale og helligdagsavtale
I skrivende stund er avtalene fortsatt gjeldene, men vi vet at 
det er et press på å endre dem. I verste fall er det mulig at 
de blir sagt opp. Vi holder dere oppdatert når vi vet mer om 
hva Vy Buss Trondheim ønsker å gjøre med saken.

Sjekk av lønnslipp
For de av dere som har fått endrede skift på grunn av 
innstillinger av metroavganger, må sjekke sin lønnslipp 

Vy Buss-klubben Trondheim

nøye og se om lønna stemmer. Sjekk også lønnsrapporten, 
der står alle tilleggene spesifisert for hver dag.

Alle har ei fast månedslønn etter sin stillingsprosent, så det 
som må sjekkes nøye er de tilleggene du har fått. Stemmer 
det ikke, er første bud å ta kontakt med nærmeste leder for 
en oppklaring. Løser det seg ikke; ta kontakt med oss i Vy 
Buss-klubben Trondheim.

NYTT FRA KLUBBENE



Vy Buss-klubben Orkanger

Redaksjonen har ikke mottatt noe fra klubben.
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Alle er tilbake på den turnusen vi hadde fra 2. mai, og 
hverdagen er her igjen etter en velfortjent sommerferie. 
Vi hører veldig lite om turnus, og da kan det se ut til at 
sjåførene er fornøyde. 

Turnusutvalget, sammen med tillitsvalgte fikk et godt 
samarbeid med planlegger og leder i avdelingen. 
Med god dialog og innblikk i hverandres utfordringer kan 
mye løses. 

Det rekrutters mange nye sjåfører på Stjørdal nå  
Vi har kjent på utfordringen med for lite sjåfører, og håper  
at det skal bli stabilt utover høsten. Vi oppfordrer alle til  
å inkludere de nye sjåførene etter beste evne.

Nye «bybusser» på linje 90 Stjørdal
I august fikk vi Scania City Wide lavgulv, noe vi hadde 
gledet oss til lenge. 

4 busser er innkjøpt til Stjørdal, og 3 går fast i rute store 
deler av dagen. Vi synes det er bra at vi fikk 4 stykker, da en 
av dem stort sett står på verksted hos Scania. Det har vært 
mye feil på disse bussene, og sjåførene opplever at man 
ikke kan kjøre et helt skift uten å bytte buss. Eks.; plutselig 
får vi ikke åpnet dørene, og det er veldig upraktisk.  

Ny E6 Trondheim – Stjørdal
Vi har for alvor begynt å kjenne på utbyggingen av 
motorvegen mellom Stjørdal og Trondheim. Omkjøringer, 
nedsatt hastighet etc. Dette vil gi oss en god del utfordringer 
i hverdagen, og vi må kanskje tenke at; -sånn blir det i 4 år 
fremover. Vi må be sjåførene om å ha noe tålmodighet. 

Sykefraværsoppfølging i teamet
Sykefraværsoppfølging for ansatte oppleves mangelfull. 
Det er sjåfører som er langtidssykemeldt, og som opplever 
lite kontakt fra leder. Tillitsvalgte og verneombud har 
påpekt dette og teamleder innrømmer at han har vært for 
lite flink her, og lover å bli bedre. 

Vy Buss-klubben Stjørdal

Avvik lukkes uten iverksatte tiltak
Vi får tilbakemeldinger fra medlemmer om at avvik lukkes 
uten tiltak. Vår teamleder ønsker at dette skal være tema i 
samarbeidsmøte på regionnivå. En del av disse avvikene er 
utenfor teamleders kontroll, og da er det vanskelig for ham 
å iverksette tiltak.

Lov og avtaleverk 
Vi opplever at retningslinjer for utlysning/søking av turnus 
har ikke blitt gjort i forhold til retningslinjer. Dette har vi nå 
fått lovnad om skal skje i henhold til lov og avtaleverk. 

Oppstart/utkjøring av kalde busser
På Stjørdal (som andre steder) har det vært utfordringer. 
Ledelsen har våren 2022 lovet at det skal forberedes instrukser 
for dette fram mot denne høsten. Det kan se ut som om ledelse 
og tillitsvalgte/verneombud ikke har samme oppfatning, vi ser 
ikke forbedringene som er lovet. Men vi er ikke ferdige med 
saken. Dette gjelder jo sjåførenes arbeidsmiljø. 

Lønn / timebank / feriedager
Det har vært mye rot hos enkelte i forbindelse med 
feriepengeutbetalingene, i hovedsak for de som ble 
virksomhetsoverdratt fra Boreal. Vy Buss jobber med 
dette på sentralt nivå, og vi har fått god informasjon av 
avdelingsleder og HR sentralt. Det jobbes iherdig med å 
ordne opp i alt dette, og da vil også timebank og antall 
feriedager til gode rettes opp samtidig. 

Toalettforhold Marienborg
For sjåførene som kjører 70 og 430 er denne muligheten for 
å kunne dekke personlige behov viktig. Her er forholdene 
mildt sagt uholdbare. Det blir ikke vedlikeholdt, og det 
mangler sanitærvæske sånn at lukt/gass der inne er veldig 
plagsom, muligens farlig. Vi har mer eller mindre hatt saken 
på agenda siden 2020!!!??? Det er ganske frustrerende 
at ting skal ta så lang tid. Det har den siste tiden vært noe 
bevegelse i saken, men den som lever («kjører» )får se.

Ann-Kristin Alstad Reinås 
Leder Vy Buss-klubben Stjørdal
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