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Et liv som buschauffør
Hvis man spørger en af Arriva Danmarks mere end 3000 buschauffører, hvad de synes 
om deres arbejde, så vil langt de fleste sige, at de elsker det. Ganske enkelt. Dagligdagen 
bag rattet i bussen, samværet med kollegaerne og mødet med de mange forskellige 
mennesker, der hver dag tager bussen for at komme på arbejde, i skole, til fodbold 
eller hjem fra fest – er med til at skabe arbejdsglæde og stolthed over at bidrage til 
samfundet. I hvert fald i Arriva. Det mærker man tydeligt, når man besøger vores 
busanlæg rundt om i landet.

Vores buschauffører er en mangfoldig skare af unge og ældre, mænd og kvinder, etniske 
danskere og nydanskere, der står sammen om at skabe ’de bedste rejseoplevelser i den 
kollektive trafik’. Det er vores vision, og det er det, vi hver dag går på arbejde for at 
levere. Det er ikke altid let, for den kollektive trafik er fuld af daglige udfordringer og 
overraskelser, men det er netop, når det er svært, at vi skiller os ud og viser, at  
vi har viljen og evnen til at give vores kunder en tryg og behagelig rejse.

Som buschauffør i Arriva skal man derfor først og fremmest være i  
stand til at køre bussen roligt og sikkert gennem trafikken, så  
passagererne kan slappe af og nyde turen, men man skal også være  
venlig og imødekommende i dialogen med kunderne, så de føler sig  
godt behandlet. Vi lægger desuden stor vægt på, at alle medarbejdere  
trives og er glade for at møde på arbejde, og derfor er det også  
vigtigt at være en god kollega, hvis man ønsker at arbejde i Arriva.

Så hvis du overvejer at blive buschauffør – og gerne vil være en del  
af en arbejdsplads, hvor arbejdsglæde er et nøgleord – så håber  
jeg meget, at du vil vælge Arriva. Du er velkommen til at  
kontakte os, hvis du vil vide mere om jobbet som  
buschauffør, men indtil videre kan du her i  
magasinet læse lidt mere om dagligdagen i Arriva.

Venlig hilsen 

 

Torben Hansen Topp 
Busdirektør i Arriva Danmark
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»Ikke to dage 
er ens«

Michael Peter Christiansen | Nykøbing F

N år Michael Peter Christiansen 
kører sin bus ud af anlægget 
i Nykøbing Falster og sæt-
ter kursen mod vejene, føler 
han sig fri. Så snart han sidder 
bag rattet, er det ham, der har 

ansvaret. Han har ansvaret for, at bussen 
overholder køreplanen, at kunderne får en 
god rejseoplevelse, og at de er glade og til-
fredse. 

»Når jeg sætter mig bag rattet, er det 
mig, der inviterer gæsterne ind i min bus. 
Det er min opgave at sikre, at gæsterne 
får en god rejseoplevelse. Det er mit an-
svar, at kunderne er glade, at bussen kører 
efter planen, og at alt går, som det skal. 
Det er et stort ansvar at have, men det 
giver mig også en følelse af en enorm fri-
hed, at jeg selv kan være med til at forme 
dagen på den måde. Jeg plejer at sige, at 
jeg har frihed under ansvar, da der selvføl-
gelig er regler og tider, jeg skal overholde. 
Men det er også bare med til at gøre mit 
job udfordrende,« fortæller Michael Peter 
Christiansen.

Michael har arbejdet i Arriva i to år, og 
han kan alle Nykøbing Falsters busruter i 
hovedet. På trods af det synes han ikke, 
at arbejdet som buschauffør er forudsige-
ligt – tværtimod. Han mener, at man som 
buschauffør skal være forberedt på, at der 
kan ske lidt af hvert, når man er ude at 
køre. Det er især mødet med de mange 
forskellige kunder, der kræver overblik og 
overskud til at have med alle typer af men-
nesker at gøre.

»Som buschauffør møder jeg mange for-
skellige slags mennesker. Jeg møder både 
unge, gamle og fulde folk i weekenden. Jeg 
kan hurtigt læse, hvordan de forskellige 
kunder er, og om det er nogle, jeg kan lave 
lidt sjov med. Jeg giver alle kunder en høflig 
betjening, men nogle kan tåle mere humor 

end andre. Så for at kunne give alle kunder 
den bedste service, kræver det, at man er 
en god menneskekender.«

MICHAEL SYNES, det er spændende og ud-
fordrende at køre med nye kunder hver dag, 
men han sætter også pris på de faste kunder, 
som han kender, og som også kender ham.   

»Nykøbing Falster er en lille by, så der er 
også rigtig mange faste kunder, som jeg har 
lært at kende og snakker godt med. Jeg 
kører folk til og fra arbejde og hører om, 
hvordan deres dag er gået, hvor de skal hen 
på ferie osv. Nogle gange lærer jeg folk så 
godt at kende, at det er lige før, jeg føler 
mig som en del af familien.«

Michael går op i, at de kunder, der kører 
med ham, får god, personlig service. For 

Michael Peter Christiansen er 30 år og kører rutebus i 
Nykøbing Falster. For ham er friheden bag rattet og de 
mange forskellige opgaver, der venter hver dag, blot nogle 
af grundene til, at han godt kan lide at være buschauffør.
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ham er det at yde en god service en naturlig 
del af jobbet som chauffør. 

»Jeg kan godt lide at hjælpe kunderne 
med serviceoplysninger og informationer 
om, hvilke afgange de skal tage, og hvilke 
billetter der er de billigste for dem. Nogle 
chauffører kan godt finde det udfordrende 
at skulle huske på så mange ting, samtidig 
med at de skal overholde køretiderne og 
huske at stoppe de rigtige steder, men for 
mig er det en naturlig del af det at være 
chauffør,« siger han og kommer i tanke om 
en bestemt episode.

»Jeg havde på et tidspunkt en kunde, som 
var faldet i søvn på vej hjem. Jeg vidste, hvor 
hun plejede at stå af, så jeg vækkede hende, 
da vi kom hen til hendes sædvanlige stoppe-
sted. Et par dage senere kom hun hen til mig 
med en æske Merci-chokolade. Det er sådan 
nogle oplevelser, der gør, at jeg er glad for 
at være buschauffør. Når jeg føler, at jeg har 
gjort noget godt – det er det hele værd.« 

SOM BUSCHAUFFØR i Nykøbing Falster kø-
rer man forskellige ruter hver dag, og man får 

også tildelt forskellige ruter på en vagt. Man 
har som medarbejder selv mulighed for at få 
indflydelse på, hvornår man vil arbejde, og det 
er noget Michael har benyttet sig af.

»Det betyder meget for mig, at jeg ikke 
er bundet til at køre den samme rute hver 
dag. Jeg kører fast aftenbus, og det har jeg 
selv valgt. Jeg kan ikke lide at stå tidligt op 
om morgenen, så det er rigtig dejligt, at jeg 
kan arbejde om aftenen. Der er meget stor 
frihed til selv at bestemme, hvornår man 
vil køre, og der er forskellige hold, man kan 
søge ind på. Jeg er glad for selv at kunne 
bestemme, hvornår jeg vil arbejde.«

Da Michael startede med at køre bus, 
kørte han turistbus på længere ture ned 
gennem Europa. Det var et job, han befandt 
sig godt i, men det er alligevel det at køre 
rutebus, som han bedst kan lide.

»Noget af det, jeg især godt kan lide ved 
at køre rutebus, er, at jeg kommer ud og ser, 
hvad der sker rundt omkring i lokalområdet. 
Jeg kan følge med i, hvordan naturen ændrer 
sig i takt med årstiderne, og hvor langt land-
mændene er kommet med høsten. Som bus-
chauffør er der ikke to dage, der er ens. Jeg 
ser og oplever nye ting, hver eneste gang jeg 
er på arbejde. Det er helt klart noget af det, 
der gør det fedt at være buschauffør,« siger 
Michael Peter Christiansen. n

STOLTHED »Jeg føler, at jeg kan bidrage 
med noget ved at være buschauffør. Jeg 

kører mange ældre mennesker ind til byen, og 
de ville måske ikke kunne komme derind uden 

en bus. Ved at hjælpe folk med at komme 
rundt, gør jeg en forskel i mine kunders liv 

og i samfundet generelt. Det er jeg stolt af,« 
fortæller Michael Peter Christiansen. 

Nogle gange  
lærer jeg folk så 

godt at kende, at det 
er lige før, jeg føler mig 
som en del af familien

»
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De bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

ARRIVA DANMARK er en ambitiøs virksomhed, der ønsker at 
gøre det attraktivt at benytte den kollektive trafik fremfor at 
køre i egen bil. Vi har derfor gjort det til vores vision, at vi vil 
skabe ’de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik’. Visionen 
er det overordnede og langsigtede mål for Arriva Danmark og 
den ledestjerne, vi altid har for øje, når vi udfører vores arbejde 
og træffer nye beslutninger. Visionen er en påmindelse om, at 
Arriva er en servicevirksomhed, og at vi er til for kunderne.

Arrivas vision

Arriva Gruppen
ARRIVA DANMARK er en del af Arriva Gruppen, 
der står for kollektiv trafik i 14 europæiske lande.

Arriva Gruppen har i alt 55.000 medarbejdere, 
20.000 busser, 700 tog, 200 sporvogne,  
20 skibe og transporterer hvert år 2,2  
milliarder passagerer.

Arriva Gruppen er siden  
2010 ejet af Deutsche  
Bahn, der har mere  
end 300.000  
medarbejdere  
i hele verden og  
en årlig omsætning  
på næsten 300  
milliarder kroner.

Buschaffør 
i Arriva
JOBBET som buschauffør i 
Arriva er både spændende 
og afvekslende. Man møder 
hele tiden nye udfordrin-
ger i trafikken, og man skal 
være indstillet på at arbejde 
på forskellige tidspunkter 
af døgnet – og ofte også i 
weekenden.

Man skal være en dygtig 
chauffør, der er i stand til at 
køre bussen stille og roligt, 
og man skal være venlig og 
imødekommende over for 
passagererne, så de får en 
tryg og behagelig rejse.

Det er også vigtigt at 
være en god kollega, så man 
bidrager til den gode stem-
ning på arbejdspladsen – og 
gør det til en fornøjelse for 
alle at møde på arbejde hver 
eneste dag.

SUNDHED er vigtigt for med-
arbejdernes trivsel, og Ar-
riva Danmark har derfor skabt 
sundhedsprojektet ’Et godt 
liv med Arriva’, der skal være 
med til at sikre alle et længere 
og bedre liv.

Vi har ombygget en ældre 
bybus til sundhedsbus, så vo-
res sundhedskonsulenter kan 

komme rundt til alle busanlæg 
og tilbyde medarbejderne hel-
bredstjek og give gode råd om 
kost og motion.

Alle chauffører er desuden 
omfattet af en sundhedsord-
ning, der giver adgang til både 
undersøgelser hos specialister 
og til forebyggende behand-
linger mod skavanker.

Sundhed og velvære

Uddannelse  
til buschauffør
UDDANNELSEN til bus-
chauffør tager seks uger og 
er et såkaldt AMU-kursus, 
hvor man som en del af ud-
dannelsen får kørekort til bus 
(kategori D-erhverv). Delta-
gerne bliver også undervist 
i miljøvenlig kørsel, konflikt-
håndtering og førstehjælp.

Arriva samarbejder med 
uddannelsescenteret UCplus, 
der har uddannet buschauf-
fører i 35 år og tilbyder kurser 
i både Aarhus og København. 
Der er uddannelsesstart hele 
tiden, så det er let at komme 
hurtigt i gang.

Det er gratis for ledige 
med ret til seks ugers selv-
valgt uddannelse at blive 
buschauffør. For andre ko-
ster det godt 5000 kroner.

Læs mere på ucplus.dk
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ARRIVA HAR VÆRET en del af den kollektive 
trafik i Danmark siden 1997 og er i dag en al-
sidig virksomhed med flere forskellige forret-
ningsområder.

Vi kører bus i det meste af landet, vi kører tog 
i Midt- og Vestjylland, og vi står for driften af 
havnebusserne i Københavns Havn. Vi står også 

bag uddannelsescenteret UCplus, som uddanner 
chauffører til bus, taxa og lastbil og tilbyder kur-
ser i dansk.

Arriva er i dag Danmarks største busselskab 
med 3300 buschauffører, der får den kollektive 
trafik til at fungere i både Jylland, på Fyn, på 
Sjælland og i hovedstadsområdet.

Arriva Danmark

Tilfredse 
medarbejdere
n Arriva gennemfører hvert 
andet år en tilfredshedsun-
dersøgelse, hvor medarbej-
derne har mulighed for at sige 
deres mening om Arriva. Ved 
den seneste undersøgelse 
svarede 84 procent af med-
arbejderne, at de er tilfredse 
eller meget tilfredse med de-
res arbejde, mens 78 procent 
svarede, at de er stolte af at 
arbejde for Arriva.

Særligt tilbud 
til seniorer
n Arriva Danmark tilbyder en 
særlig seniorordning til ældre 
medarbejdere, der ønsker at 
arbejde på nedsat tid. Bus-
chauffører over 60 år kan 
vælge at arbejde 80 eller 90 
procent af fuld tid og tilsva-
rende få udbetalt 80 eller 
90 procent af den fulde løn. 
Arriva tilbyder til gengæld 
at indbetale det fulde pensi-
onsbidrag, så pensionsopspa-
ringen ikke bliver påvirket af 
den nedsatte arbejdstid.

Buselever med  
ret til lærlingeløn
n Arriva og uddannelsescen-
teret UCplus tilbyder en ud-
dannelse som faglært bus-
chauffør. Det er en almindelig 
ungdomsuddannelse, der ta-
ger i alt 68 uger. Eleverne er 
berettiget til SU i de første 
10 uger, men får derefter 
praktikplads og lærlingeløn.
Man skal være minimum 21 
år for at blive buselev, og det 
er en fordel at have kørekort 
til personbil.

n Arriva Danmarks busanlæg er enten miljø- 
og/eller arbejdsmiljøcertificerede som bevis 
på, at vi har styr på alle processer, der vedrø-
rer sikkerhed på arbejdspladsen, miljøhensyn 
og beredskab. Det er med til at skabe et trygt 
arbejdsmiljø for medarbejderne – og med til at 
sikre vores omgivelser mod unødig forurening.

Arbejdsmiljø
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Krisztina Gulyas | Gladsaxe

S olen er så småt begyndt at stå op over København, når 
Krisztina Gulyas kører bussen ind på anlægget for at af-
levere den til næste chauffør. For de fleste mennesker 
begynder en ny dag, men for Krisztina er det afslutningen 
på en nattevagt på linje 6A, der kører mellem Rødovre og 
Buddinge. Tilbage på anlægget hilser hun på og snakker 

med sine kollegaer, der kommer forbi med jævne mellemrum, inden 
det bliver hendes tur til at holde fri. 

32-årige Krisztina arbejder for Arrivas i Gladsaxe, der kører by-
busser i København. Nattevagterne er noget, som Krisztina selv har 
valgt. Det er det, hun befinder sig bedst med, og det at køre bus i en 
stor by med mange mennesker, er noget af det, hun synes bedst om 
ved sit arbejde som buschauffør. 

»I en bybus i en stor by som København sker der en masse, fordi 
der kommer nye mennesker med bussen hele tiden. Jeg har tidligere 
prøvet at køre på nogle af de små linjer, men det er for kedeligt for 

Som buschauffør i København kræver det, 
at man kan bevare det store overblik og 

finde ud af at jonglere med mange bolde i 
luften på én gang, mener Krisztina Gulyas, 

der er chauffør hos Arriva i Gladsaxe.

Det kræver 
overblik at 
køre bus i 

København

MEDANSVAR »Som buschauffør 
er man sin egen herre til selv 

at forme dagen. Hvis man 
passer sit arbejde og overholder 
reglerne, har man frihed til selv 

at bestemme, hvordan dagen 
kommer til at se ud,« fortæller 

Krisztina Gulyas, der sætter pris 
på, at man som medarbejder 

selv har meget indflydelse på sit 
arbejde. Hun mener, at jobbet 

som buschauffør kræver, at man 
kan arbejde selvstændigt og selv 
tage ansvar, hvis noget går galt.  
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mig. Jeg kan godt lide at køre inde i byen, hvor der både er mange 
mennesker, biler og cyklister, som jeg skal holde øje med. Det kræver, 
at man kan holde tungen lige i munden, men det er det, jeg synes, 
der gør det sjovt at være buschauffør.« 

Ifølge Krisztina Gulyas skal man som buschauffør i København 
kunne bevare overblikket selv i pressede situationer. Det er en egen-
skab, hun besidder så godt, at kollegaerne i hendes afdeling kalder 
hende for ’en rolig bedstemor’. 

»Jeg bliver kaldt bedstemor af mine kollegaer, fordi jeg aldrig 
stresser, når jeg kører bus. Selv om trafikken ofte er utilregnelig, og 
der er mange mennesker og ting, man skal være opmærksom på, 
sørger jeg altid for at køre stille og roligt.« 

ARRIVA DANMARK HAR sit eget uddannelsescenter, UCplus, hvor 
man som medarbejder kan tilmelde sig forskellige kurser og ef-
teruddannelser. For Krisztina, der oprindeligt kommer fra Ungarn, 
er det en oplagt mulighed for at kunne blive bedre til det danske 
sprog.

»Lige nu går jeg på et kursus på UCplus for at blive bedre til dansk 
og den danske grammatik. Jeg elsker at gå i skole, så jeg er rigtig 
glad for, at Arriva tilbyder forskellige kurser,« siger hun og fortæl-

ler, at Arriva har fokus på, at chaufførerne skal lære at køre mere 
miljøvenligt.

»Jeg tænker meget over, hvordan jeg kører bus. Hvis jeg kører 
ned ad en bakke, træder jeg ikke på speederen osv. Der bliver holdt 
øje med, hvor meget brændstof hver chauffør bruger, og det moti-
verer mig til at køre mere økonomisk.« 

Krisztina fortæller, at der er stor konkurrence blandt chaufførerne 
om, hvem der kan køre mest miljøvenligt, og at der månedligt ud-
deles en æske chokolade til den chauffør, der har gjort det bedst i 
den seneste måned.

ARRIVA DANMARKS MEDARBEJDERE kommer fra mere end 80 
forskellige lande. Alene i Gladsaxe er der godt 40 forskellige natio-

Jeg bliver kaldt bedstemor  
af mine kollegaer, fordi jeg  

aldrig stresser, når jeg kører bus
»



Maja Elisabeth Jensen | Svendborg

 

Priser
Arriva Danmark har modtaget en række priser de senere år. 
Priserne er en anerkendelse af Arrivas evne til at bidrage 
til trafiksikkerheden; til at sætte kunderne i centrum i den 
kollektive trafik; og til at skabe en arbejdsplads, hvor der er 
plads til alle.

Sikker Trafik  
Erhverv-prisen 2013
Rådet for Sikker Trafik  
og Forsikring & Pension

Prisen gives til virksomheder, der 
gør en aktiv indsats for at øge 
trafiksikkerheden på de danske veje. 
Arriva er den første modtager. 

MIA-prisen 
2012
Institut for  
Menneskerettigheder

Prisen gives til virksomheder, der 
fremmer ligebehandling – uanset 
køn, etnisk oprindelse, religion, alder, 
handikap og seksualitet. 

Transport Achievement  
Award 2011
OECD’s International  
Transport Forum

Prisen gives til virksomheder 
og myndigheder, der gør en 
særlig indsats for at afdække og 
imødekomme kundernes behov. 

Integrationsprisen 
2010
Integrationsministeriet

Prisen gives til virksomheder, der 
gør en aktiv indsats for at styrke 
integrationen og mangfoldigheden 
på det danske arbejdsmarked.

naliteter repræsenteret. For Krisztina er det en stor fordel at have 
kollegaer fra mange andre lande.  

»Da jeg startede for cirka fire år siden, var jeg den første ungarer. 
Det var en stor hjælp, at der var så mange andre, der også kom fra 
andre lande, så man ikke følte sig alene. Jeg synes stadig, det er 
spændende at snakke med mine kollegaer, der kommer fra helt an-
dre lande end jeg selv, og man kan lære meget af hinandens forskel-
ligheder,« siger Krisztina og fortæller videre, at der tit bliver afviklet 
forskellige arrangementer for at ryste folk mere sammen. 

»Da vi er en stor afdeling, er det desværre svært at komme til at 
lære alle at kende privat. Der bliver derfor ofte arrangeret ture uden 
for arbejdstiden. Jeg har både været med på Bakken og på skitur, 
og det er en god måde at lære sine kollegaer endnu bedre at kende.«

Så selv om hverdagen er travl, og der kan gå lang tid mellem en 
god snak kollega og kollega imellem, er der alligevel et rigtig godt 
sammenhold i Gladsaxe. n

NATTEVAGT 32-årige Krisztina kører fast om natten  
på linje 6A mellem Rødovre og Buddinge i København.  

Hun er glad for de forskellige arrangementer og  
kurser, som Arriva kan tilbyde hende. 

vinder



SAMMENHOLD »Jeg møder 
nye folk hver dag, og jeg snakker 

med mange forskellige typer 
mennesker. Det er rigtig hyggeligt, 

når jeg kan genkende kunderne, og 
de kan genkende mig,« siger Ymer 

Rizvani, der er glad for at være 
buschauffør og især sætter pris på 
sammenholdet blandt kollegaerne 

og de gode arbejdstider. 
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Ymer Rizvani | Svendborg

P å busholdepladsen midt i 
Svendborg mødes Arrivas 
chauffører i deres pauser mel-
lem buskørslen. Der dufter af 
kaffe inde fra chaufførstuen, 
hvor de første chauffører har 

taget plads i stolene og sofaerne. Snart 
kommer der flere chauffører til, og snak-
ken begynder at brede sig. De spiser de-
res medbragte frokost, mens de snakker 
om alt fra private ting, til hvad man skal 
være ekstra opmærksom på ude i trafik-
ken i dag. Når pausen er forbi, sætter de 
sig bag hvert deres rat for at køre ud på 
de fynske veje. 

For Ymer Rizvani er det netop de dag-
lige snakke og det gode sammenhold, 
der er mellem chaufførerne og de øvrige 
medarbejdere, der er de væsentligste 
grunde til, at han er glad for sit arbejde. 
Han fortæller, at chaufførerne har stor 
gavn af at hjælpe hinanden i det daglige.

»Det er en stor fordel, at vi kan hjælpe 
hinanden i chaufførstaben. Vi giver hin-
anden besked, hvis der er meget trafik et 
sted, eller hvis man skal være ekstra op-
mærksom på grund af en ulykke. Når der 
er pause, har vi altid lige 5-10 minutter 
til at snakke sammen, inden vi skal ud at 
køre, så vi kan nå at fortælle videre, hvis 
der er nogle vigtige informationer.«

Ymer mener, at hjælpsomheden mel-
lem chaufførerne gør, at der er et rigtig 

godt sammenhold i afdelingen, og at ar-
bejdsglæden er stor. Der bliver tit lavet 
forskellige arrangementer som for ek-
sempel grill, som man kan deltage i, hvil-
ket gør, at man også får et mere privat 
forhold til sine kollegaer, så man ikke kun 
snakker om at køre bus.

YMER HAR BOET det meste af sit liv i 
Svendborg, og han møder derfor mange 
kendte ansigter, når han er ude på en 
rute. Han kan godt lide at køre med de 
kunder, som han kender i forvejen, og 
som kender ham. Han fortæller, at det er 
hyggeligt, når kunderne gerne vil snakke 
med ham, og at der er mange, han skal 
hilse på i løbet af en dag. Han synes, det 

er sjovt at køre med de faste kunder, 
men han kan også godt lide, når der er 
travlt, og der er mange mennesker, som 
skal med bussen.

»Det tidspunkt på dagen, hvor jeg har 
mest travlt, er i myldretiden, når folk 
får fri fra arbejde, og børnene skal hjem 
fra skole. Så bliver det en udfordring at 
overholde køreplanen, så bussen kom-
mer til de rigtige stop på de rigtige tids-
punkter. Men det er en udfordring, som 
jeg godt kan lide.« 

DE FASTE VAGTER i dagtimerne er no-
get, som passer godt til Ymers liv. For 
ham er det nemlig vigtigt, at der også er 
tid til familien.

»Det er vigtigt for mig, at jeg kan nå 
at se min familie og være sammen med 
dem, når jeg kommer hjem fra arbejde 
om eftermiddagen. Jeg er meget glad 
for, at jeg har nogenlunde selvbestem-
melse over mine arbejdstider. Jeg har 
før kørt på andre tidspunkter, men det 
fungerede ikke for mig,« fortæller Ymer 
og tilføjer, at jobbet som buschauffør er 
perfekt for ham. n

Godt sammenhold  
på arbejdspladsen

28-årige Ymer Rizvani er buschauffør hos Arriva i 
Svendborg. For ham er det gode sammenhold mellem 
chaufførerne med til at skabe stor arbejdsglæde. 

Jeg er meget 
glad for, at  

jeg har nogenlunde 
selvbestemmelse over 
mine arbejdstider

»
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M itzy Fabrisius er 39 år gam-
mel og kører bybus for Ar-
riva i Aalborg. En tidlig fa-
scination af store køretøjer 
gjorde, at hun valgte at blive 
buschauffør. Men tilbage i 

2007 blev Mitzy ramt af en skade i nakken, 
der betød, at hun blev langtidssygemeldt 
fra sit arbejde. 

»Da jeg blev ramt af en nakkeskade, var 
jeg bange for, at jeg ikke ville kunne komme 
til at køre bus igen,« fortæller Mitzy og 
tilføjer, at hun ved at benytte sig af Arri-
vas forskellige medarbejdertilbud har fået 
hjælp til at håndtere smerterne i sin nakke.

Arriva har en aftale med Falck Health 
Care, og herigennem har Mitzy fået tilbud 
om både at komme til massør, fysiotera-
peut og kiropraktor. Men det, der gjorde 
den største forskel, var noget helt andet – 
nemlig det at køre kundevenligt.

»Det, der har været til størst hjælp for 
mig, har været Arrivas GreenBox-system, 

hvor alle chauffører bliver målt på, hvor 
kundevenligt de kører, og hvor vi lærer for-
skellige kundevenlige køreteknikker. Jeg er 
begyndt at tænke meget over, hvordan jeg 
kører bussen. Jeg sørger for at lave blide 
opbremsninger, rolige sving og for ikke 
at køre for hurtigt rundt i rundkørslerne. 
GreenBox har hjulpet mig meget i forhold 
til at kunne komme tilbage som chauffør 
igen,« fortæller Mitzy.

Ud over at køre mere kundevenligt har 
Mitzy fået forskellige øvelser, som hun skal 
lave for at forebygge, at nakkeskaden ven-
der tilbage. Hun har også fået bevilliget 
længere pauser i løbet af arbejdsdagen, 
så hun har tid til at lave de nakkeøvelser, 

som fysioterapeuten har anbefalet hende 
at lave. 

MITZY ER GLAD FOR at være buschauf-
før, og hun kan ikke forestille sig at skulle 
arbejde med noget andet. 

Det er især det gode forhold, der er mel-
lem chauffører og kunder, som hun sætter 
stor pris på. 

»Jeg kan godt lide at smalltalke med pas-
sagererne, og jeg får hørt mange sjove hi-
storier. Hvis der er koncert i byen, og bus-
sen er fyldt med glade koncertgæster, kan 
jeg godt finde på at skrue op for musikken 
i bussen og lave lidt sjov og ballade med 
dem. Jeg vil gerne gøre busrejsen til en god 

En nakkeskade satte for en tid Mitzy Fabrisius’ arbejde som 
buschauffør på standby. Men med den rette hjælp og fokus 
på miljørigtig og kundevenlig kørsel er hun i dag tilbage i 
fulde omdrejninger som buschauffør hos Arriva i Aalborg.

Kundevenlig kørsel 
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oplevelse for mine kunder. Så bliver kun-
derne glade og kommer i godt humør – og 
når kunderne er glade, så er jeg også glad,« 
siger Mitzy og tilføjer, at selv om Aalborg 
er en stor by, er der alligevel mange af kun-
derne, der kender hende.

»En af kunderne har altid bolsjer med til 
mig, og en anden hjælper jeg med at samle 
på kuglepenne. Det er de her små personli-
ge forhold, man får til kunderne, som blandt 
andet er med til, at jeg er glad for at være 
buschauffør.« 

MITZY FORTÆLLER, at det betyder meget 
for hende, at hun kan holde sig i gang, når 
hun ikke er på arbejde. Hun har blandt andet 
benyttet sig af nogle af de forskellige med-
arbejdertilbud, der er om sundhed i Arriva.

»Det giver mig energi at få rørt kroppen 
og at få motion, og jeg kan tydeligt mærke i 
mit arbejde, når jeg holder mig i gang. Arri-
va har for eksempel billetter til svømmehal-
len i Aalborg, hvor man efterfølgende kan 

tage i wellness-afdelingen. Det er noget, jeg 
ofte bruger, og som giver mig mere over-
skud i hverdagen.«

Det gode sammenhold, der er chauffø-
rerne imellem, er noget af det, som Mitzy 
sætter pris på ved arbejdet som buschauf-
før, og i Aalborg bliver der taget mange 
initiativer til sociale arrangementer – ek-
sempelvis de populære bankoaftener, hvor 
medarbejderne kan tage venner og familie 
med til arrangementet.

»Man lærer sine kollegaer at kende på en 
anden måde, end når alle har uniform på. 
Derudover er vi en afdeling med mange 

nationaliteter. Hver fredag er der forskel-
lige, der står for at lave frokost. Derved får 
man smagt retter fra folks hjemlande, og på 
den måde kommer man også til at lære hin-
anden bedre at kende. Det skaber et godt 
sammenhold.« 

Mitzy fortæller, at hun ikke kan forestille 
sig at lave noget som helst andet end at 
køre bus og tilføjer, at hun altid er glad, når 
hun kommer hjem fra arbejde.

»Jeg går altid glad hjem fra mit arbejde, 
og jeg er især glad for, at jeg nu kan kon-
centrere mig om at køre bus og om at være 
der for kunderne i stedet for at have ondt 
i min nakke.« n

MILJØ 39-årige Mitzy Fabrisius er meget 
fokuseret på at køre miljøvenligt. »Hver 
måned bliver der lavet en liste over de 

chauffører, der har kørt længst på literen. 
Det motiverer mig til at gøre det bedre, og 

det skaber en god konkurrencestemning 
blandt chaufførerne,« siger Mitzy Fabrisius.

Mitzi Fabrisius | Aalborg

i fokus
Jeg vil gerne 
gøre busrejsen 

til en god oplevelse for 
mine kunder

»
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