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Möte FSJ säkerhetsgrupp 2019-03-27 
Deltagare på mötet: 
Ronny Fredriksson Infranord 
Tord Karlsson Infranord 
Roger Olsson  Omixom 
Susanne Andersson FSJ 
Anders Bild  Strukton 
Jan Wiborg  Strukton 
Simon Vestin  Sparktrade 
Amanda Thoren VR-Track 
Tommie Taimi Sveab 
 
På Skype: 
Niklas Andersson Strukton 
 
Frånvarande: 
Jörgen Hammarbäck Scandrail  
Sven-Gunnar Krave Railcare 
Martin Malmström Rosenqvist Entreprenad 
 
 

1. Inledning 

Ronny hälsade oss välkomna till dagens möte hos Omixom. 
 

2. Föregående mötesanteckningar 
Anteckningarna godkändes med en kommentar om att TSA ska tas upp på möten med TRV 
och lades sedan till handlingarna.  
 
3. Info från styrelsen  
Det beslutades vad säkerhetsgruppen/Ronny ska informera om på årsmötet. 
 
4.  Information från möten med Trafikverket 
Ronny och Niklas rapporterade från det senaste mötet för Säkerhetschefer med TRV. Det 
beslöts att vi tar fram en lista över de punkter/problemställningar som ska tas upp på möten 
framöver där vi också kan fylla i status, listan bifogas med anteckningarna. 
 
Vi anser att en certifiering av utbildningsföretag behövs. Frågan angående Fogelmark 
kommer vi lyfta på Stor-FRI. 
 
5. Information från riskanalys 15-minuters regeln 
När kommer regelförändringen? Inget nytt att rapportera eftersom TRV inte får fram  
en person som kan leda arbetet. FSJ Säkerhetsgrupp föreslår att vi ska erbjuda en person 
som kan leda arbetet, Ronny pratar med styrelsen i anslutning till årsmötet. 
 
6. Information från olika möten där branschen är samlad 
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NRJK – Jan W informerade från mötet det senaste mötet. 
OSPA- Sven-Gunnar hade inte möjlighet att delta på mötet men har skickat oss 
anteckningarna från OSPA-gruppens senaste möte som bifogas med minnesanteckningarna. 
Lill-FRI – Inget nytt möte har hållits sedan vi sägs senast. Men en ny överenskommelse är 
framtagen mellan TRV, BTO och FSJ. Ronny skickar den till Robert Röder för underskrift. 
Niklas A anmälde att han ställer upp som en av FSJ:s representanter i Lill-Fri. 
 
 
7. Provfrågor kontra krav på en SoS-planerare 
Vilket ansvarområde har en SOS-planerare? Vi vill ha ett klart svar från TRV. Frågan sätts upp 
på vår lista till Trafiksäkerhetschefsmötet med TRV. 
 
8. Arbetet framåt 
Tommie, Roger och Janne presenterade ett förslag på hur vi ska arbeta med rapporteringen 
av statistik och vi diskuterade frågan. Vi beslutade att mallen ska vara helt klar till mötet i 
maj och första inrapportering sker i juni. Vi beslutade att varje år, andra mötet för året, 
arrangera ett heldagsmöte där vi analyserar våra olika tillbud och olyckor under föregående 
år och tar lärdom av vad som hänt och diskuterar hur vi kan bli bättre.  
 
Diskussioner om hur och om vi går vidare med FSJ-dok tas efter sommaren då vi vet utfallet 
på utredningen om underhåll. 
 
9. ERTMS Säkerhetsrestriktion 
Infranord kommer skicka en representant till dessa möten, vill någon mer anmäla en 
representant hör av er till Tord.  
 
10. Inkomna frågor 
Tord kommer skriver FSJ:s svar på remissen från Maria Hedqvist angående 
Driftlägesbaserade regler för ERTMS. Lämna era synpunkter till Tord senast den 4/4. 
tord.karlsson@infranord.se 
 
Andres Bild skriver FSJ:s svar på remissen: Spårfordon i arbetsläge (Skickad i separat mejl) 
skicka in era synpunkter senast den 26/4 till anders.bild@strukton.se 
 
11. Övrigt 
Tord rapporterade från senaste mötet med TTJ-gruppen. 
Nästa möte diskuterar vi vilka frågor från MTO-s rapport, Säkert arbete på väg och i spår,  vi 
ska fokusera på. 
 
 
Vi ändrar våra mötestider och kommer från och med nu träffas kl 12.00-15.00. 
Kommande möten: 

När: Var: 

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 

mailto:tord.karlsson@infranord.se
mailto:anders.bild@strukton.se
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190925 12:00-15:00 NRC Group  

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

191204 12:00-15:00 Sveab 

 
Vid pennan: Ronny och Susanne 


