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Möte FSJ säkerhetsgrupp 2018-10-31 
 
Deltagare på mötet: 
Ronny Fredriksson Infranord 
Roger Olsson  Infratek 
Sven-Gunnar Krave Railcare 
Martin Malmström Rosenqvist Entreprenad 
Jan Wiborg  Strukton 
Susanne Andersson FSJ 
 
På Skype 
Jörgen Hammarlund Scandrail  
Jannis Kullebjörk Infratek 
Simon Vestin  Sparktrade 

  

 

  
 

1. Inledning 

Ronny hälsade oss välkomna till dagens möte hos Railcare.  
 

2. Föregående mötes anteckningar 
Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna.  
 
3. Info från styrelsen  
Ronny informerade från det senaste styrelsemötet där han presenterade idén om FSJ-dok. 
Styrelsen tycker det är en bra idé men ber om en handlingsplan för projektet. Det är viktigt att 
tänka långsiktigt då det kommer ta tid och kosta pengar. Diskussioner om hur säkerhetsgruppen 
ska arbeta vidare och vad FSJ-dok ska innehålla. Vi får börja i liten skala tex med Förarens lärobok. 
Det är viktigt att vi först bestämmer strukturen och när den är klar går vi vidare med vilka dokument 
den ska innehålla. Två personer från säkerhetsgruppen, förslag är att en person från Strukton och en 
person från Infranord, arbetar fram ett förslag på en förvaltningsorganisation och en regelgrupp.  
 
4.  Information från möte om regelförändring TRV. 
Sven-Gunnar informerade från det senaste mötet där de jobbar vidare med våra förslag. D-skydd 

kommer att omarbetas i sin helhet under kommande möten. 

5. Info från möten under våren med Trafikverkets säkerhetschefer 
Ronny informerade från det senaste mötet med Trafikverkets säkerhetschefer.  
Gällande säkerhetsklassning pausar vi nu frågan tills Trafikverket bestämt hur de ska hantera 
förfarandet vid säkerhetsskyddad upphandling. På SÄPO:s hemsida finns information att läsa 
om Säkerhetsklassning och de olika nivåerna. Vi kommer tillhöra nivå 3. 
 
Gällande 15-minuters regeln och HTSM har FSJ krävt att besluten ska tas tillbaka och 
omarbetas men inget har hänt. På nästa möte med beredningsgruppen vill styrelsen att FSJ 
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informerar om att om de inte tar tillbaka besluten överväger vi att anmäla dem till 
Transportstyrelsen för att de inte följer sina egna regler och CSM-förordningen. 
 
På grund av omorganisering på TRV har inte deltagarna på mötet med Trafikverkets 
Säkerhetschefer längre befogenheter att besluta om föreslagna regeländringar, därför vill FSJ 
att TRV ser över vilka de skickar till mötet. Vi har också rent generellt under en längre tid haft 
svårt att veta vem som ska kontaktas på Trafikverket när det gäller Säkerhetsfrågor.  
 
Gällande OPA-repetitionerna hinner vi inte med att utbilda innan deadline den 31/5. 
Rekommendationen är att söka dispens hos TRV. 
 
6. Inbjudan till forum med Trafikverket 
FSJ har fått en förfrågan om vi vill delta med en person i NRJK- Nordiska rådets Nationella råd 

för järnväg och kollektivtrafikskydd (NRJK).  Jan Wiborg tar på sig uppdraget. 
FSJ förlänger avtalet med FRI och ny representant är Ronny Fredriksson som ersätter 
Thomas Käck. 
OSPA-gruppen, gemensamma indikatorer. Sven-Gunnar fick i uppdrag att stämma av den 
statistik de har. På OSPA-konferensen den 27/11 i Gävle deltar Kristoffer från Railcare, som 
är säkerhetsansvarig på järnvägsföretagssidan. 
 
7. Arbetet framåt 
Bengt tittar på om vi kan förändra rapporten för säkerhetsstatistik. Går det att få ner övrigt 
stapeln där det mesta hamnar? 
 
Säkerhetsdagen den 28 november 2018 – Under punkten ”Goda exempel” kommer Niklas 
hålla ett kortare föredrag och sedan kommer Sven-Gunnar och Ronny och ev en person från 
Sveab att vara på scenen samtidigt och prata med moderatorn Lars om goda exempel. 
Förfrågan har också gått till Cecilia Lycke och Roger på infratek. 
 
Vi gick igenom vika frågor vi ska ställa till publiken genom mentometerverktyget. 
 
 
8. Övrigt  
Skifte tillsyningsman. Besiktningsman eller ta bort helt. 
TTJ – Sven-Gunnar lämnar ett regelförändringsförslag. 

 
Kommande möten: 
2018-12-05 Strukton 
 
På nästa möte planerar vi in 2019-års möten. 
 
 
Vid pennan 
Ronny och Susanne 


