
 

 

 

 

 

 

Förhandlingsprotokoll 

 

 

Parter  Service och Kommunikationsfacket (Seko)  

 Fackförbundet ST (ST)  

 Saco- SJ 

 

Tid  2016-05-17  

 

Närvarande  för arbetsgivarparten  

Eva Forslind,  

Thomas Wahlström 

Klas Andreasson 

 

för arbetstagarparten  

Erik Johannesson, Seko  

Stefan Zetterlund, Seko  

Hans Pilgaard, ST  

Stefan Olsson, ST 

Per Hammarqvist, Saco 

 

Justeringsmän        Eva Forslind   

  Erik Johannesson  

 Hans Pilgaard  

 Per Hammarqvist 

 

Ärende   Förhandling avseende: 

Justering av kollektivavtal, införande av en ny punkt, p.5, i Spåra SJ, 

Specialbestämmelse för åkande personal, § 2 samt förändring i Spåra SJ, 

Specialbestämmelse för lokförare  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

   1 §  Arbetsgivaren konstaterade att kollektivavtalets utformning avseende gångtid behöver 

justeras. 

 

2 § Parterna enas om att införa följande skrivning i Spåra SJ, Specialbestämmelse för åkande 

personal, § 2 p. 5 (ny punkt). 

 Avbytes- och förflyttningstid för åkande personal  

Nödvändig avbytes- och förflyttningstid i tjänsten ska planeras så att lokförare och 
tågvärdar har möjlighet att utföra sina sysslor i normal arbetstakt både på sin hemstation 
och på andra platser som följer av tjänstgöringen.  
Avbytestiden ska, om inget annat kräver det, vara två minuter. Utöver denna direkta 
avbytestid tillkommer tid för andra aktiviteter såsom överlämnandetid, övertagandetid 
och plattformstid.  
För förflyttning inom och utom åkstationen fastställs förekommande förflyttningstider 
med en promenadtakt i enlighet med digitala verktyg, normalt 75 m/minut.  

• Exempel på förflyttningar inom åkstationen är från den plats order hämtas till tågens 
uppställningsplatser/avbytesplatser.  

 

• Exempel på förflyttning utanför åkstationen är förflyttningar till/från annan tågstation 
för passresa eller till/från plats för rast eller överliggning.  

 
Den fastställda tidsåtgången ska revideras årligen eller då förändringar i tågtrafiken kräver 
det.  
Förflyttningstid är egentlig arbetstid som kan förlänga arbetspass och arbetsperiod både i 
början och slutet av turen. Förflyttningstid på en tur får inte inkräkta på de minst åtta 
timmarnas vila på bortastation. Tid för förflyttning ska exkluderas då veckoarbetstiden 
fastställs.  
På hemmastation är nattvilan minst 11 timmar och börjar då medarbetaren slutar sin 
tjänstgöring för dagen.  
Ovanstående förändringar tillämpas tidigast från T 17.  

   

3 §  Parterna enas vidare om att skrivningen i Spåra SJ, Specialbestämmelse för lokförare, § 3 

p. 3, utgår ur kollektivavtalet i och med införandet av den nya regleringen i § 2. 

 

4 § Förhandlingen förklaras därmed avslutad.  

 

Vid protokollet 

  

Eva Forslind 

 

Justeras  



 

Eva Forslind    Erik Johannesson  

 

 

Hans Pilgaard    Per Hammarqvist 

 


