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Möte FSJ säkerhetsgrupp 2019-01-31 
Deltagare på mötet: 
Ronny Fredriksson Infranord 
Tord Karlsson Infranord 
Roger Olsson  Infratek 
Sven-Gunnar Krave Railcare 
Martin Malmström Rosenqvist Entreprenad 
Jan Wiborg  Strukton 
Susanne Andersson FSJ 
Jörgen Hammarbäck Scandrail  
Tommi Taimi  Sveab 
Anders Bild  Strukton 
Jan Wiborg  Strukton 
Niklas Andersson Strukton 
På Skype 
Simon Vestin  Sparktrade 
 

1. Inledning 

Ronny hälsade oss välkomna till dagens möte hos Infranord.  
 

2. Föregående mötesanteckningar 
Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna.  
Anders återkopplade från sitt möte med Hans Lundgren angående FSJ-DOK . De tar fram ett 
förslag hur arbetet kan påbörjas. De tittar på om det kan presenteras på årsmötet. 
 
3. Info från styrelsen  
Styrelsen har inte haft möte sedan säkerhetsgruppen sist träffades, nästa möte är den 7/2 
där Ronny deltar och rapporterar från säkerhetsgruppen. Robert Röder har träffat utredarna  
gällande överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket. Efter mötet gick FSJ ut 

med ett pressmeddelande som finns att läsa på hemsidan. 

 
4.  Information från möte om regelförändring TRV. 
15-minuters regeln kommer finnas kvar men skall omarbetas.                                                        
Ingmarie Westin har kontaktat Ronny angående en ny arbetsgrupp som ska hantera 
regelförändringar för entreprenörer på initiativ av Tranportstyrelsen. Ronny informerade 
dem om att FSJ kan bemanna gruppen men först efter att den är organiserad. 
 
Trafikverkets säkerhetschefsgrupp måste bemannas med chefer från Trafikverket som har de 
befogenheter vi förväntar oss. 
 
Ronny informerade från möte med Trafikverket angående förslag på nytt SUA-avtal. Syftet är 
att skapa enlighet för branschen. 
 
Fortfarande inget besked angående OSPA-repetitionerna, vi avvaktar till OSPA-gruppens 
nästa möte i februari. 
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Tord rapporterade från senaste mötet med TTJ-regelgrupp. Ny version snart i snart i tryck. 
Nytt dokumentsystem kommer finnas i augusti. Vi behöver en till representant i denna 
grupp, Simon undersöker om han har möjlighet att vara med. 
 
6. Information från olika möten där branschen är samlad 
Janne informerade från JBS senaste säkerhetsmöte. Ett bra möte där man bla diskuterade 
plankorsningsolyckor, är det möjligt med gemensamma regler för kameraövervakning och 
gemensamma ordningsregler? 
 
Janne har också deltagit på NRJK- Nordiska rådets Nationella råd för järnväg och 

kollektivtrafikskydd (NRJK).  Janne är FSJ:s representant, Niklas och Ronny är ersättare. 
Deltagare på detta möte säkerhetsprövas. 
 
Tänk på att vara försiktiga när ni själva säkerhetsprövar personal. 
 
Inget nytt Lill-FRI -möte har ägt rum. 
 
7. Arbetet framåt 
Janne och Tommi håller på och ser över hur vi ska rapportera olyckor och tillbud i 
fortsättningen, Roger kommer också vara med i denna grupp. 
 
8. Inkomna frågor 
Vi pratade om säkerhetsdagen som vi i det stora hela är nöjda med och det är redan dags för 
oss att börja fundera på tema och innehåll till årets säkerhetsdag.  
 
9. Övrigt  
Mobisir – Vi diskuterade om detta kan vara ett alternativ att använda för att slippa avbrott 
på GSM-nätet. 
 
Deltagare till Trafikverkets workshop angående; Tid för underhållsåtgärder i spår efterlystes. 
Deltagare till referensgrupp för projekt om kvalifikationskrav för BEST-utbildningar 
efterlystes. Hör av er till Susanne när ni hittar personer som har möjlighet att delta. 
 
Vi ändrar våra mötestider och kommer från och med nu träffas kl 12.00-15.00. 
Kommande möten: 

När: Var: 

190227 12:00-15:00  Railcare Kungsbroplan 2 

190327 12:00-15:00 Omexon  

190502 12:00-15:00 FSJ (Näringslivets hus) Storgatan 19, Stockholm 

190619 12:00-15:00 Strukton Västberga alle 60 

190828 12:00-15:00 Infranord Solna strandvägen 3 

190925 12:00-15:00 NRC Group  

191030 12:00-15:00 Omexon (Infratek) 

191204 12:00-15:00 Sveab 

 
Vid pennan: Tord och Susanne 


