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Minnesanteckningar från mötet med branschens Drift och Underhållsgrupp 6/3-14 

Mötes inleds med att välkomna Ola Fält som kommer att gå med i gruppen så nu har vi en bra 
representant från Skanska och gruppen ser fram mot att arbeta med Ola. 

  

Jour. 
 
Vi diskuterar problemet med Jour och vilka skillnader det finns i våra olika företag vilket vi skulle 
arbeta med att få fram ett liknade system att betala och ordna arbetstid då mycket tid måste läggas med 
bevakning av väder som då ska ingå i beredskapsersättningen/jourpengen. 
Problemet med det nya betalningssystemet som Trafikverket jobbat fram är ingen bra arbetsmiljö för 
våra jourhavare, vilket innebär att betalning avgörs av mätare jämte vägen och inte det avgörandet som 
jourhavare tar.  
Finns tydligen ett bekymmer med jouren då yrkesarbetare utrycker sitt missnöje med jour 
kommentaren att det enda som skiljer mig från jouren är döden. Det är väl inte meningen att någon ska 
känna så på jobbet? 
  
 Vinter. 
 
Hur kan vi få fram problemet med Trafikverkets betalningsysten som är en fara för tredje man då 
problemet är att man inte kan salta förebyggande och få betalt för de utan att man måste vänta till 
mätarna på vägen ger utfällning så betalning sker. 
Detta kommer och har även hänt nu i vinter med halka med olyckor som följd då jourhavare ej har 
saltat med rädslan att inte det ger betalt till företaget för utförd saltrunda. 
Hur kommer vi till rätta med detta? 
 
 
 



Arbete på väg. 
 
Under mötet ordnades kursen Arbete på Väg grund på Trafikverkets sida vilket vi ser som ett problem 
då kursen genomförs på ett väldigt enkelt sätt och efter ett väldigt enkelt prov så var de bara fylla i sitt 
namn och skriva ut sitt kursintyg!!   
När vi skrivit ut första intyget så var de bara att byta namn och fortsätta skriva ut fler intyg och detta 
tog ca 15 min att ordna till alla i gruppen! Ska de vara så enkelt att skaffa ett intyg på trafikverkets sida 
för att få jobba på vägen? 
Kommer även fram på mötet hur visa chefer att gjort detta till sina arbetare vilket gör kursen till ett 
stort skämt.  
 
Nattjobb. 
 
Detta diskuteras fortsatt och blir ju mer vanligt men varför försöker man inte i större utsträckning att 
leda om trafiken. 
Vad säger trafikverkets riskbedömning om arbeta på oregelbundna tider istället för leda om trafiken 
vilket ger en mycket bra arbetsmiljö för våra vägarbetare. 
 
 Hastighet. 
 
Gruppen hade planerat att göra trafikmätning under sommaren men då vi väntar på hur det går för 
Ulf Norell i hans arbete ”konsten att bringa ner hastigheten genom ett vägarbete”, när det är klart så 
kanske vi kan komma på ett sätt att fortsätta vårt arbete. 
Ändå är detta vårt största hot att vi inte lyckats få bilister att sänka farten förbi våra vägarbeten 
gruppen är väldigt enig med att den gamla kampanjen ”Min Pappa Jobbar Här” som verkligen gjorde 
nytta och varför inte ta upp den igen? 
 
 
Kompetensbevis. 
 
Tommy kommer den 11/3 att deltaga på Trafikverkets möte när man ska redovisa resultatet av 
projektet SIK Vinter vilket är ett kompetensbevis för att få lov att sköta jobbet som arbetsledare över 
vinterdrift saltning och snöröjning  
Detta kommer vi gå igenom på nästa möte. 
  
Personal UE hantering 
 
Inom driftområden blir det mer vanligt att det kommer in personal från olika företag som i vissa fall 
inte ens har riktiga avtal detta hoppas vår grupp att UE-gruppen kommer att arbeta hårdare med. 
Finns exempel på killar som jobbar natt på driften och har ett annat jobb på dagen och till råga på allt 
skriver ut detta på facebook med kort på företagets bil på! 
 
Avtackning. 
 
Efter mötet tackade gruppen av vår duktiga och kompetenta ordförande. 
Arne har under åren med sin kunskap och engagemang ordnat fram information samt ordnat bra möten 
tack vara sin erfarenhet och kunskap inom Drift o Underhåll. 
Vi hoppas att Branschen kommer att ordna fram en ny ordförande och sammankallande som kommer 
att driva denna grupp framåt samt se till att vi finns där för vår medlemmar.  
  
Nästa möte. 
 
På grund av byte av ordförande så blir inget nytt datum bestämt utan vi väntar och ser vad den nya 
ordföranden bestämmer.  


