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KLUBB 106 styrelse kan nås på flera sätt. 

Framförallt via email och personlig kon-

takt. 

Email: seko@klubb106.se 

Vem som är med i styrelsen hittar du på 

våra anslagstavlor samt på 

w w w . f a c e b o o k . c o m / l o k f c s t  & 

www.klubb106.se 

Denna tidning vänder sig i första hand till er medlemmar men även förare på SJ i allmänhet. Den skrivs av infogruppen i den lokala klub-

ben. Som medlem är du välkommen att skicka in text eller förslag på vad som ska skrivas här i tidningen. Kontakta oss om du vill veta mer 

eller har något du vill publicera i tidningen. Vi är på ständig jakt efter bilder till tidningen! 

Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, KDAJ10537 "Göteborg Centralstation år 1890” 
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KLUBBSTYRELSEN 

Skicka gärna mail: seko@klubb106.se 

Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ 
Stockholm 

Blogg: www.klubb106.se 

Vi bemannar vår fackexpedition på 49an (Cst) 
varje torsdag.  

Ordförande (Tjänstledig) 

Tillförordnad Ordförande 

(stationerad i Gävle) 

Sekreterare 

Ledamot Ledamot 

mailto:seko@klubb106.se
http://www.klubb106.se
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NYTT ÅR 

NYA MÖJLIGHETER 

RESGODS 

Om vi för en stund får drömma fritt, vore 

det inte en bra lösning med resgodsvagnar i tåg 

såsom vintersporttåget? Fantastiskt vore om 

2019 är året då SJ svänger i frågan om lokens 

vara eller icke vara. Modernare lok med el-

broms och nya vagnar behövs. 

Resgodsvagnar skulle fylla många funktion-

er. Långväga resenärer behöver inte ha sitt 

bagage precis intill sig och därmed göra resan 

obekvämare för sig själv och andra när vagnen 

blir full av bagage. Barnvagnar som idag är ett 

problem skulle ha en naturlig plats. 

Att det blir lite mer osmidigt vid resandeut-

byten är ju en nackdel men fördelarna väger 

över. I kombination med lite längre uppehåll 

på stationerna skulle det inte vara något pro-

blem. 

NYA SNABBTÅG SKA  

BESTÄLLAS 

Under 2019 kommer sannolikt SJ att be-

ställa nya snabbtåg (Delta). SJ är mitt uppe i 

slutskedet på sin upphandling av vem som får 

leverera de nya tågen. Tanken, som vi förstått 

det, är att dessa tåg ska gå parallellt med 

X2000 på sträckorna Göteborg och Malmö. 

De kommer ha en topphastighet på minst 250 

km/h.  

Baserat på att SJ förmodligen även inom 

en inte allt för långt tid kommer börja titta på 

HHT så har vi en förhoppning att de väljer 

samma tillverkare till de båda koncepten. Ett 

exempel på fordon som finns både som 

250km/h och HHT är Bombardier Zefiro. 

Det är i grund och botten en utveckling av 

strukturen från Reginan och X55. Finns bland 

annat i stor omfattning i Kina. 

RESENÄRERS RÄTTIGHETER 

OCH SKYLDIGHETER  

I november fattade EU-parlamentet beslut 

om att säga ja till flera av EU:s trafikutskotts 

föreslagna förändringar av förordningen gäl-

lande tågresenärers rättigheter och skyldighet-

er. Undertecknad har “roat” mig med att läsa 

igenom beslutsunderlaget och protokollen 

gällande detta beslut. Hur beslutsordningen är 

satt är i skrivande stund för mig oklart, men 

det troliga är att beslutet ska bearbetas av mi-

nisterrådet innan det antingen går tillbaka till 

parlamentet igen för slutgiltig röstning för att 

sedan nå de nationella parlamenten där allt ska 

omarbetas till lagstiftning.   

CYKLAR PÅ TÅGEN?  

Flera av ändringarna har omnämnts i 

svenska medier såsom att cyklar ska få tas med 

på alla tåg i fortsättningen. Det är dock en 

sanning med modifikation. Det som trafikut-

skottet sa och som parlamentet beslutade var 

att “Resenärerna ska ha rätt att ta med cyklar 

ombord på tåget, – om så är lämpligt, mot 

rimlig ersättning – Resenären ska hålla uppsikt 

över sina cyklar under resan och säkerställa att 
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ingen olägenhet eller skada orsakas för andra 

resenärer eller för rörlighetshjälpmedel, bagage 

eller järnvägsverksamheten. Tillstånd till trans-

port av cyklar får vägras eller begränsas av 

säkerhetsskäl eller operativa skäl, förutsatt att 

järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer 

och, i förekommande fall, stationsförvaltare 

informerar resenärerna om villkoren för en 

sådan vägran eller begränsning i enlighet med 

förordning (EU) nr 454/2011.”   

Anledningen till att utskottet ansåg att det 

behövdes en förändring i förordningen var att 

“Järnvägsföretag på grund av det ökande tåg- 

och cykelresandet bör göra det lättare att kom-

binera cykel- och tågresor i så hög grad som 

möjligt, i synnerhet genom att tillåta transport 

av cyklar ombord på tågen”. Som ni ser ovan 

så är själva beslutet redan nu, oavsett om det 

ska genom ministerrådet eller ej, ganska urvatt-

nat och gör det relativt enkelt för järnvägsföre-

tagen att stoppa resenärer från att ta ombord 

cyklar vilket är lite sorgligt. Givetvis är det 

knepigt, så som åtminstone SJ:s tåg ser ut idag, 

att med enkelhet medföra cyklar. Det som 

parlamentet kanske borde ha gjort är att ställa 

krav på att alla nya tåg eller tåg som renoveras 

måste se till att tillhandahålla någon form av 

utrymme för cykeltransporter. Det kan dock 

bli så att den nationella lagstiftningen drar åt 

det hållet när det väl ska skapas en svensk lag 

av EU-beslutet.  

 
Övriga ändringar:  

Utöver cykelfrågan så är tanken att det ska 

bli enklare att resa för människor med funkt-

ionsvariationer och rörelsehinder. Man ska inte 

behöva boka ledsagning i förväg utan det ska 

finnas tillgängligt på varje station. Vem som 

ska tillhandahålla ledsagningen framgår inte av 

beslutet utan det blir upp till de nationella par-

lamenten att besluta om det är tågbolagen, 

stationsförvaltarna, kommunerna eller någon 

helt annan.   

En tredje sak som EU-parlamentet vill är 

att resenärer vid förseningar alltid ska kunna ta 

nästa tåg mot den slutdestination som står på 

biljetten, oavsett vilket tågbolag som kör det 

tåget. För fjärrtåg ska allting vara infört absolut 

senast 2024, medan nationella regeringar kan 

utfärda dispenser om uppskov till regionaltåg 

och pendeltrafik.  

Min tolkning av det jag har läst är att beslu-

tets syfte är att möjliggöra nationell lagstiftning 

gällande tågresenärernas rättigheter, men också 

skyldigheter utan att vara konkurrenshäm-

mande. Det finns inga skarpa måsten i det 

beslut som fattades och ganska många “bör-

skrivningar”, vilket är svagare och mindre defi-

nitivt än “skall-skrivningar”. Vi får se hur det i 

slutändan blir då direktiven blir till nationell 

lagstiftning, kanske blir det cykelturister på 

våra tåg, eller också blir det en tummetott av 

alltihop.. 

NYTILLSKOTTEN UNDER 

2019  

ER1 håller nu på att provköras och beräknas 
vara leveransklar under 2019 och 2020. Tågen 
kommer att trafikera Mälardalen, bl.a. på 
sträckorna Örebro-Uppsala, Hallsberg-
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Stockholm, Norrköping-Stockholm samt Sala-
Linköping.  

Det är för närvarande SJ AB som kör de 

interregionala tågen i Mälardalen, ny upphand-

ling kommer ske 2022.  

ER1 är en variant på typen Stadler 

DOSTO som har en del likheter med X74 

(MTR Express tåg). Dock kommer ER1 vara 

en aning bredare för att ta tillvara på den 

större svenska lastprofilen. Även anpassningar 

till svenskt klimat kommer att göras.  

  

X2U SJ:s gamla flaggskepp har påbörjat sin 

renovering där skalet behålls men det mesta på 

insidan blåses ut för att ersättas med ny, mo-

dernare teknik. Inredningen samt bistron kom-

mer bytas ut och platsbiljetter kommer även 

att börja säljas i bistron för att öka antalet sitt-

platser till resenärerna. Totalt så ökar kapa-

citeten för passagerare med ca 15%.   

ÖNSKAN OM LUFTIGARE  

TIDTABELL  

I och med T19 så har antalet annonserade 

avgångstider ökat vilket är ett välkommet in-

slag i tidtabellerna enligt oss i klubbstyrelsen. 

Det minskar risk för stress och det förbättrar 

rättidigheten. Det finns dock fortfarande en 

del övrigt att önska gällande uppehåll på större 

driftplatser och platser med mycket resandeut-

byte. Dels eftersom det tar tid för människor 

att ta sig på och av med väskor, skidor, djur, 

rullstolar, barnvagnar etc och dels eftersom vi 

lokförare har ont om möjligheter att ta pauser 

för exempelvis toalettbesök. Under en tur 

Stockholm-Göteborg borde man rimligen 

kunna stå 5-6 minuter i Hallsberg för att föra-

ren ska kunna uträtta naturliga behov eller bara 

slappna av i ett par minuter. Men det verkar 

inte vara särdeles lockande för företaget att 

lyssna på en sådan relativt ödmjuk önskan.  

Arriva Sverige som står för driften av 

Pågatågen i Skåne fick nyligen ett föreläggande 

av Arbets-miljöverket att schemalägga raster 

för sina förare då det synliggjorts brister i möj-

ligheterna för förarna att bl.a. just uträtta sina 

behov. SJ skulle kunna slippa att Arbetsmiljö-

verket kommer med sådana påbud genom att 

själva agera i frågan. Det är inte helt lätt som 

förare att med gott samvete och utan skam 

fatta beslut om att ställa tåget i ett antal minu-

ter för att man sedan ska gå ut bland resenärer-

na, bli utstirrad och sedan gå på toaletten. Det 

innebär förseningar som riskerar att bli större 

då ju sena tåg automatiskt blir nedprioriterade. 

Det är inte särskilt troligt att resenärer skulle 

välja bort tåget för att det tar exempelvis 3.20 

istället för 3.15 till Göteborg, men däremot om 

det tar 3.25 trots att det står 3.15 på biljetten så 

skapar det med stor sannolikhet irritation i 

varierande grad bland resenärerna som kan 

göra att vissa väljer bort tåget nästa gång. Utö-

ver att möjliggöra för oss förare att uppsöka 

bekvämlighetsinrättningen så skulle man ju 

också kunna återinföra möjligheten att pollet-

tera bagage om uppehållslängden ökade något, 

vilket skulle kunna bidra till ett ökat tågresande 

även för människor med mycket bagage som 

idag väljer bort tåget.  
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BILDKLUR 

Här är bilder på ett antal stat-

ionshus och byggnader kopp-

lade till järnvägen. Flertalet av 

byggnaderna är numera historia  

men några guldkorn står ännu 

kvar. Kan du se var bilderna är 

tagna? 
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Bildkälla: 

KCAC17610 

KDAA09763 

Kjell Nilsson 

KDAA03165 

KCAC05907 

KCAC00200 

KCAC05226 
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GRUPPNYCKLAR 

Om en knapp månad går vi in på våra nya 

gruppnycklar. En del förändringar har blivit 

och annat är sig likt. En förändring för Ha-

galund är att flertalet gruppnycklar går på sex 

veckor istället för fyra veckor. För både Hgl 

och Cst upplever vi att det är fler överliggning-

ar generellt. Någon medursrotationsgrupp 

finns inte men föräldragruppen på Cst är dock 

kvar. 

Vid granskningen av SJs gruppnyckelför-

slag hade vi i Seko samt våra skyddsombud en 

hel del kritiska synpunkter. Liksom flera år 

tidigare läggs det från SJs sida uppenbarligen 

för lite tid och resurser på att skapa ett bra 

underlag och detta års förslag kändes tyvärr än 

mer ihopslängt än vanligt. Framför allt sakna-

des inriktning och nischer. Flertalet grupper 

innehöll både tidiga turer, sena turer och regel-

bundna överliggningar i en stor blandning. Det 

resulterade i en hel del arbete med att pussla 

om i grupperna. Under samrådsmötet föreslog 

vi därför att ändra i de flesta gruppnycklar och 

flytta runt en hel del turer. Dels från redan 

färdiga förslag och dels med hjälp av schema-

planeraren i sittande stund. På så vis lyckades 

vi få till vissa grupper med mer kvällsinriktning 

och grupper med mer inriktning på tidig mor-

gon. Fortfarande är det tyvärr en ovanligt stor 

andel av turerna som ligger på vikarielista. Fler 

gruppnycklar hade definitivt kunnat skapats av 

SJ med det turunderlaget som finns. Också är 

det väldigt underligt att det inte gick att pre-

sentera mer attraktiva gruppnyckelförslag från 

SJs sida med tanke på det breda turunderlaget. 

Hur lång tid vi nu kommer att gå på dessa 

grupper vi valt återstår att se. Tidigast i höst 

ser vi ut att eventuellt kliva in i den s.k. Framti-

dens planering. Något att ha i minnet inför detta 

är definitivt hur det gångna året 2018 varit. 

Och hur 2019 kan komma att se ut tills dess 

att gruppnycklarna i sin nuvarande form kan 

komma att bli historia. En jämförelse mellan 

då och nu. Två olika modeller att jämföra med 

varandra.  

Har du tankar kring gruppvalet, dess resultat eller 

annat kring schemat så hör av dig så kan vi ta med oss det. 

I övrigt har inte mycket nytt har tillkommit, under helgerna, 

kring Rapid och Framtidens planering och många frågor är 

ännu oklara om dess utformning.  

ÅRSMÖTE 

Fredagen den första februari är det dags 

för vårt årsmöte där vi i sedvanlig ordning 

kommer att gå igenom verksamhetsberättelsen 

och ekonomisk berättelse för det gångna året 

2018 samt välja vilka ledamöter som ska ta 

plats i styrelsen för år 2019. Bland annat ord-

förande kommer att väljas och ända fram till 

och med årsmötet går det bra att nominera. Är 

du intresserad av att sitta med i styrelsen eller 

om du känner någon som är intresserad så hör 

av dig till någon i vår nuvarande styrelse.  

Efter själva mötet bjuder klubben på mid-

dag. Information och anmälan middagen samt 

officiell kallelse till årsmötet kommer att anslås 

närmsta dagarna här framöver. 
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BUDGET &  

NOMINERINGSMÖTE 

Stadgeenligt hölls det i slutet på december ett 

medlemsmöte där styrelsen föreslog budget för 2019 

samt nomineringar inför valet till styrelsen som hålls 

på årsmötet. Mötet drog ca 10st medlemmar och 

beslutade att godta styrelsens förslag på budget. Ett 

flertal namn nominerades inför årsmötet och vi kom-

mer inom kort skicka ut mail med korta presentat-

ioner av de som nominerats. 

Efter mötet gick vi över gatan till Restaurang 

Kasper som ligger i gatuplan på hotell Terminus. Där 

fanns ett julbord uppdukat för de medlemmar som 

anmält sig. Totalt kom 17 medlemmar och många 

var både mätta och belåtna efteråt. Vi i styrelsen blev 

väldigt nöjda med Restaurangen Kasper och beslu-

tade därför på efterföljande styrelsemöte att Årsmö-

tesmiddagen också ska hållas där. 

 

Sveriges Järnvägsmuseum, KBDB01259, Seved Walther  
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SEMESTERTIPS 

SÖDRA TYSKLAND UTAN ATT 

FLYGA 

Ett väldigt bra resmål för den som inte vill 

flyga och få åka lite tåg i Europa är den lilla 

staden Lindau i södra Tyskland. Beläget i Bo-

densjön precis vid gränsen mellan Tyskland, 

Österrike och Schweiz hittar du en liten ö-stad 

liknande Gamla Stan i Stockholm. På andra 

sidan sjön syns alperna och regionen bjuder på 

värme redan i april. 

Det finns två val av resväg: Det första är 

att ta tåg via Danmark och det andra är att åka 

båten via Kiel.  

Det senare alternativet är fördelaktigt att ta 

över natten och ger därmed en god natts sömn 

samtidigt som du vaknar upp i Tyskland på 

morgonkvisten och kan åka direkt mot Lindau.  

För den som åker tåg via Danmark blir 

resan till Lindau lång och kan med fördel delas 

upp med ett nattstopp i någon stad på vägen. 

Hamburg är ett bra alternativ. Där finns un-

derhållning av alla dess slag och för den något 

mer tågintresserade: världens största modell-

järnväg. 

Oavsett vad du väljer så är tågresande i 

Tyskland både enkelt och väldigt trevligt. 

Många stationer har kvar både biljettexpedit-

ioner och matställen vilket gör att även ett byte 

kan bli till en trevlig del av resan. 

Väl framme i Lindau finns mängder med 

saker att göra för alla. Staden inrymmer ett 

casino, närheten till bergen gör att man med 

enkelhet kan ta en dagstur till alperna och på 

den stora sjön kan du lära dig segla eller bara 

ta en båttur.  

För den historiskt intresserade finns dels 

många fina järnvägssträckor med semaforer i 

trakterna men också staden Friedrichshafen 

där Graf Von Zeppelin var bosatt och ver-

kade. Staden har en rik industrihistoria och har 

varit hem till företag som Zeppelin (tillverkade 

zeppelinare, bland annat Hindenburg), May-

bach, Dornier och idag ZF. I området finns 

även vingårdar att besöka för den som är in-

tresserad av det. 

En vecka räcker för att hinna ner till 

Lindau och sedan hem igen. Du får då cirka 3 

nätter på plats beroende på hur du väljer att 

lägga upp resan till och från. 
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BERGSLAGEN 

Tyskland och kontinenten är svårslaget 

men även på hemmaplan finns det en hel del 

att utforska och upptäcka. En del gångna ti-

ders järnvägsknutar och industrisamhällen 

numera sällsamt målade i grönt och rost med 

viss nyans av dysterhet. Ett ypperligt sätt att ta 

del av vår rika industri- och kulturhistoria. 

Tåget till någon lämplig kransort och sedan 

buss vidare. Det finns gott om nedlagda gru-

vor och industrier runt om i Bergslagen väl 

insvepta i natursköna trolska skogar. Flera 

guldkorn finns att utforska. Här kommer några 

av dem: 

Stripa gruva är en nedlagd gruva som är väl 

bevarad som byggnadsminne. Tåg i Bergslagen 

till Storå så är du där i ett nafs.  

Tilas Stoll öster om Filipstad är en s.k. 

stollgång där du kan se delar av ett gruvhål 

från inom. Smått fantastisk plats med spår av 

forna tider. Oxbrogården i Persberg i närheten 

med sin goda husmans är dock numera stängt.  

Kanske veteranjärnväg i Noratrakten är 

något för dig? En historia som sträcker sig 

riktigt långt tillbaka och chansen att få åka 

ånglok och dylikt i retro miljö.  

Grängesberg har mycket att bjuda på bl.a. 

med sitt lokmuseum samt gamla centrala 

Grängesberg som numera är en undangömd 

skog med några få ruiner kvar där bland trä-

den. Stora sprickor i marken dock så förståe-

ligt att dessa delar är avspärrade.  

SKÅNE 

Går du i giftastankar?   

I vackra Brösarp i Skåne så kan du hyra en 

vagn eller t.o.m. ett helt bröllopståg!  

Det är intresseföreningen SkJ (Skånska Järnvä-

gar) som tillhandahåller denna service.  

Brudparet och gästerna reser då med ång-

lok genom Brösarps Backar med utsikt över 

Hanöbukten, slutdestination Sankt Olof. På 

vägen stannar tåget till vid kyrkan i Vitaby där 

det finns en egen plattform för avstigande 

bröllopsgäster. 

Vill du veta mer?  

Kontakta SkJ på 0709-44 54 46 eller maila på 

tagbokning@skanskajarnvagar.se.  

 

 

 

 

 

Bildkälla: 

Lindau: Eric Bergendahl 

Tilas Stoll: Wikimedia id 2002137 

Brösarp Station: Ida Dicksson 
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VALBEREDNING 

Klubben söker nya valberedare inför årsmötet 2019. 

Det du som valberedare behöver göra är att under hösten 

och vintern ha något eller ett par möten med övriga valbere-

dare för att ta fram ett förslag på kandidater till styrelseleda-

möter och suppleanter som årsmötet sedan beslutar om att 

godkänna. Vi eftersträvar en så jämställd, mångfacetterad och 

inkluderande sammansättning som möjligt både när det gäller 

valberedning och det förslag till styrelse, som valberedningen 

kommer fram till, och hoppas att just du känner att detta är 

ett uppdrag som skulle passa dig. Valberedningen är alltså de 

som i mångt och mycket formar den fackliga styrelsens sam-

mansättning och fyller därför en mycket viktig demokratisk 

funktion i klubben. Som valberedare är du förtroendevald och 

har också rätt och möjlighet att, om vilja finns, gå vissa fack-

liga utbildningar. 

 

Om du är intresserad av att bli valberedare, eller har 

frågor angående uppdraget så hör av dig till 

seko@klubb106.se eller valfri person i klubbstyrelsen. 

 

mailto:seko.klubb106@gmail.com

