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SENASTE NYTT OM MÄLARTÅG 

I 
 skrivande stund finns egentligen inte 
mycket nytt att säga om Mälartågsupp-
handlingen då vare sig SJ eller MTR varit 

särskilt pratsamma när det kommer till hur de 
har tänkt sig att agera framöver. Vi vet fortfa-
rande inte vilka stationeringsorter som blir 
aktuella för Mälartåg, hur många som kommer 
att bli kvar på SJ, om överklagandet avslås, hur 
själva förfarandet med övertagandet kommer 
gå till eller vad som kommer ligga till grund för 
vilka som hamnar var.  

     Från fackligt håll är vi givetvis måna om att 
i alla lägen lyfta vikten av att frivillighet måste 
gälla i första hand och i möjligaste mån. Pro-
cessen är än mer trögflytande på grund av det 
pågående överklagandet som vi ännu inte vet 
utkomsten av. Däremot kan vi redogöra för 
hur vår interna process ser ut just nu.  

 

Förhandlingsgruppen 

Carolin Evander och Sandra Lindström, om-
budsmän på förbundet, är centralt ansvariga 
för den så kallade inrangeringen och förhand-
lingarna gällande ett nytt kollektivavtal för 
Mälartåg. De kommer biträdas dels av en liten 
delegation bestående av två representanter för 
Seko på SJ (ännu ej beslutat vilka), en repre-
sentant från Upptåget och dels en större dele-
gation bestående av en klubbrepresentant från 
varje klubb som berörs från både SJ och Upp-
tåget.  

     Vår klubbs representant i delegationen är 
Rasmus Holmberg. Utformningen av ett helt 
nytt kollektivavtal kommer att vara en följe-
tong under våren och vi lär få anledning att 
återkomma när ny information finns att ge.  
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…du kan välja att ta ut eventuell övertid i tid 
eller pengar? Det känner du säkert redan till 
men känner du även till att det i allmänhet är 
mer förmånligt att ta ut övertid i pengar direkt 
jämfört med att låta övertid ta omvägen via 
arbetstidsbanken och sedan ta ut denna tid i 
form av pengar? I vårt kollektivavtal, Spåra SJ, 
§ 6 - moment 5 samt § 7 - moment 7 och 8 kan 
vi läsa att det är skillnad på värdet av övertids-
arbete beroende på när det utförs samt hur du 
kan tillgodogöra dig denna tid på olika sätt och 
hur värdet i så fall påverkas. Statistiskt sett 
befinner sig de flesta läsarna och medlemmarna 
på slutlön och utifrån det kan vi börja med att 
jämföra skillnaden mellan att ta ut övertid di-
rekt i pengar och att begära utbetalning från 
arbetstidsbanken för denna grupp. I exemplet 
här till höger har en timme övertid utförts un-
der ”kontorstid.”  

 

§7: Moment 8:  

Beräkning av tid till arbetstidsbanken 

Tid, som ska föras till arbetstidsbanken, beräk-
nas per övertidstimme enligt följande. 

1. För övertidsarbete klockan 06.00 - 
20.00 helgfria måndagar - fredagar = 1 
1/2 timme. 

2. För övertidsarbete på annan tid enligt 
mom 7 = 2 timmar. 

 

VISSTE DU ATT... 

Ex. 1 - 1 h övertid tas ut i pengar i direkt an-
slutning till utförd övertid:  

35.350 kr 
     94        =376,06 kr/h. 
Därmed resulterar övertidstimmen i 376,06 kr.  

Ex. 2 - 1 h övertid tas ut i tid vilken omvandlas 
till 1,5 h i arbetstidsbanken. Därmed begär vi 
ut 1,5h från timkontot:  

35.350 kr 
    165       =214,24 kr/h  

1,5h ger 321,36 kr. Därmed resulterar övertids-
timmen nu i 321,36 kr.  
 

Det går att räkna på många olika scenarion 
men det är inte nödvändigt att redogöra för alla 
dessa här utan vi kan istället gå över till att be-
lysa det enda scenariot som går emot påståen-
det ovan. I det scenariot befinner du dig på 
ingångslönen 30 300 kr och tar ut din utförda 
övertid i tid. Låt säga att du utfört en timme 
övertid en helgfri fredag kl. 20 - 21. Denna 
timme kommer tillföras till arbetstidsbanken 
som två timmar. När du sedan når slutlön kan 
dessa två timmar plockas ut till ett värde av 
428,48 kr vilket är ca åtta kronor mer än om du 
hade plockat ut denna timmen som pengar 
direkt i anslutning till att övertiden utfördes:  
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Ex. 1 - 1 h övertid tas ut i pengar i direkt an-
slutning till utförd övertid:  

30 300 kr 
     72       =420,83 kr/h  

Därmed resulterar övertidstimmen i 420,83 kr.  

Ex. 2 - 1 h övertid tas ut i tid vilken omvandlas 
till 2 h i arbetstidsbanken. Därmed begär vi ut 
2 h från timkontot:  

35.350 kr 
    165       =214,24 kr/h 

Därmed resulterar övertidstimmen nu i 428,48 
kr.  

Om du har för avsikt att plocka ut övertid i 
pengar så är det alltså bäst att göra det direkt 
förutom just i fallet närmast ovan då det finns 
en liten vinst i att låta övertiden ta omvägen via 
arbetstidsbanken och det så kallade 
”timkontot.” Slutsatsen av detta är inte att du 
aldrig bör välja att ta ut din övertid i tid. Det 
går självklart bra att ta ut övertid i tid men 
begär då helst ut den i form av ledighet för att 
inte låta ditt arbete förlora i värde.  

     Glöm inte att skriva övertid! Ofta kan det 
vara bra att göra det så snart som möjligt för 
att inte glömma bort och tänk på att skriva 

§7: Moment 7  
Beräkning av övertidsersättning 

Övertidsersättning per timme betalas enligt 
följande: 

1. För övertidsarbete klockan 06.00 - 
20.00 helgfria måndagar - fredagar: 

Fasta kontanta lönen per månad (heltidslön) 
                                94 

2. För övertidsarbete på annan tid: 

Fasta kontanta lönen per månad (heltidslön) 
                                72 

Övertidsarbete på vardagar som är arbetsfria 
för den enskilde arbetstagaren samt på mid-
sommarafton, julafton och nyårsafton jäm-
ställs med övertidsarbete på ”annan tid”. 

     Kompensation ges inte för kortare tid än 
15 minuter i följd. Denna begränsning gäller 
inte för den åkande personalen. 

     Semestertillägg är inkluderat i beloppet 

§6, Moment 5: Timkonto                             ooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
Värdet på detta konto anges i timmar. Tid på kontot får sparas under obegränsad tid. Till timkon-
tot skall föras tid i kompensation för övertids- och mertidsarbete som inte tas ut i pengar, av-
stämningsövertid samt övrig tid mot tid kompensation. Uttag från kontot kan ske i form av an-
tingen tid eller kontant betalning. Kontant utbetalning görs i samband med ordinarie löneutbetal-
ning och beräknas per timme med 1/165 av den fasta kontanta månadslönen, som gäller för ar-
betstagaren vid utbetalningstillfället. Skriftlig begäran om kontant utbetalning skall vara inlämnad 
senast den 15:e i månaden före utbetalningsmånaden.  

övertid från första minuten oavsett hur lite tid 
det handlar om. En tågförsening på en minut 
är tillräckligt för att skriva övertid.  



STHLM LOK 

6 

O nsdagen den 10/2 höll klubben sitt 
årsmöte, digitalt över mötesplattfor-
men Zoom vilket är ett tidens teck-

en i detta nu. Det var litet mer än ett år sedan 
Paris/London var fyllt till bredden av engage-
rade, glada lokförare som efteråt letade sig ut 
till årsmötesmiddagen.  

     I år satt presidiet, medlemmar från den 
ordinarie styrelsen samt två av revisorerna i 
samma lokal med en stols mellanrum till 
varandra och fyllde precis kvoten för antal 
personer som fick vistas där.  

     Klubbens allra första digitala årsmöte be-
vistades av ett tjugotal röstberättigade med-
lemmar och det är glädjande att se deltagandet 
på de digitala mötena öka. Det vittnar om ett 
starkt intresse för schyssta villkor och en 
bättre arbetsplats och det är en stor inspirat-
ion för oss i styrelsen att se. Det ger oss käm-
paglöd!  

 

Rapport: KLUBBENS ÅRSMÖTE 

Vad som togs upp 

På mötet avhandlades utöver val till styrelsen 
och skyddsombud även verksamhetsberättel-
sen. Det var ett väldigt speciellt år att gå ige-
nom, där pandemin lett till att det fackliga ar-
betet fått ta nya vägar men där aktiviteten ändå 
har varit fortsatt hög. Med Mälartågsupphand-
ling, Rapidavtalsdiskussioner och nytt grupp-
valssystem har den fackliga maskinens alla 
kuggar gått varma.  

     Årets mötesgäst Carolin Evander, Sekos 
ombud i Mälartågsavtalsamtalen, berättade mer 
om hur samtalen kan komma att gå till och 
vilka förväntningar man kan tänkas ha inför 
dessa. Vid tiden för årsmötet hade man ännu 
inte haft ett inledande möte med MTR utan 
detta skulle äga rum följande vecka. Det fanns 
inga nyheter utöver det att förmedla. MTR 
hade ännu inte meddelat hur man tänkt sig att 
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lägga upp trafiken, hur personalsituationen 
kommer att se ut och dylikt. Gissningsvis vill 
man få till ett avtal som till stora delar bygger 
på Spåra SJ, vilket man från Sekos sida har 
sagt att man inte vill ha. Upptågets avtal är ett 
sådant som lämpar sig bättre för den trafik 
som ska bedrivas och är i grunden ett bättre 
avtal än Spåra SJ. På mötet tackades även vår 
avgående ordförande Rasmus Holmberg av 
med blomster och gåva. Rasmus blir kvar men 
styrelsen fick ett lite nytt utseende samt ett 
antal nytillskott och ser numera ut som följer:  

 

Styrelsen 2021: 

Ordförande: Magnus Jonasson 

Kassör: Mikael Hedlund 

Sekreterare: Johanna Hedberg 

Ledamot/vice ordförande: Daniel Hellqvist 

Ledamot/vice sekreterare: Alhaji Touray 

Suppleant: Rasmus Holmberg 

Suppleant: Bauke de Jong 

Suppleant: Natanael Chin A Loi 

Suppleant: Julian Ellis 

 

Övriga fackliga med enstaka uppdrag 
är: Serdar Yaygin, Linnea Garli samt Torbjörn 
Eriksson. 

Revisorer: till ordinarie revisorer valdes Lin-
nea Garli och Ingvar Nyström, ersättande revi-
sor Ingemar Mesiter. 

Valberedning samt ännu en ersättande revisor 
kommer att väljas vid ett senare tillfälle/
medlemsmöte.  

TERMOSMUGGEN 

ÄR HÄR! 

Ä 
r du en av de som har valt Termos-
muggen som medlemsgåva? Vi har fått 
leveransen av dessa nu och om du ser 

någon av oss fackliga ute i lokalerna på 49:an, 
hojta till så kan du få hämta din termos direkt 
på expeditionen. Du kan även maila oss och 
boka in avhämtningen, helst på en torsdag. 

 
Hur går det med de andra gåvorna?

Pins och tygmärken väntas inkomma i slutet 
av mars och kommer att levereras till ditt 
postfack.  

     Lokförarmuggarna kommer att dröja ett 
tag, eftersom dessa görs för hand. Vi återkom-
mer med mer info om leveransen av dem. 
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S 
trax innan jul inledde SJ samtal med 
fackliga organisationer samt skyddsom-
bud gällande en eventuell förflyttning av 

åkstationen i Stockholm till plan 7 på Klara-
porten.  

     Att åkstationen idag huserar i lokaler som 
på sikt är tilltänkta för andra ändamål har varit 
känt en längre tid men den ekonomiska situat-
ionen på SJ har uppenbarligen påskyndat al-
ternativa planer och tanken är att denna flytt 
ska spara en hel del pengar i minskade hyres-
kostnader för SJ.  

     Först och främst gjordes i gruppen, där 
alla fackliga organisationer och skyddsombud 
var representerade, en riskanalys gällande flyt-
ten och efter att denna riskanalys var gjord 
genomfördes en förhandling i enlighet med 
MBL 11.  

FLY(K)TTEN TILL KLARAPORTEN  

Vi från Seko framförde ett antal punk-
ter som vi ansåg måste omhändertas 
för att vi skulle kunna acceptera 
denna flytt:  

1. Att den fackliga expeditionen måste vara 
ändamålsenlig, funktionell och inte inne-
bära försämrade möjligheter att bedriva 
fackligt arbete samt att förvaringsmöjlig-
heter måste finnas.  

2. Att vilrum och tysta rum måste vara till-
räckligt många och avskilda.  

3. Att klädskåpen måste vara tydligt könsav-
delade så att man ska kunna känna sig trygg 
med att byta om utan risk för insyn eller 
känsla av utsatthet.  

4. Att en avskärmad alkoblås ska installeras 
vid jourrummen (något vi anser borde ha 
skett för längesedan) då jourrummen på 
Cst fortsatt kommer finnas kvar där.  

5. Att en repeater/router ordnas så att 
WiFi:et fungerar även i jourrummen.  

6. Att avloppet i jourrum 16 åtgärdas.  

7. Att både fackliga organisationer och 
skyddsombud är representerade fullt ut i 
den arbetsgrupp som ska jobba med att 
utforma lokalerna under våren och som-
maren.  

8. Att villkoren för hemarbete regleras i ett 
kollektivavtal för att bl.a. fastslå vad som är 
arbetsgivarens ansvar och vad man kan 
förvänta sig ska erbjudas för att hemmet 
ska anses vara en rimlig arbetsplats. Detta 
eftersom det, för att vi ska få plats på 
Klaraporten, förutsätts att en viss procent 
av kontorspersonalen på huvudkontoret 
väljer att arbeta hemifrån oaktat pandemin.  

ÅKSTATION MED UTSIKT. 
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Kravrespons 

Flera av våra kravpunkter (1, 2 och 3) hänvisa-
des till den tänkta lokalutformningsgruppen 
om vi kom överens i förhandlingen. Viktigt 
gällande just denna grupp var att vi fick ige-
nom punkt 7, dvs. representation från alla ar-
betstagarorganisationer och skyddsombud från 
både trafik och service i arbetsgruppen vilket 
gör att vi kan fortsätta att strida fullt ut för att 
lokalerna ska bli så bra som möjligt för våra 
medlemmar.  

     Vi har längs vägen fått löften om att punkt 
4, 5 och 6 ska lösas mer eller mindre i brådras-
ket. Däremot var det blankt nej från arbetsgi-
varen när det gällde punkt 8. Vi kom slutligen 
fram till att vi från Sekos sida inte ser något 
direkt hinder med att flytta åkstationen då 
gångtider och liknande kommer att justeras för 

att passa det något längre avståndet till spåren, 
men att vi däremot är oeniga med SJ gällande 
frågan om hemarbete och att vi fortsatt kom-
mer vara vaksamma i frågan om facklig expe-
ditionslokal, dagrum och vilrum bl.a. Vi fick till 
protokollet att arbetsgivaren förbinder sig att 
fortsätta titta på expeditionsfrågan och att vi 
ska finna en bra lösning (och så som planen 
ser ut just nu efter några möten med arbets-
gruppen ser lösningen ut att bli bra när det 
gäller expeditionslokal).  

 

Fördelar med omlokalisering 

Anledningen till att vi inte ser några större 
hinder för flytten är att vi trots allt ser vissa 
fördelar med att man faktiskt kommer möta 
personalplanerare och OPSL i fikarum/bistro 
och att vi därmed får ett ansikte på varandra 
och att vi blir faktiska människor för varandra 
och faktum är att lokalerna är betydligt frä-

KORRIDORER REDO ATT BLI ÅKSTATION! 

KANSKE TRÄFFAR DU OPSL I BISTRON... 

...ELLER PSP KORT VID DISKMASKINEN? 
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schare än de vi har idag på 49:an. Enligt alla 
flödesanalyser och annat som vi har fått pre-
senterade för oss ska det inte föreligga någon 
risk för trängsel på plan 7 på Klaraporten hel-
ler och vi får förutsätta att detta gäller.  

     Punkt 1–3 i vår kravlista fortsätter det pra-
tas om i den arbetsgrupp som nu utformats 
och som kommer att ha möten varje onsdag 
under våren. Vi kommer göra vårt allra yttersta 
för att det ska bli bra lösningar på dessa punk-
ter och skåp-/omklädningsfrågan är givetvis av 
stor vikt för de som har skåp och byter om på 
jobbet. Punkt 2 förstår SJ vikten av så den bör 
gå att lösa på ett eller annat sätt. När det gäller 
punkt 1 närmar vi oss enighet, flytten får inte 
innebära någon försämring för våra möjlighet-
er att bedriva vårt arbete. Vi ska fortsätta vara 
en aktiv klubb som står upp för våra medlem-

mar och för att det ska vara möjligt så måste vi 
ha tillgång till bra lokaler.  

 

Tid för frågor och svar 

Vi förstår givetvis att det finns en mängd frå-
gor och en del oro gällande denna flytt och vi 
bjöd därför in Jonas Olsson, som är SJ:s ansva-
rige för projektet med samlokaliseringen, till ett 
medlemsmöte onsdagen den 3/3. Jonas skulle 
delta för att besvara frågor från medlemmar. 
Syftet med mötet var också att vår representant 
i arbetsgruppen, Rasmus Holmberg, skulle få 
in synpunkter och tankar från medlemmar. 
Jonas Olsson skulle ansluta först efter en 
timme så under den första delen var det enbart 
klubbmedlemmar närvarande och välkomna. 
Mer om medlemsmötet kan ni läsa om i sepa-
rat artikel.  

AVSTÅNDET MELLAN KLARAPORTEN OCH KÄRNVERKSAMHETEN 
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N är man bygger dagvattensystem räk-
nar man på dess förmåga att föra 
undan regnvatten och därefter gör 

man en bedömning kring hur ofta nätet kan 
komma att överbelastas beroende på val av 
dess kapacitet. Regnmängder som under ett 
oväder kan drabba området mer vardagligt är 
direkt nödvändigt att kunna svälja men mer 
sällan inträffar kraftigare regnfall. Man ställs 
därmed inför ett val kring hur väl förberedd 
man vill vara inför oväder som i snitt slår till 
bara vart femte år, regnmängder som kanske 
drabbar endast vart tionde år eller skyfall som i 
regel drar in högst vart 30:e år eller vart 50:e 
år. En avvägning görs där man väljer hur ofta 
det planerade dagvattensystemet kan komma 
att vara otillräckligt. Ju större kapacitet desto 
dyrare investering. Hur vädrets makter sedan 
väljer att portionera ut regnovädren står höjt i 
skyarna men att man tillslut kanske väljer ett 
dagvattensystem som inte klarar med den 
regnmängd som kommer i snitt vart trettionde 
år är därmed ett val man gjort. Ett medvetet 
val med medvetna risker. 

 

Arbetsgivarens metodik 

På samma sätt kan vi se hur SJ arbetar. Att ett 
virus slår till globalt är kanske inte rimligt att 
planera verksamheten efter. Det händer så pass 
sällan och ger så pass stora konsekvenser att 
det är svårt att ha tillräcklig buffert för. Däre-
mot är det annat som händer betydligt oftare 
och som ställer till problem. Tågförseningar, 
sjukskrivningar och dylikt är förvisso ofta utan-
för SJ:s kontroll, men det finns garanterat en 
stor medvetenhet hos vår arbetsgivare om att 
sådant händer. Allt annat vore inkompetent. 
Även om vår arbetsgivare gärna låter påskina 
att man inte alls kunnat planera för ett sådant 
scenario så är det precis det man kan. För det 
är ett fullt medvetet val SJ gör när man maxar 
ett arbetspass till exakt fem timmar i plane-
ringsstadiet.  

     Vår arbetsgivare vet att det mycket väl 
kommer att spricka emellanåt när man planerar 
in nattvila med bara sju minuters marginal. Det 
är SJ:s medvetna val som är orsaken till att du 
får hastiga schemaändringar kort inpå för att 
din kollega blir sjukskriven. Det handlar inte 
om oförutsedda händelser utan tvärtom är det 
förutsägbart och kan planeras för eftersom 
störningar som leder dit beräknas inträffa då 
och då. Men istället för att ha en buffert med 
robusta scheman och gedigen personaltillgång 
ser SJ:s bufferttänk mer och mer ut att handla 
om att tumma på regler, bryta avtal och bolla 
runt med vår fritid för att rädda upp verksam-
heten. Att det orsakar vantrivsel, konflikter, 
stress och livegenhet lär vår arbetsgivare vara 
fullt medveten om men uppenbarligen är det 
inte tillräckligt viktigt. Annars hade SJ gjort 
något åt saken. Det är viktigt att vi är fullt 
medvetna om det. 

FÖRETAGETS  

MEDVETNA VAL OCH ANSVAR 
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D 
en 3/3 bjöd styrelsen in till digitalt 
medlemsmöte. Dessutom var en gäst 
inbjuden till mötet, nämligen Jonas 

Olsson som är chef för fastighet på SJ och 
ansvarig för projektet med samlokaliseringen 
på Klaraporten. Han var inbjuden för att svara 
på frågor från medlemmar, lyssna på syn-
punkter och farhågor etc. Dessvärre dök Jonas 
inte upp så hur SJ resonerar gällande flytten är 
fortfarande höljt i dunkel för medlemmarna. 
Istället fick klubbens representant i den parts-
sammansatta arbetsgrupp som arbetar med 
samlokaliseringen redogöra för vad som har 
drivits på för under de inledande mötena och i 
MBL-förhandlingarna hittills.  

     Den idéskiss som just nu ligger på bordet 
angående hur lokalerna på plan 7 på Klarapor-
ten ska utformas visades också. Det är endast 
en idéskiss och inget på denna skiss är defini-
tivt hugget i sten men närvarande medlemmar 
fick ett hum om hur lokalerna kan komma att 
se ut. Det som medlemmarna tryckte på var 
bl.a. att de vill att alla anställda ska erbjudas 
förvaringsskåp på ett eller annat sätt. Det 
nämndes bl.a. också att det behövs så många 
väggar som möjligt, ju fler rum desto bättre.  

 

Schemadiskussioner 

Dessutom diskuterades schemagrupperna och 
det pratades bl.a. om de konsekvenser som det 
får för möjligheterna att driva på för förbätt-
ringar när man väljer “åkstation Sverige” eller 
“variabel grupp”. Flera medlemmar framförde 
(precis som klubbstyrelsen också anser) att de 
vill se att man går ut med pedagogisk informat-
ion om att det individuella valet påverkar de 
kollektiva möjligheterna att få till långsiktiga 
förbättringar för alla.  

 

Välgörande klubbdemokrati 

Den tredje huvudpunkten på medlemsmötet 
var en beslutspunkt. Alla medlemmar har ju 
under början av året haft möjlighet att antingen 
beställa en medlemsgåva eller att istället donera 
en motsvarande summa till välgörande ända-
mål. Medlemsmötet igår hade att besluta till 
vilket välgörande ändamål som pengarna skulle 
gå.  

     Detta var en restpunkt från årsmötet som 
av okänd anledning hade trillat bort från dag-
ordningen. Ordförande Magnus Jonasson ställ-
de upp propositionsordningen att först rösta 
bland alla förslag som fanns och därigenom få 
fram två förslag som skulle ställas mot 
varandra.  

 

Rapport från MEDLEMSMÖTET 3/3 

KLUBBDEMOKRATIN LEVER OCH FRODAS! 
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N är väl Corona är ur bilden är det vik-
tigt att både förtroendevalda och vi 
alla medlemmar håller ett extra va-

kande öga på allt som SJ i pandemins namn 
försämrat. Turlistor som nu saknas, stabilitet i 
schemat, börskrivningar som 19-05 med mera. 
Det är en stor risk att vår arbetsgivare gör så 
gott man kan för att genomföra permanenta 
förändringar och försämringar men som man 
för nu säger endast är tillfälliga.  

     Alla rapporter både till oss i Seko, våra emi-
nenta skyddsombud och även direkt till grupp-
cheferna har en betydelse och hjälper oss alla 
att påminnas om att det här inte är normalitet 
och vardag utan en pandemisk parentes om än 
alltför långvarig.  

PANDEMIN ÄR INTE PERMANENT 

 VI FÅR ALLA TA EN FÖR LAGET. SOM 

SEG LÖNEÖKNING, SÄMRE VILLKOR, 

LÄTT LIVEGENSKAP... 

 DU HAR I ALLA FALL ETT JOBB SOM 

VI STORSINT LÅTER DIG BEHÅLLA. 

I första omgången fanns det att välja 
mellan:  

Amnesty International, Barncancerfonden, 
Läkare utan gränser, Suicide Zero, Att styrel-
sen skulle få i uppdrag att hitta ett lokförarfack 
i något annat land och donera pengarna dit, 
samt En donation till en polsk lokförare som 
fällts för vållande till annans död och samlar in 
pengar till ett överklagande.   

     De som fick flest röster var de tre sist-
nämnda alternativen (två av dem fick lika 
många röster) vilket gjorde att det blev tre 
alternativ som stod mot varandra i den andra 
röstningsomgången. Suicide Zero var det alter-
nativ som fick flest röster i den andra om-
gången och därmed blir det till denna organi-
sation som summan om 4150 SEK går.  

Slutreflektioner 

Mötet innehöll många bra diskussioner och 
många kloka synpunkter inkom för styrelsen 
att ta med sig i det fortsatta arbetet gällande 
flytten till Klaraporten och kampen mot sche-
maproblematiken.  

     Vi skulle avslutningsvis verkligen vilja passa 
på att uppmana fler medlemmar till att åt-
minstone delta som passiva lyssnare på de digi-
tala medlemsmötena eftersom det ger mycket 
att bara höra vad som sägs och diskuteras. Man 
kan ju faktiskt delta som lyssnare även om man 
är ute och kör för tillfället. 

 
För mer info kring Suicide Zeros arbete,  gå in 
på deras hemsida: https://www.suicidezero.se 

https://www.suicidezero.se
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F ör konnässörer av 
fastlagsbullen har 
januari och februari 

månad inneburit ett ange-
nämt frossande i detta deli-
kata, härligt feta bakverk. 
Givetvis har även redakt-
ionen för Sthlm Lok följt 
traditionen att unna sig en 
temla eller två. Men vart 
hittar du de godaste nära 
Cst? Det har vi försökt ta 
reda på genom att göra ett 
semmeltest! 

VETE-KATTEN 

Klassisk semla 

Bulle: Det smakar matbröd, tycker en i 

panelen. Nä, det är gott bröd. Men torrt. 

Grädde: Säger inte så mycket, den är 

välvispad och styv. 

Fyllning: Det är lite tråkigt när mandel-

massan är slät som välling. Den är lite 

ointressant, saknar komplexitet. 

Välgjord, snygg. Estetiskt tilltalande men 

ingen smaksensation. 

 

BETYG: 

Semmelmuffin 

Bulle: Degig och grynig, faller liksom 

ihop. Ofärdig sockerkaka. 

Grädde: Ja… flyter ihop tillsammans 

med muffinkroppen och bildar en ohelig 

kaksmet. 

Fyllning: Vilken fyllning? Allt flyter 

verkligen ihop och bildar fyllningen. 

Muffinsmaken är inte så dum. Den är 

ganska bra för folk med löständer. Fär-

digtuggad, milkshake… mixat och mon-

terat! 

 

BETYG:  
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Vaniljsemla 

Bulle: Degig, lite gommotstånd. Det 

drar ned semlan lite, eftersom den blir 

lätt stabbig. 

Grädde: Tjockt vispad grädde. 

Fyllning: Mycket vaniljsmak, riktigt 

krämig fyllning. Jomen det här är för-

baskat gott! 

Den är lätt att äta, brödet till trots. Trev-

lig kombination av bröd/grädde/

fyllning. Godast hittills. 

 

BETYG:  

GATEAUX 

Klassisk semla 

Bulle: Tråkig, intetsägande bulle. Test-

patrullen är delad, hälften gillar den och 

tycker kardemummasmaken är trevlig. 

Grädde: Tjock grädde, men den smakar 

inte mycket. Den gör vad den ska. 

Fyllning: Generisk mandelmassa med 

bitar i. Inte för söt, inte len utan grov. 

Man får inte heller känslan av hemma-

gjord mandelmassa, utan mer mandel-

massa i korv man kan köpa i butik som 

någon hackat ned lite mandel i. Smakar 

sockerfritt. 

Väldigt traditionell. 

 
BETYG: 

CHOKLADFABRIKEN 

Chokladmandelmasse-semla 

Bulle: Liten och kompakt, men inte stab-

big. Den är rätt god bara i sig. 

Grädde: Hårdvispad grädde, lätt smörton. 

Smakar inte så mycket. 

Fyllning: Chokladen är väl inblandad i 

mandelmassan och smakar som ett sötare 

kakaosmör, där mandeln gifter sig väl med 

chokladen. I massan finns även choklad-

knappar. Otippat gott!  

Det här är definitivt Chokladfabrikens allde-

les egna version av den klassiska semlan, 

som man med chokladmandelmassan har 

satt en riktig gottegrisprägel på.  

 
BETYG:  



STHLM LOK 

16 

Klassisk semla 

Bulle: Luftig, fin bulle. Inte så mycket 

kardemummasmak. dock. 

Grädde: Tjockare, den har en lite mer 

mastigt härlig gräddsmak sådär när den är 

på gränsen mellan hårdvispad och över-

vispad.  

Fyllning: Mer bakmandelmassa än god-

ismandelmassa. Grövre  mandelmassa, 

som är fruktig i smaken.  

 

BETYG:  

Red velvet-semla 

Bulle: Det blir lite av en kulturchock 

när semmelbulle möter red velvet-

cakefluff. Semlan är glatt röd och den 

som tycker om red velvet cake blir inte 

besviken. 

Grädde: Det klassiska tillbehöret till 

red velvet cake är cream cheese-frosting 

så självfallet är det denna som förföriskt 

söt och tjock lurar under semlans lock. 

Det är väldigt sött, men gott. Faktiskt 

riktigt, riktigt drömskt gott!  

Fyllning: Man är halvvägs till en food-

gasm ända tills man når mandelmassan, 

som slår illusionen i bitar. Det är samma 

mandelmassa som man använder till sin 

klassiska semla. Red velvet-semlan 

borde ha fyllts med någonting som går 

bättre ihop med cream cheesen. Som 

hackade jordgubbar.  

 

BETYG:  

(men slopa mandelmassan) 

Popcorn and caramel-semla 

Bulle: Traditionell semmelbulle med 

kardemumma och allt.  

Grädde: Vanlig vispad grädde, toppas 

med kolasås, kolakanderade popcorn 

och havssalt. Smakerna gifter sig väl. 

Sött mot salt och krämigheten i grädden. 

Fyllning: Vaniljkräm, det är en tydlig och 

ren smak. Den får inte smaklökarna att 

sjunga och i likhet med red velvet-

semlan hade semlan kunnat ha en intres-

santare fyllning som går bättre mot det 

den toppats med. Kör dekadens hela 

vägen och fyll semlan med kolasås med 

hackade nötter eller något. 

 

BETYG:  

LINDQUISTS 
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Nutella-semla 

Bulle: Standardbullen, kardemumma, 

lite halvtorr konditoribulle. 

Grädde: Nutellavisp. Det är duktigt 

mäktigt. Efter första tuggan är man 

ganska mätt. Smaken är en korsning 

mellan nutella och överentusiastiskt 

användande av obojpulver. 

Fyllning: Samma vaniljkräm som på 

popcorn-semlan. Här fungerar det 

litet bättre, vaniljen hjälper till att leda 

bort lite av rikheten från nutellan. 

Det här är en bastant jäkla semla. Den 

sitter som en tegelsten i magen.  

 
BETYG:  

MR. CAKE 

Vegansk semla 

Bulle: Soggig, stabbig.  

Grädde: Marshmallowfluff och vispad 

häftmassa. Besk. Den kladdar fast i gom-

men. 

Fyllning: Smakar parfym. Len med hack-

ade nötter. 

-Man får inte ha beska i, fy fan! Ah fy fan! 

Ska du ha en vegansk semla, köp en annan! 

 

BETYG:  

 

Som klassisk semla: 

 

Som bakverk i sig: 

Wienersemla 

Bulle: Lite för lik en frukostbulle, det 

handlar mycket om brödet och mindre 

om allt annat. Mer croissant än wiener-

semla. 

Grädde: Luftig, men kommer bort lite. 

Fyllning: Blir nästan som äppelkompott 

mot den brända botten. Omnomnom! 

Riktigt trevlig helhet! Lämpar sig bra om 

man inte är ute efter en traditionell semla. 

Ska ätas som helhet, komponenterna 

fungerar inte var för sig. 

 

BETYG:  

WIENERSEMLAN KITTLAR DÖDSSKÖNT I 

KISTAN, MEN DET GÅR INTE RIKTIGT 

ATT KLASSA DEN SOM SEMLA. 
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GUNNARSONS 

Klassisk semla 

Bulle: Mkt kardemumma. Lätt, inte stabbig; 

en kvalitetskonditoribulle. 

Grädde: Perfekt vispad, inte ens på gränsen 

till övervispad. Som ett litet fluffigt, vackert 

cummulusmoln. 

Fyllning: Nötig. Godast mandelmassa hit-

tills. Har en fylligt fruktig udd, lite an-

norlunda smak. En i testpatrullen tycker att 

den smakar russin. 

Testpanelen tycker om konsistensen på hela 

semlan, men det är något med smaken. Varje 

del god, men som helhet inte perfekt. 

 

BETYG:  

 

Vaniljsemla 

Bulle: Bra och luftig kardemummabulle med 

fin smak och karaktär. 

Grädde: Fint vispad, lätt och behaglig att 

äta. Ingen tendens till minsta övervispning 

här inte! 

Fyllning: Ren smak, inte den bästa vanilj-

smaken eller mest framträdande någonsin. 

Men krämen är god och har en snäll, om än 

tam, konsistens. 

Väldigt neutral smak, välbalanserad och lite 

snäll. Vaniljen dominerar inte för mycket.  

 
BETYG:  

Vegansemla 

Bulle: Bra och lätt kardemummabulle 

med härlig smak.  

Grädde: Det svåraste med en vegansemla 

är att få till grädden. Och på Gunnarsons 

lyckas man med bravur; den är minst lika 

lätt och förföriskt fluffig som på deras 

klassiska semla. 

Fyllning: Har litet slätare mandelmassa 

och är rätt snäll i smaken tack vare det. 

Det här är en av de bättre vegansemlorna i 

Stockholm, den skulle lätt kunna köpas till 

en icke-vegan som tycker om sina gräddiga 

klassikersemlor och göra denne nöjd.  

 
BETYG:  
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M 
yBenefit, vad är det? Varför har SJ 
bytt till det? Benify, som nu ersatts 
av MyBenefit, var en av de saker 

som, enligt vissa, gjorde SJ en aning mer at-
traktivt. Det är ingen hemlighet att vi på före 
detta Statens Järnvägar är de som har lägst 
slutlön inom persontågstrafiken och att Benify 
med sina helt okay rabatter var som ett litet 
plåster på såren för den ekonomiskt sinnade. 
Nu är mycket av det borta och in kommer 
detta, med ett gränssnitt som inte ens en 90-
talist kan tyda.  

     Rabatterna åsido kan vi titta närmare på 
lönespecifikation, det är kanske trots allt det 
som de flesta kommer använda MyBenefit till. 
Hur tänkte man här? Tänkte någon här? Löne-
specifikationen i Benify hade sina brister då 
man inte förstod allt som stod på sidan men 
Mybenefits nya får en att tänka på ordspråket 
man vet inte vad man har förrän man förlorat 
det.  Den tidigare har varit under all kritik med 
sin utformning men jämfört med den nya där 
allt är en enda stor röra som inte ens ryms på 
en sida gör det till en ännu mer svårtydd speci-
fikation.  

Farväl, min livsplan! 

I och med uttåget ur Benify försvinner även en 
av nyckelförmånerna, pensionsrådgivningen. 
Lifeplan har varit en lättnad för många gäl-
lande pension, man fick experthjälp av en råd-
givare i hur man ska placera i olika pensions-
fonder utifrån de parametrar man angett. Om 
man nu lyckas navigera sig till förmåner i My-
benefit och hittar delen om pension, står det 
att allmän pension och tjänstepension är en 
förmån men ska du ha experthjälp får du än så 
länge pröjsa själv. Lifeplan tar gärna emot våra 
99kr/mån. Det återstår att se om SJ har tänkt 
köpa in något likt Lifeplan.  

     Vi vill här slå ett slag för den kostnadsfria 
pensionsrådgivningen som LO genom Folk-
sam erbjuder alla medlemmar. I normalfallet 
kan man via www.folksamlopension.se boka in 
en tid med en professionell rådgivare, men nu i 
pandemitider så är det digitala möten som gäl-
ler.  

 
 

Hejdå, rabatterade SL-kortet 

Vidare så går SL-årskortet inte längre att dela 
upp på månadsbetalning. “Det är inget kort 
som används i tjänst - varför ska det då finnas 
lättnader privat” tänker kanske SJ? Kamrater, 
fram med plånböckerna! Valet ligger alltså 
mellan att punga ut 950 kr per månad istället 
för 832 kr eller en engångssumma på 9980 kr 
per år, 10lax alltså. Tack för det SJ!  

 

Med tanke på den brist på förmåner som nu 
sköljer över oss bör om möjligt namnet För-
månståget strykas/ändras.  

(O)FÖRMÅNSTÅGET? 

http://www.folksamlopension.se
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Vilken littera är dessa klassiker frågan om?  
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KLUR 

Vad döljer sig bakom alla tecken?  
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KLUR 

Vilka banor  
befinner vi 
oss på?  

1 

2 
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KLUR 

- 

- 
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KLUR 

VÅGRÄTT 
3.   Orten ståtar med såväl öl- som pastejtill- 
       verkning och Sveriges enda robotmuseum  
5.   Manövreras vanligtvis vid infart till  
       spår 10 i Jönköping  
6.   X55-klassiker som inte är i sitt ändläge  
8.   Anläggningsarbetare  

9.   Allt som oftast inställd åt endera hållet,  
       ensam blir färdens sth 120 km/h 
11. Trivsamt rytmiskt dunkande bit på väg till  
       Uddevalla, utgörs dock ej av musiktrudelutt  
12. Tätort som stått statist för huvudstad i  
       skenbar film och som är hembygd för artig  
       före detta kassaskrinsväktare  
20. Komfortabel reset som tar sig en jäkel  
22. Balanserad metod för skötsel av organisa- 
       tioner/företag såväl som ting beläget i K12  
       på järnvägens flaggskepp  
23. Har hel eller halv fart men används alltid  
       med sunda förnuftet  
24. Ledande vid Getåolyckan  
26. Undantag för användande av varselklädsel  
       vid spårbeträde  

LODRÄTT 
1.   Västligt filmmecka beläget vid Göta älv  
2.   Politiskt laddad barriär som revs 1989  
       samt även smeknamn för X40  
4.   Kan ibland resetas vid tvärnit och pip, när  
       X40 får bromsfel  
7.   Viker sig från ena hållet men hindrar från  

       det andra  
10. Orsak till många morgnars filosoferande i  
       makadamen nära Ekeby, Rotebro och  
       Björnkulla  
13. Lokalbevakad trådtät stad vars främste  
       bolldribblande son håller tacon som sin  
       självklara nationalrätt  
14. Kör du norra vägen hit har du nästan alltid  
       stopp i infarten till denna ort som delvis  
       är belägen på en rullstensås  
15. Norskt stopp  

16. Bana med ursprungsstartpunkt i reginas  
       hamn, numera med sin början i fädrens  
       spår och slut vid sprickberget  
17. Tre ton brännbar turistattraktion i nordlig  
       före detta halstablettstad  
18. Assistans under äldre lövhalketider för  
       vidare färd söderut från Norrköping  
19. Orsak till tillfälligt stoppande fel för gläns- 
       ande blåvit dubbeldäckare  
21. Projektil eller järnmalmsbiprodukt med  
       X55-expert som namne  
22. Tiovagnarspendel tillika telegraferat text- 
       meddelande  
25. Proggbaron med förkärlek för 75 ton stål  

BONUSKLUR: sudoku 
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V år arbetsgivare ska planera arbetet så 
att ingen arbetstagare löper risk att 
bryta mot ett skyddsstopp. Detta ef-

terlevs inte alltid och vi behöver tyvärr själva 
hålla reda på denna information. Villkorade 
skyddsstopp som ska upphöra vid ett visst 
datum förutsatt att åtgärder vidtagits kan bli 
särskilt svåra att hålla reda på när komplette-
rande information uteblir. Blir vi utskickade av 
OPSL ska vi heller inte räkna med att det tas 
höjd för gällande skyddsstopp, deras tillgäng-
liga information om skyddsstopp är lika rörig 
som vår, därmed föreligger risk att vi blir ut-
skickade på arbete utan att hänsyn tagits till 
detta. Vi passar på att påminna om funktionen 
i Trappens telefonbok där det finns möjlighet 
att med sökord ”skyddsombud” få fram de 
skyddsombud som för tillfället är i tjänst om 
frågor uppstår. Nedan presenterar vi en sam-
manställning i samarbete med våra skyddsom-
bud för Cst/Hgl i ett försök att göra denna 
information mer lättöverskådlig (uppdaterad 
20-06-17) 

 

Cst - Nbt - Ke - Skyddsstopp för spår 12, 
13, 16 och 17 på Cst. Detta gäller arbetsmo-
ment som av-/tillkoppling och bromsprov. 
Skyddsstopp p.g.a. nivåskillnader i ballasten 
sedan tidigare banarbete samt avsaknad av 
brunnslock. Ihop-/isärkoppling av motorvag-
nar är numera tillåtet men om dessa arbetsmo-

ment kräver vistelse i spår ska beträdandet ske 
från plattformssidan. Om arbete utförs mot 
intilliggande spår skall egenskydd anordnas.  

 
Skyddsstopp för i princip allt spårbeträdande 
för att, till fots, förflytta sig mellan driftplatsde-
larna Cst, Nbt och Ke. Stopp för att gå bred-
vid eller mellan spår och/eller annan väg som 
kan leda till att spår måste korsas. Detta förut-
satt att egenskydd ej anordnats. Detta sedan 
tåg ställts upp för klargöring i Ke och det sak-
nas säkra gångvägar dit. Mejl skickades ut 31/1 
med hela skyddsstoppet formulerat.  

 

Hagalund - Ej skyddsstopp men på mellan-
bangården, spår 9 och 12 bör försiktighet vid-
tas vid klargöring. Egenskydd anordnas genom 
kontakt med ställverket i de fall tåg står upp-
ställda bortanför de iordninggjorda gångvägar-
na eftersom intilliggande spår främst används 
för genomfart.  

 

Uppsala - Skyddsstopp för att beträda 
gångvägarna mellan spår 1 och 2, mellan spår 3 
och 4 och mellan spår 7 och 8. Viktigast är 
kanske att det även omfattar vistelse mellan 
spår 11 och 12 på uppställningsbangården. 
Skyddsstopp p.g.a. att arbetsmoment som 
bromsprov, utvändig kontroll av tågsätt eller 
annan vistelse på dessa platser sker intill trafi-
kerat huvudspår och utan möjlighet till uppsikt 
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och utan fria utrymningsvägar. Om dessa om-
råden ändå måste beträdas skall först egen-
skydd anordnas i samråd med tågklarerare.  

 

Hallsberg - Av arbetsmiljöskäl skall vi ej 
vistas på södra sidan (mot stationshuset) av 
spår 4. Samma sak gäller för spår 8 och detta 
p.g.a. att arbetsmoment som bromsprov, ut-
vändig kontroll av tågsätt eller andra uppgifter 
ej kan utföras på ett säkert sätt med intillig-
gande trafikerade huvudspår. Gäller även för 
norra sidan av spår 1. 

 

Eskilstuna - Stopp för vistelse i spårområ-
det vid arbete med uppställda fordon p.g.a. 
intilliggande huvudspår. Gäller följande spår: 1, 
3, 4. 

 

Västerås - Stopp för vistelse i spårområdet 
vid arbete med uppställda fordon p.g.a. intillig-
gande huvudspår. Gäller följande spår: 2, 3a, 
3b, 4a, 4b, repspåret. 

 

Borlänge - Stopp för vistelse i spårområdet 
vid arbete med uppställda fordon p.g.a. intillig-
gande huvudspår. Gäller följande spår: 2, 3, 4. 

ID06 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 



STHLM LOK 

28 

D 
et talas hela tiden om att utbildning-
arna ska effektiviseras och kortas 
ned. Att delar ska förläggas till nätet 

som e-learnings, vilket möjliggör mer kom-
pakta praktiskt inriktade utbildningar i likhet 
med den Er1-utbildning som finns på plats 
idag. Detta är inte en väg att gå. Men varför 
inte, är det inte bättre med en praktiskt inriktad 
utbildning?  Praktik är guld värd, men den är 
ingenting utan förkunskaperna och lärandet på 
plats med insatta lärare, en god kvalitativ kurs-
plan och tid att smälta det man lärt under da-
gen och veckorna.  

 
Felsökning av utbildning 

Människor lär sig saker i olika takt och på olika 
sätt. Under en längre utbildning, där instrukt-
ionsföraren har möjlighet att lägga upp utbild-
ning på 50% teori och 50% praktik finns det 
gott om tid för att kunna snappa upp hur pass 
mycket de olika kursdeltagarna hänger med i 
momenten. När utbildningarna kortas och 
rushas igenom försvinner den tiden, utbildaren 
hinner inte med vare sig avstämning med kurs-
deltagarna eller välbehövliga repetitioner av 
teori eller moment som denne har upptäckt att 
eleven behöver. Eller som eleven själv känner 
att hen behöver jobba mer på.  

     Med begränsad tid för olika moment i kurs-
planen faller inte bara den fortlöpande kun-
skapskontrollen bort, utan även en del viktiga 
moment. Instruktionsföraren får den otack-
samma sitsen att behöva värdera och prioritera 
upp samt ned olika moment. Vilka är de viktig-
aste som en förare behöver kunna för att 
kunna klara fordonet/bangårdskännedomen 

hyfsat? Hur mycket kan man skyffla över på 
driftstödjarna som sedan får hålla förarna i 
handen när fordonsfel uppstår? Vad ska över-
låtas till feberbrännande stressad läsning av 
HHI när saker går fel?  

 
Plikttrogen men osäker 

Flera förare ses gå ut mycket tidigare till sina 
fordon för klargöring eftersom de fortfarande 
känner sig osäkra på dem när fordonsutbild-
ningen är avslutad. I detta läge är det tänkt att 
de ska ha fått en verktygslåda att arbeta med 
och en grundkunskap som det går att klara 
arbetsuppgifterna på. Det är därför bekläm-
mande ofta man sitter i rastlokaler eller byter 
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av varandra och diskuterar osäkerheten kring 
ett fordon, eller informationsbristen kring 
detta. Vi lokförare är ett plikttroget släkte, men 
du kommer aldrig få medalj för att du går ut 
tidigare till en klargöring utan gå den tid du ska 
och sedan får det ta exakt den tid man behö-
ver. Tåget får gå sent och arbetsgivaren får ta 
konsekvenserna för att utbildningstiden är 
otillräcklig och skapar osäkerhet, helt enkelt.  

 

Nedbantad fordonsutbildning 

Det solklara exemplet på utbildningsplan gone 
wrong är Er1-utbildningen som skulle behöva 
revideras rejält, med tanke på alla de kända 
fordonsproblem dessa har och med tanke på 
att diagnos- samt åtgärdsdisplayens olika 
funktioner inte i detalj finns beskrivna på ett 
bra sätt någonstans. Dokumentationen kring 
fordonet är i allmänhet ganska bristfällig. Un-
dertecknad har själv varit med om situationer 
där varken förare eller driftstöd har vetat till 
hundra procent vad man håller på med eller 
vilken meny någonting ska hittas under.  

     Utbildningen för Er1 var fem dagar lång, 
som förare skulle du innan dess ha gjort en 
väldans lång e-learning som utgjorde hela 
grunden för utbildningen. Väl på plats var det 
praktik ute på fordonen i stort sett hela tiden. 
Men det var många moment att gå igenom och 
egentligen bara två dagar på plats, sedan två 
dagar övningsåkning och en examinationsdag, 
där det även multades litet grann och skulle 
vissas hur en bogsering går till.  

     Under loppet av dessa fem dagar var det ett 
flertal av de praktiska momenten som inte 

hanns med, eller som enbart utfördes av en 
person medan övriga kursdeltagare tittade på. I 
stort sett samtliga instruktionsförare nämnde 
vid något tillfälle att kurstiden var väldigt kom-
primerad och för oss deltagare märktes det 
rejält. När saker började hända ute på linjen 
med fordonen blev det till att killgissa sig fram 
till lösningen eller ledas rätt av driftstöd.  
 

Pudelns kärna 

Den allra mest vanligt förekommande kom-
mentaren bland förarna som har Er1-
behörighet är att man inte kan fordonet så bra. 
Många säger även att de kan fordonet hyfsat 
eller helt okej, men att det beror på mycket 
körning och samlad erfarenhet från den, fel de 
fått ute och åtgärdat med driftstöds hjälp. Fel 
och moment som de önskar hade funnits att gå 
igenom under utbildningstillfället. Ingen har 
sagt att instruktionsföraren som höll i kursen 
var skräp, utan snarare att de gjorde så gott de 
kunde med den tid som fanns tillgänglig. Ett 
relativt stort antal önskar att de hade skrivit i 
utvärderingen att utbildningen var för kort, 
men att det å andra sidan var någonting de 
upptäckte efteråt. En förare skrockade gott åt 
att han knappt kunde Er1 som bedömdes vara 
ett ´lätt´fordon, medan han i jämförelse kände 
sig fullständigt trygg med X2 som är ett betyd-
ligt svårare fordon. Skillnaden där är självfallet 
utbildningslängd och -upplägg.  

     Nu har två ytterligheter jämförts; Er1 och 
X2, men skillnaden är tydlig och det är spän-
nande att se hur arbetsgivaren väljer att katego-
risera respektive fordon. Att se vad som be-
döms vara lättare eller svårare, när fordonen är 
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Handlingsplan: kvalitetssäkring 

Vad kan man då göra åt saken?  -Se till att 
standardisera och kvalitetssäkra varje utbild-
ning. Från bangårdsutbildning Hgl/Cst till 
respektive fordonsutbildning. Vilka moment 
och arbetsuppgifter är de viktiga? Vilka ska en 
förare klara av, hur självgående på varje mo-
ment bör hen vara? Riktning och mål. Det är 
frågor som behöver diskuteras, eftersom det är 
där man sätter ribban för vad som är accepta-
belt. Ge instruktionsförare och kursdeltagare 
goda förutsättningar från början; ge dem tid. 
Det är genom gedigna utbildningsplaner, utö-
kad utbildningslängd och med utbildningar 
utformade av kunniga instruktionsförare som 
olyckor och missöden förebyggs.  

     Vi arbetar med säkerhet. Och en stark sä-
kerhetskultur gör inte avkall på kunskap som 
behövs för ett gott yrkesutövande.  

olika individer med egen felhistorik och unika 
funktioner. Vem säger att det ett fordon ska ha 
kortare utbildningslängd än en annan när for-
donen är så olika? Feedbacken vi får i samtal 
med såväl nybakade som erfarna förare är 
upplevelsen av att utbildningarna är för korta, 
att det finns osäkerhet i olika moment och 
situationer. Samtidigt får vi feedback från in-
struktionsförarsidan att utbildningarna kortas 
ned, i vissa fall har man fått höra att ett mo-
ment inte hinns med, men att man kan läsa sig 
till det. Läsande och praktiskt lärande går hand 
i hand. Det ena befäster och förstärker det 
andra, varefter det cementeras med erfarenhet 
kopplat till hågkomst av utbildningsmoment. 
Att vi lokförare på SJ i Stockholm och Ha-
galund dessutom vid full fordonskompetens 
ska ha koll på och förväntas hantera hela fem 
olika fordon, vilka vi schemaläggs på i icke 
tillfredsställande varierande grad, höjer snarare 
än sänker kraven på en fullgod och längre for-
donsutbildning.   

Vem släckte  

lyset? 

Vad var det där 

för konstigt ljud? 

Hur länge ska vi stå 

här egentligen? 

Mamma, mamma! 

Titta lokföraren! 

Äh, jag tar en tupp-

lur. Väck mig när vi 

rullar! 
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 UNGDOMAR, LÅT MIG BERÄTTA FÖR ER 

OM DET ALLRA MEST MYTISKA AV VÄ-

SEN… EN FORDONSTYP SOM VI KÖRDE 

EN GÅNG I VÄRLDEN. DEN GICK TILL GÖ-

TEBORG, MALMÖ, KARLSTAD…  

Those were  

the days. 

Jag minns 

inte ens vart 

Klart för  

avgång 

sitter 

längre... 

NÄR REDUCERINGAR OCH SCHEMALÄGGNING DRABBAR FORDONSKOMPETENSEN. 

Jag körde en X2 en 

gång. 

MARS 

17-18/3 - Spåra SJ 

Plats: 49:an, alt. Digitalt 

Tid: kl. 8-16 

Lär dig mer om våra mest grundläggande 

rättigheter på jobbet, som exempelvis: ar-

betstidsregler, viloregler m.m. Vi studerar 

noggrant villkoren i kollektivavtalet och 

hur vi kan nyttja detta som bäst. Utbild-

ningen är för alla medlemmar i Seko och SJ

-anställda i Hagalund/Stockholm som inte 

har gått sådan utbildning de senaste 5 åren. 

Seko bjuder på gratis lunch, fika och skatte-

fri ersättning. 

K A L E N D A R I U M 

För att delta: Anmäl dig till utbild-

ning@klubbsjtrafik.se och använd rubriken 

”Spåra SJ”. Sök sedan tjänstledighet utan 

lön via Xpider senast 14 dagar in-

nan utbildningen. Du kompenseras ekono-

miskt för dagen med 119kr/h (skattefritt 

stipendium). 

 

23/3 - Årsmöte B.O. 
Seko spårtrafiks repskap 
Rapport från denna demokratiska tillställ-

ning kommer i nästa nr av Sthlm lok! 
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Kommunikationsproblem 

Detta eviga eksem 

som blinkar till i ´Trackern, 

laddar tills väntan blir extrem 

Enda boten är, med stress i sinn´ 

att mitt under körning logga ut/logga in 

att aldrig släcka fönstret 

för då är sessionen bara svinn 

Touchen laggi-laggar trög 

otåligheten vid körplansuttag är hög 

för det som i TrAppen går på nolltid 

är i Infotracker segflytande mög 

Bromskurvorna strular hela vägen hem 

nätverkstrubbel, noll kontakt , IT i kläm 

och klickar man på tågbilden 

vet man inte vem som är vem 

Nä nu sätter förar´n ned foten 

skiftar snabbt till bästa boten 

systemet som alltid funkar 

det är lösningen, den goda roten 

Lättanvänd, skön och trygg 

aldrig laggande seg och stygg 

klickar förar´n igång TrAppen 

som är intuitiv och snygg 

Bästa verktyget på järnvägen 

fungerar som den ska, trogen sägen 

hittar vägen, bromsen, folk och fordon, ALLT 

är förar´ns bro, grym, till lags och trägen 

Stabil, insatt programmerad prakt 

att förkasta den för Trackern är en neslig akt 

Länge leve vår fina, underbara Trapp 

med tusen funktioner och mäktig makt 

 


