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Agenda

– Avtale mellom Unibuss og Norgesbuss / Vy Buss om virksomhetsoverdragelse

• Gjennomgang av protokoll mellom Unibuss og Norgesbuss / Vy Buss

– Om Unibuss: Hvem er vi?

– Nye kontrakter i Vestregionen: Vårt løsningskonsept

– Valg av leverandører: Busser og ladeinfrastruktur

– Plansystem og prinsipper for utarbeidelse av skift og turnuser

– Ansatt i Unibuss: Hva kan du forvente?

– Videre prosess 

– Hvor kan du få mer informasjon?
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Virksomhetsoverdragelse: 

Avtale mellom Unibuss og 
Norgesbuss / Vy Buss

Per Christian Bing, Unibuss

Per Arne Engen, Norgesbuss

Unibuss



Protokoll Norgesbuss og Unibuss

Drøftelsesmøte mellom Vy Buss / Norgesbuss og Unibuss etter ALM §16-5 (1) 
gjennomført henholdsvis 3. og 4. juli 2019 

Unibuss



Overdragelse av Vestanbud

AML §16-5(A) AML §16-5(B)

• Unibuss AS ble tildelt kontrakt for 

ruteområde 1 og 2 i anbud 

busstjenester i Vestregionen med 

virkning fra og med 28.06.2020

• Deler av kontraktene er i dag ivaretatt 

av operatørselskapet Norgesbuss AS 

og Vy Buss.

• Norgesbuss og Vy Buss’ kontrakt for 

busstjenester opphører 27.06.2020.

• Arbeidsforholdet for ansatte fra 

Norgesbuss AS, som omfatter sjåfører, 

bussvaskere, administrasjon og 

mekanikere som ved overgangen 

28.06.2020 er navngitt, overføres til 

Unibuss fra samme dato.

Unibuss

Grunnen til overdragelse Fastsatt dato for overdragelse



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen
AML §16-5(C) – DE RETTSLIGE

• Ny arbeidsgiver for kontraktene er Unibuss AS. Hovedkontoret for Unibuss AS ligger i 

Oslo kommune, Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo.

• De aktuelle arbeidsplassene/oppmøtestedene er Furubakken og Skui (Norgesbuss 

AS) og Lommedalen (Vy Buss AS)

• Som bekreftelse på at arbeidsforholdet er overdratt og hvem som er ny arbeidsgiver, 

skal de overdratte ha ny ansettelseskontrakt. 
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De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen
AML §16-5(C) – DE ØKONOMISKE

• Norgesbuss AS og Vy Buss AS utbetaler fastlønn til og med den 27.06.2020. Unibuss 

AS utbetaler fastlønn fra og med den 28.06.2020, som etterbetales på lønnen i juli 

2020

• Lønningsdato i overtagende selskap er den 20. i måneden. Faste ansatte får sin faste 

lønn utbetalt i inneværende måned, mens lønn for timelønnede og variable tillegg 

utbetales etterskuddsvis den 20. i måneden

• Ansatte som blir overdratt beholder sin lønnsansiennitet, konkurranseansiennitet og 

sin kompensasjon for gjennomførte kompetansemoduler

• Utbetaling av feriepenger opparbeidet i Norgesbuss AS og Vy Buss AS i 2020 

utbetales den 20.06.2021

• Norgesbuss og Vy Buss AS planlegger sommerferien ihht gjeldende praksis

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(D) – ENDRINGER I TARIFFAVTALEFORHOLD

• Unibuss AS er medlem av NHO og arbeidsgiverforeningen NHO Transport, og de 

virksomhetsoverdratte vil være omfattet av disse avtalene (BBA og HA). 

• Unibuss AS varsler at selskapet fra 28.06.2020 erklærer seg ubundet av eksisterende 

særavtaler i Norgesbuss AS og Vy Buss AS som måtte gjelde ovenfor ansatte som 

blir overdratt. Fra samme dato vil Unibuss AS sine aktuelle særavtaler bli gjort 

gjeldene.

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen
AML §16-5(E) – PLANLAGTE TILTAK

• All opplæring for ansatte som skjer før overdragelsesdato må foregå på den ansattes 

fritid. Unibuss AS vil betale ordinær lønn, inkludert eventuelle moduler og fagbrev, for 

medgått tid

• Frikortrettigheter opprettholdes

• Unibuss AS benytter Uniformpartner. Det vil være nødvendig å ta mål til bruk for 

bestilling av uniformer under perioden før kontraktinngåelser

• Unibuss har samme bedriftshelsetjeneste som Norgesbuss

• Unibuss overtar personalmapper for de overdratte. Norgesbuss og Vy Buss utsteder 

sluttattest til de som inngår i personalmappen

• Selskapene vil utveksle aktuell informasjon for videre oppfølging av sykefravær, 

egenmeldinger og andre relevante forhold

Unibuss



De rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen

AML §16-5(F) – RESERVASJONS- OG FORTRINNSRETT

• Frist for å benytte reservasjonsretten er 01.12.2019 for ansatte i Norgesbuss

• Frist for å benytte reservasjonsretten er 15.12.2019 for ansatte i Vy Buss

• Ansatte som benytter reservasjonsretten blir avsluttet på ordinær måte uten 

oppsigelsestid

• Oversikt over aktuelle ansatte i Unibuss skal være klar innen 15.01.2020.

Unibuss



Om Unibuss: Hvem er vi?

Øystein Svendsen,

Administrerende direktør

Unibuss



Unibuss-konsernet er et av Norges største 

busselskap og består av selskapene Unibuss 

AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss 

Ekspress AS og Unibuss Tur AS.

Med rundt 1400 ansatte, er Unibuss det største 

heleide datterselskapet til Sporveien AS

Unibuss



7%

Unibuss 

Rutebuss

88%

5%

Unibuss

Unibuss 

Ekspress

Unibuss 

Tur 

▪ Torpekspressen kjører mellom Oslo og Torp Sandefjord 

Lufthavn.

▪ Værnesekspressen; Trondheim og Trondheim Lufthavn 

(Værnes).

▪ OSL-ekspressen; Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen 

(OSL).

▪ Lavprisekspressen; Oslo – Kristiansand – Stavanger, 

▪ Unibuss er et av de markedsledende busselskap i Oslo 

og en sentral kollektivtrafikkoperatør på hele Østlandet

▪ Har konkurrert om busstjenester på anbud, på vegne 

av konsernet.

▪ I 2017 feiret Unibuss 90 år i bransjen, og er en stolt og 

betydelig aktør i det norske kollektivtransportmarkedet.

▪ Unibuss Tur AS er ansvarlig for konsernets 

turbussvirksomhet siden 1996. 

▪ Unibuss Tur tilbyr markedets største utvalg av busser 

med turbusser med opp til 58 seter, minibusser, 

rutebusser og veteranbusser. 



Unibuss AS

Operatør Buss  
100 % konkurranseutsatt

Sporveien Oslo AS

Oslo Kommune

Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel eier 
100 % av Sporveien.

Infrastruktur og
Eiendom

Produksjon

Verksted

Unibuss Tur AS Unibuss Ekspress AS

Unibuss



Fra offentlig eid monopol til konkurranse

1927 – Stiftet

1997 – Unibuss AS etablert som eget aksjeselskap 

2003 – Oslo kommune bestemmer at bussdrift skal konkurranseutsettes

2006 – Alle bussruter i Oslo er nå anbudsansatt

2017 – Unibuss feiret 90 år i bransjen!

Unibuss



Unibuss

1481

ansatte 



Ledergruppen

Unibuss

Øystein Svendsen 

Administrerende direktør

Knut Gunnar 
Dissen 

Teknisk direktør 

Tonje Wikstrøm 
Frislid

Driftsdirektør

Joakim Johansson

Plandirektør

Mattias 
Hildingstam 

Utviklingsdirektør

Emilie Mejlænder 

Kommunikasjonssjef 

Kjell Knarbakk

Viseadministrerende direktør 

Daglig leder

Unibuss Tur og Unibuss Ekspress

Åse Hardang 

Økonomidirektør 

Linn Torgersen 

HR-sjef 



Grorud-

dalen

2010

Oslo 

Syd

2011

Unibuss var med å introdusere hybridbusser i 

vanlig rutetrafikk

Unibuss ble valgt som operatør til å 

introdusere hydrogenbusser. 

Vekst i det miljøvennlige busstilbudet 

Oslo

2015

Unibuss satte 110 nye biodiesel i trafikk, som 

gir lavere utslipp av nitrogenoksid og 

svevestøv.   

Oslo

2019

Unibuss overtar kjøringen på Østensjø med 54 

biogass-og biodielselbusser.  

Oslo

2017

Vestfold

2016

Unibuss introduserte 50 biogassbusser til, 

som får energi fra “kortreist” 

husholdningsavfall og landbruksavfall.  

Unibuss drifter totalt 49 elbusser

Unibuss
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Visjon – TaaS løsningen gir Unibuss en helt ny plattform for 
digitalisering, effektivisering og optimalisering av driften

Unibuss

Utviklingen videre i markedet

• Digitalisering og rask teknologiutvikling
• Miljøvennlig teknologi er moden

Unibuss sin rolle: 

• Være pådriver 
• Til enhver tid velge den mest miljøvennlige 

løsningen innenfor rammebetingelsene



Vi setter trafikksikkerhet høyt

• Unibuss er opptatt av å være en trygg 

arbeidsgiver og sørge for en sikker og 

behagelig reise for våre passasjerer.

• Derfor legger vi til grunn en nullvisjon 

for vårt trafikksikkerhetsarbeid. 

Målsetningen er at det ikke skal skje 

alvorlige ulykker i trafikken som følge 

av vår virksomhet.

Unibuss



Nye kontrakter i Vestregionen: 
Vårt løsningskonsept

Kjell Knarbakk

Viseadministrerende direktør

Daglig leder Unibuss Tur og Unibuss Ekspress

Unibuss



Ruteområde 1: Østre Bærum og Vestre Aker (Furubakken)
Ruteområde 2: Vestre Bærum (Skui og Lommedalen)

Unibuss



Ruteområde 1: Østre Bærum og Vestre Aker 

Bussanlegg: Furubakken

4,0 mill. rutekm/år

200 sjåfører

66 busser

– 23 lavgulv solobusser 

(RuterBy røde)

40/41/45/46/48

– 23 laventré leddbusser 

(RuterRegion røde)

130/140/145

– 20 laventré solobusser 

(RuterRegion grønne)

140E/220/225/230/235

Unibuss

Linjer:

40 Skøyen – Øvre Sogn

41 Skansebakken – Røa

45 Voksenskog – Majorstuen

46 Ullerntoppen – Majorstuen

48 Voksenkollen – Tryvann (skibuss)

130 Sandvika - Skøyen (+N)

140 Bekkestua - Skøyen (+N)

140E Hosle ekspress

145 Bekkestua - Fornebu

220 Sandvika - Bekkestua

225 Veritasparken - Bekkestua

230 Sandvika – Bekkestua – Østerås - Ila

235 Østerås - Grini næringspark - Listuveien



Ruteområde 2: Vestre Bærum  

Bussanlegg: Skui og Lommedalen 

5,3 mill. rutekm/år

230 sjåfører

84 busser

– 13 laventré solobusser 

(RuterRegion grønne)240, 

245, 265 

– 71 laventré boggibusser 

(RuterRegion grønne)Alle 

øvrige linjer

Unibuss

Linjer:

• 150 Gullhaug-Oslo bussterminal +    

150E Gullhaug-Nationaltheatret (Vika)

• 160 Rykkinn-Oslo bussterminal +     

160E Rykkinn-Nationaltheatret

• 210 Lommedalen-Sandvika 

• 215A/B Kolsås-Vøyenenga/Rud-

Sandvika

• 240 (Sollihøgda-) Skui-Sandvika          

(+N via Tanum)

• 245 Kattås-Staver-Sandvika

• 265 Nesøya-Sandvika

• 265E Nesøya-Nationaltheatret

• 2015 Skolerute Landøya skole



Transport as a service (TaaS)

• Nye krav til IT-løsninger fra Ruter

• Operatør har ansvaret for skjermer og 

IT-utstyr i buss

• Utstyret skal kommunisere med Ruters 

baksystem

– Ruter definerer innhold og hva som 

skal vises

• Erstatter INIT-systemet og Ruters 

billettsalgsmaskin

– Ruter skal fortsatt sørge for 

kortlesere/validatorer (leddbuss)

• TAAS-løsningen innført på elbusser 

sommeren 2019 (+ Romerike)

Unibuss



Vårt miljøkonsept – «2-trinnsrakett» for 
innføring av nullutslippsbusser

• Fase 1 – oppstart 28.06.20
– Kun elbusser der Ruter har krevd det => 40-linjene

– 23 røde RuterBy lavgulv el solobusser

– For øvrig dieselbusser på HVO (avansert biodiesel)

• Fase 2 – starter 01.07.25
– Elbussene på 40-linjene videreføres

– Alle HVO-bussene skiftes ut med elbusser

– Ladeinfrastruktur utvides/etableres på Furubakken og Skui

– Unibuss sørger for strøm og ladeinfrastruktur også i Lommedalen

• Kun elbusser fra 01.07.25
– Ruters målbilde er kun 0-utslipp innen 2028

Unibuss



Opplæring i språk: Nye krav fra Ruter

• Bussførere skal minst ha norskkunnskaper 

tilsvarende B1 i henhold til nivåklassifiseringer i det 

felles europeiske rammeverket for språk, CEFR

• Unibuss vil kartlegge norskferdigheter før ansettelse 

eller virksomhetsoverdragelse

• Bussførere skal ha bestått språktest tilsvarende A2 

(basis bruker) før de kjører på egenhånd med 

passasjerer

• Unibuss må dokumentere ovenfor Ruter den enkeltes 

fører progresjon og status

Unibuss



Andre forhold

• Vask
– På alle anlegg

– Egen regi eller kjøp av tjenester vurderes i løpet av høsten

• Vedlikehold
– Verksteder på Furubakken og Skui

– Egen regi eller kjøp av tjenester vurderes i løpet av høsten

• Drifts- og trafikkledelse
– Lokal tilstedeværelse kombinert med sentral trafikkledelse

Unibuss



Lokal driftsledelse
ALLE GARASJER VIL HA TILSTEDEVÆRELSE AV DRIFTSLEDELSEN

Driftssjef

Område

Gruppeleder

Furubakken

Gruppeleder

Furubakken

Gruppeleder

Lommedalen

Gruppeleder

Skui

Instruktør

Alle

Unibuss

Furubakken vil være hovedbase i regionen, og er 

utgangspunkt for Driftssjef og to gruppeledere.

Lommedalen og Skui vil begge ha en Gruppeleder for å 

ivareta personalansvaret på stasjonene. 

Det vil også være en instruktør som vil veilede førere med 

kjørestiltrening og økonomisk kjøretrening. 



Lokal og sentral trafikkledelse
ALLE GARASJER VIL HA TILSTEDEVÆRELSE AV TRAFIKKLEDELSE

Leder for 
trafikkledelsen

Alle

Sentral 
trafikkledelse

Trafikkleder Bemanning

Lokal 
Trafikkledelse

Vestregion

Trafikkleder

Furubakken/Lommedalen/Skui

Pikett

Furubakken/Lommedalen/Skui

Operativ 
ledelse

Unibuss

Trafikkledelsen i ruteområde 1 og 2 vil bestå både av 

lokale trafikkledere og piketter og sentrale trafikkledere. 

Vi har som mål å være lokalt tilstede 22 timer i døgnet 

på ukedager med forsterkning i rushperioder og 24 

timers bemanning i helger. Behovet for trafikkledelsen er 

inkluderer lokale trafikkledere, piketter og sentrale 

trafikkledere.  



Valg av leverandører
- busser og ladeinfrastruktur

Glenn Gaalaas, 

Leder Flåte & Infrastruktur

Unibuss

Unibuss



Unibuss

MAN er valg som leverandør til alle busser med 

HVO som drivstoff



Unibuss

BYD er valgt som leverandør av elektriske 

busser til Ruteområde 1

BYD K9UB12m LF

Klasse 1



Unibuss

• Unibuss har bestilt 23 batterielektriske busser fra den kinesiske 

leverandøren BYD 

• BYD er verdensledende på leveranse av batterielektriske busser med 

mer enn 50 000 produserte elbusser

• Fabrikker i Kina, Ungarn og Frankrike

• Solgt mer enn 700 busser Europa, bl.a. 44 stk. til Nobina Norge

• Bussene leveres med batterikapasitet på 348kWh

• Bussene lades med kabel og pantograf



Busser i Ruteområde 1 - Østre Bærum og Vestre 
Aker (Furubakken)

Unibuss

23 Busser20 busser 23 Busser

BYD K9UB12m LF

Klasse 1

12M Laventre

Klasse II

18M Laventre

Klasse II
12M Lavgulv

Klasse I



Busser i Ruteområde 2 - Vestre Bærum 
(Skui og Lommedalen) 

Unibuss

13 busser 71 busser

12M Laventre

Klasse II

15M Laventre

Klasse II



Unibuss

127 busser

150 elektriske busser

2020 2025

Flåtefornyelse:

Ruteområde 1: Østre Bærum og Vestre Aker (Furubakken)

Ruteområde 2: Vestre Bærum (Skui og Lommedalen)



Leverandør av ladeinfrastruktur 

• Unibuss skal etablere ladestasjoner for 23 elektriske busser på Furubakken

• ABB er valgt som leverandør og konseptet er en kombinasjon av semihurtig (150kW) og 

hurtiglading (300kW)

• ABB er en ledende aktør i marked på ladeinfrastruktur for buss og personbiler og har betydelige 

leveranser til flere bussoperatører i Norge

• For hurtiglading er det valgt en løsning hvor pantograf er plassert i mast og kontaktskinner 

monteres på buss 

• Fra 2025 etableres det i tillegg ladeinfrastruktur på Skui og Lommedalen 

Plug-in lader med effekt på 150 kW og 

sekvensiell lading av bussene
Hurtiglader med effekt på 300 kW 

og lading med pantograf

Inverted solution for pantograf

Unibuss



Oppgradering av anlegg (Furubakken)

Unibuss



Hybelhus på Furubakken

Unibuss

• Unibuss ønsker at anleggseier (Bussanlegg AS) står for utleie av hyblene på Furubakken, slik at 

Unibuss ikke blir et mellomledd mellom eier og leietaker

• Bussanlegg AS er en profesjonell utleier og vil sikre hensiktsmessig, drift, forvaltning og utleie av 

hyblene

• Mer informasjon knyttet til leieforhold vil Bussanlegg AS komme tilbake til på et senere tidspunkt

1. etg. 2. etg. 3. etg.

Hybelhuset inneholder 36 hybler m/fellesarealer



Sjåførfasiliteter

Fra konkurranse grunnlag:

Oppdragsgiver stiller sjåførfasiliteter i form av hvilebrakker og toaletter til disposisjon for vinnende 

operatør. Oppdragsgiver er i all hovedsak leietaker av disse fasilitetene. 

Unibuss vil følge opp at alle sjåførfasiliteter tilfredsstiller Unibuss standard for toaletter og hvilebrakker.



Oppgradering av Skui

Unibuss



Lommedalen

Unibuss

Side 44



Service & Vedlikehold

Unibuss

Unibuss har ikke avgjort hvilken modell som skal følges for gjennomføring av service og vedlikehold 

på bussene. Løsning forventes å være klar i månedsskifte september/oktober. 

De alternative løsningene er som følger:

1. Serviceavtale med bussleverandør(er)

2. Utføre vedlikehold i egen regi

3. Kombinasjon mellom alternativ 1 og 2



Bussrenhold

Unibuss

Unibuss har ikke avgjort hvilken modell som skal følges for gjennomføring av renhold på bussene. 

Løsning forventes å være klar i månedsskifte september/oktober. 

De alternative løsningene samlet for begge Ruteområdene er som følger:

1. Utføre renhold i egen regi

2. Kjøp av renholdstjeneste

3. Kombinasjon mellom alternativ 1 og 2



Pause 10 minutter

Unibuss



Plansystem og prinsipper 
for utarbeidelse av skift og 
turnuser

Lars Storm,

Driftsplanlegger

Unibuss

Unibuss



Planavdelingen

Plandirektør

Anbud & Analyse Driftsplanlegging Bemanningsplanlegging

Funksjonsansvarlig HASTUS 
driftsmoduler

Unibuss

Roller:

- Anbud & Analyse

- Produksjonsutvikling

- HASTUS superbruker 

optimering

- Driftsplanlegging

- Materiell og 

skiftoptimering

- Turnus

- Bemanningsplanlegging

- Publisering skift og 

turnus

- Ferie/frisøknad 

tildeling



Plan og driftssystem

• Unibuss bruker HASTUS som 

planleggings- og driftssystem
– Optimeringsmoduler for materiellbehov og -bruk.

– Optimering av skift/vakter

– Turnusoptimering

• Førermodulen SelfService:
– Kalenderoversikt av turnus og skift

• Detaljert skiftoversikt på dagnivå

– Frisøknader
• Feriesøknad

• Tjenestebytte

• Privat bytte

• Avspasering

Unibuss



HASTUS-SelfService

Meny
Arbeidskalender

Unibuss



HASTUS-SelfService
Arbeidsdag

Unibuss

Detaljert 

innhold



Turnuseksempler 

• Standardturnus

– 30 arbeidsdager over 6 uker

– Fri annenhver helg

– Kombinasjon av tidligvakter, dag- og kveldsvakter

• Tidlig turnus

– 30 arbeidsdager over 6 uker

– Fri annenhver helg

– Kombinasjon av morgen og dagvakter.

• Sein turnus

– 30 arbeidsdager over 6 uker

– Fri annenhver helg

– Kombinasjon av ettermiddag, kvelds- og nattskift

– Ingen deltskift

Unibuss



Eksempel standardturnus

Unibuss



Tidlig turnus

Unibuss



Kveld/natt turnus

Unibuss



Ansatt i Unibuss:
Hva kan du forvente?

Per Christian Bing,

Personalsjef

Unibuss

Unibuss



Nyansatt i Unibuss

• Personalforsikring og pensjon

• Fagforening og vernetjeneste (BBA) 

• HMS

• Førerhåndbok (regulerer forventninger, 

informasjon og krav) 

• Uniform

• Kompetansesystem (moduler) 

• Frikort 

• Velferd og personalgoder

Unibuss



Personalforsikring og pensjon
SOM ANSATT I UNIBUSS ER DU DEKKET FRA FØRSTE ARBEIDSDAG TIL DIN SISTE

• Unibuss sine pensjon- og 

forsikringsordninger er i henhold til 

bransjestandard

• Vår pensjonsleverandør er per tiden 

Storebrand

• Ansattes oppstarte pensjonskapital og 

rettigheter blir overført til Storebrand

• Andre personalforsikringer er per tiden i 

Protector

Unibuss

Nyttige nettsider: 

www.nav.no 

www.minpensjon.no 



Fagforeninger og vernetjeneste
NTF UNIBUSSKLUBBEN, YTF I UNIBUSS

• For førere, renholdere og verkstedarbeidere: 

– Unibussklubben Fellesforbundet –LO

– YTF  Unibuss - YS

• Funksjonærer

– FLT- LO 

– YTF -YS 

• Vernetjeneste er organisert områdevis med et 

sentralt hovedverneombud. 

Unibuss



Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
UNIBUSS SKAL IVARETA SIKKERHETEN FOR ALLE ANSATTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Unibuss skal ivareta sikkerheten for 

alle ansatte på arbeidsplassen. Den ansvarlige for at dette arbeidet blir ivaretatt 

er administrerende direktør. For å være sikker på at alle ansatte får nødvendig 

øvelse og opplæring er det utarbeidet flere HMS-kurs. 

Det grunnleggende HMS-arbeidet er beskrevet med åtte punkter i 

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Disse punktene er «grunnmuren» i 

bedriftens HMS-arbeid:

1. Unibuss skal ha oversikt over krav, lover og forskrifter 

2. Ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i bedriftens 

HMS-arbeid 

3. Unibuss skal sørge for medvirkning med de ansatte 

4. Unibuss skal fastsette mål for HMS 

5. Unibuss skal ha oversikt over organisasjonen og hvordan ansvaret for 

HMS-arbeidet er fordelt 

6. Unibuss skal kartlegge farer og vurdere risiko 

7. Unibuss skal ha rutiner for melding og behandling av HMS-avvik 

8. Unibuss skal gjennomføre internkontroll for å sikre at HMS-systemet 

fungerer 

Hvordan Unibuss jobber med disse åtte punktene er nærmere beskrevet i 

styringssystemet (EK). 
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Førerhåndbok
VÅRT VIKTIGSTE OPPSLAGSVERK

• Førerhåndboken er vårt viktigste 

oppslagsverk i en travel hverdag, og du 

finner den i vår Elektroniske 

kvalitetshåndbok/ styringssystem (EK). 

• Førerhåndboken er delt opp i lokale 

deler som er viktig for ditt driftsområde 

og en bedriftsdel som gjelder alle ansatte 

i Unibusskonsernet. Klikk på bildene for 

å få tak i den informasjonen du leter 

etter.
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Uniform
UNIBUSS BRUKER UNIFORMPARTNER

• I tjeneste skal du alltid bruke uniform. Dette 

bidrar til å skape trygghet og tillit ovenfor våre 

kunder. Som en representant for Unibuss er det 

derfor viktig å alltid ha en ren, hel samt 

presentabel uniform. 

• Unibuss vil ha representanter på stasjonen som 

vil foreta mål slik at uniformer er på plass til 

oppstart
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YSK og kompetansemoduler
UNIBUSS ORGANISERER YSK OG KOMPETANSEMODULER

• YSK- kurs (etterutdanning) gjennomføres 

internt 

• Test kompetansemoduler gjennomføres 

3 ganger pr. år.

– Gjelder de tre bransjemodulene samt 

den 4. bedriftsinterne modulen
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Reisekort/Frikort
REISEKORT/FRIKORT OVERFØRES TIL UNIBUSS

Frikortbestemmelser – jfr. Bussbransjeavtalen §9 

• For ansatte betales en egenandel per måned per 

utstedt reisekort etter følgende takster: 

• • Kr. 41,5 for ansatt 

• • Kr. 83,- for ektefelle/samboer 

• • Kr. 41,5 per barn fra 6 år til og med 17 år 

• Egenandel trekkes via lønn. 
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Velferdsmidler
UNIBUSS HAR EN VELETABLERT ORDNING FOR VELFERDSMIDLER

• Gjelder for kontrakter hvor det ikke er regulert 

bonusfordeling til ansatte 

• Velferdsmidlene budsjetteres som 10 % av 

bonusinntektene foregående år, minimum 1 mill. 

kroner og maksimum 2 mill. kroner per år. 

• Sentralt velferdsutvalg – pt. leilighet i Spania

• Lokale velferdsutvalg – bestående av leder og 

tillitsvalgte på driftsområdet,  administrerer 

velferdsmidler ihht. vedtatte retningslinjer
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Personalgoder

• Trimrom på flere stasjoner

• Bedriftsidrettslag

• Diverse rabattordninger; blant annet på 

Møller Gruppen, Mekonomen Butikk og 

Sats
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Videre prosess
- veien til oppstart

Mats Marheim,

Assisterende driftssjef

Unibuss
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JAN

FEB

MAR

AUG MAI

JUNJUL

SEP

OKT

NOV

DES

APR

August 2019

Infomøte med sjåfører 

(14. og 15.8.)

Juni 2019:

• Bestilling av busser

• Bestilling av ladeinfrastruktur

• Bestilling av TaaS-utstyr

• Utarbeidelse av organisasjonsstruktur 

for drifts- og trafikkledelse

• Virksomhetsoverdragelsesmøte med 

Vy

September 2019
• Produksjon av busser 

starter

• Utarbeidelse av MOP og 

rapport fra støyrådgiver 

(anlegg)

• Utarbeidelse av 

vedlikeholds-konsept og 

vask

Oppstart: 28.06.2020

Januar 2020
• Inngåelse av arbeidskontrakter for drifts-

og trafikkledelse

• Infomøte med sjåfører

• Språktest, 

kompetansekartlegging
• Utvikling av app-en for vask

• Utarbeidelse av kursmateriell for 

opplæring

• Opplæring av instruktører

• Leveranse av ladeinfrastruktur

• Utarbeidelse av vogn- og skiftplan

November 2019

• Oppfølging av 

leverandører

• Detaljplanlegging av 

arbeider på anleggene

• Infomøte med 

sjåfører

Desember 2019

• Reservasjonsfrist 

1. og 15.12.19

Mai 2020
• SIT og CAT HVO-buss 

(TaaS)

• Leveranse av el- og HVO-

busser

• Testing av HVO-busser

• Opplæring av 

sjåfører

Februar 2020

• Inngåelse av 

arbeidskontrakter
• Utføre støyreduserende tiltak 

på anleggene

• Utarbeidelse av turnusplan

April 2020
• Inngåelse av 

arbeidskontrakter

• SIT og CAT el-buss (TaaS)

• VV HVO-buss

• Solcelleanlegg Furubakken 

klar for drift

• Testing av el-busser

Juli 2019:

• Virksomhetsoverdragels

es-møte med 

Norgesbuss

• Kartlegging av 

oppgraderingsbehov på 

anleggene

Oktober 2019
• Utlysning av stilling for 

driftssjef 

• Oppfølging av 

bussprodusentene inkl. 

TaaS-utstyr

Mars 2020
• Inngåelse av 

arbeidskontrakter

• VV el-buss (TaaS)
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Hvor kan jeg få mer 
informasjon?

Mats Marheim,

Assisterende driftssjef

Unibuss
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Oppstart Vestregionen – Unibuss.no/oppstart-vestregionen/

EGEN SIDE MED NYTTIG INFORMASJON KNYTTET TIL OPPSTART 
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Oppstart vestregionen – forts.
VI TAR IMOT SPØRSMÅL KNYTTET TIL OPPSTART

Unibuss

oppstart@unibuss.no


