
 
 

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN 
 

Minnesanteckningar från Spår och säkerhetsgruppen möte    
 

2014-08-27 Göteborg 
 

Deltagare: 
Linda Lövgren, Ingvar Carlsson och Janne Halvarsson. 
 
 
Mötets öppnande 
Ingvar öppnade mötet och hälsa välkommen 
 
Dagordning 
Godkändes 
 
Sekreterare 
Janne Halvarsson valdes till sekreterare 
 
Kompetenskrav/färdighetskrav 
Ingvar gick igenom slut rapportern angående EU projektet 
”Idividuell certifiering av kompiten” och vad det kan innebära för 
framtiden. Ingvar gick även igenom var det de 3 pilotprojekten 
står i dag som det blivit uti från EU projektet. 
 
Vilka problem har vi 

• Kompetens och kunskapsbrist i branschen 
• För lite tid i spåret, (Dåliga disp. Tider) 
• Kontroll från beställaren på efterlevnad av bl.a. arbetsmiljö 

och säkerhet. 
• Attityd till att arbeta på ett säkert sätt 
• Förkorta tider i utförande delen av entreprenaderna. Om det 

blir en försening pga. Dålig tillgänglighet i spårmiljön, blir 
det oftast entreprenören som blir straffad med att jobba igen 
tiden på något sätt. Detta skapar ofta en stressfaktor. 

• Vi från Seko skulle heller se att man stänger av en längre 
sträcka, gör en större upprustning/ombyggnation, leder om 
trafiken eller sätter in ersättningstrafik. 

 



Säkerhetskonferens i Örebro v 11 2015 
Förslag lades om att deltagarna för spår och säkerhetsgruppen 
ska delta på denna konferens, samt i samband med det förlägga 
en branschträff för fackliga förtroendemän. 
 
Nordic Rail 
Förslag om att delta på Nordic Rail 2015. Förbundet står för 
Möteskostnad samt två ombudsmän. 
Janne Halvarsson bokar monter och hotellrum, samt sätter 
samman ett förslag till budget och en att göralista som sen 
branschorganisationen tar ansvar för. 
 
Mål och handlingsplan 2015 
Förslag lades att kalla till en branschträff för fackliga 
förtroendemän (klubbarna står för kostnaderna). ”FFM 
verksamma inom privata spårföretag” 
Ingvar C. tar fram ett förslag till nästa möte. 
 
Lämpliga mötesdagar 
Det har kommit förslag på att lägga möten på fredag och under 
lågsäsong. Nästa möte kommer att förläggas till den 14 nov, -14 
kl. 10:00. Plats Barnhusgatan 6 i Stockholm 
 
Mötesdagar 2014-2015 
Under Säkerhetskonferensen och Nordic Rail mässan. Ytterligare 
datum kommer senare.  
 
 
Övriga Frågor 
Inga övriga frågor kom upp 
 
 
Vid tangenterna  
Janne Halvarsson 
 

 


