
INNEHÅLL KONTAKT 
KLUBB 106 styrelse kan nås på flera sätt. 
Framförallt via email och personlig kon-
takt. Vilka som är med i styrelsen kan du 
se på våra anslagstavlor, samt på vår 
hemsida och Facebooksida. 

www.facebook.com/lokfcst 
www.klubb106.se 
seko@klubb106.se 

Denna tidning vänder sig i första hand till er medlemmar men även till förare på SJ i allmänhet. Den skrivs av infogruppen i den lokala 
klubben. Som medlem är du välkommen att skicka in texter eller förslag på vad som ska skrivas här i tidningen. Kontakta oss om du vill 
veta mer eller har något som du vill publicera i tidningen. Vi är också alltid intresserade av bilder till tidningen! 
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Skicka gärna mail: seko@klubb106.se 
Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ Stockholm 
Blogg: www.klubb106.se 
Vi bemannar vår fackexpedition torsdag, kl. 9:00-16:30. 

Att vara facklig företrädare på arbetsplatsen är ett viktigt uppdrag, du är länken mellan medlemmarna, SJ och Seko. Du 
gör skillnad och verkar för en bättre arbetsplats för alla medarbetare. Som fackligt ombud får du lära dig mer om facket 
och djupdyka i de frågor som ligger dig varmt om hjärtat.  

Du går på utbildningar och kurser som ger dig all den kunskap du behöver och lite till. Det är ibland strävsamt, men alltid 
väldigt roligt och belönande. Var med och förändra! 

ENGAGERA DIG FACKLIGT! 
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Det har nu passerat ett antal veckor sedan klub-
bens så kallade ”jobba rätt-vecka” som avhand-
lades i samband med Seko:s medlemsvecka. 
Många kollegor blev överraskade av hur mycket 
det var som faktiskt inte framgår med tydlighet 
i vår arbetsbeskrivning när man sätter på sig de 
glasögonen. För att kunna utföra sitt arbete har 
därför kontakt upprättats med vår arbetsledning 
som med halvtaffliga hjälpmedel och minimal 
kunskap om våra arbetsrutiner och arbets-
moment försökt lotsa oss fram i arbetsbeskriv-
ningarnas djungel. 
 

(Q�I|U�DOOD��DOOD�I|U�HQ 
Veckan resulterade i ett antal rapporter och 
vittnesmål till klubben som dels belyser hur illa 
konstruerade turerna fortfarande är men också 
om hur stor okunskapen är hos vår arbetsled-
ning. Det sistnämnda är inget som åtgärdas via 
nya IT-system, men vad gäller turkonstruktion 
kan vi konstatera att det är en lång väg kvar att 
vandra trots att förbättringsarbetet sägs ha på-
gått sedan drygt ett halvår tillbaka. 
 
Veckan bekräftade våra tankar om vad som är 
de största förbättringsområdena och indikerade 
även vad vi kan åstadkomma när vi gör saker 
tillsammans. Denna klubb tillhör den bäst re-
presenterade fackliga organisationen i personal-
kategorin åkandepersonal. Detta innebär att om 
vi vill och har möjlighet så kan vi åstadkomma 
stora saker när vi mobiliserar oss och hjälper 
arbetsgivaren att belysa de problemområden 
som finns. 
 

6|QGUDGH�YL�IDOOD 
Många rapporter kom dessvärre inte klubben 
tillhanda. Detta eftersom det också blir tydligt 
att många kollegor arbetar utifrån att uppfylla 
egna förväntningar och intressen. I många situ-
ationer har man uppfattat det som att man valt 
den smidigaste lösningen då flera intressen står 
i konflikt med varandra och då har effekten av 
att belysa ett problem uteblivit eller reducerats. 

Självklart har alla situationer inte en enkel lös-
ning och det finns ingen handbok för hur dessa 
ska hanteras utan det faller i slutändan på den 
enskilda individen att agera på det sätt som 
denne finner lämpligt. I dessa sammanhang är 
det viktigt att se förbi det som vid första an-
blicken kan framstå som ett personligt ansvar. 
Det handlar om att se grundproblematiken, att 
se att en illa utförd planering och arbetsledning 
inte är mitt individuella ansvar. Det handlar 
också om den analytiska förmågan att se att vi 
tillsammans, genom att belysa problem, kan 
åstadkomma en bättre arbetssituation och   
arbetsmiljö för oss alla. 

 
7LOOVDPPDQV�lU�YL�VWDUND 

I slutändan är framtida förbättring av våra ar-
betsvillkor direkt beroende av vårt agerande 
idag. Vi står och faller med hur kollektivet age-
rar och arbetar för att på allvar kunna påverka 
våra villkor. Detta beror på att allt arbete inte 
kan göras i förhandlingsrummet, det måste 
föregås av ett gediget arbete som ger oss möj-
lighet att få ut så mycket som möjligt av för-
handlingarna. Ett initiativ som en jobba rätt-
vecka kan vara en början på det arbetet som vi 
alla behöver medverka i för att på sikt förbättra 
våra villkor på arbetsplatsen. Facket är inte en 
prenumerationstjänst som Netflix eller lik-
nande, det är en del av en gemenskap där vi alla 
är med och bidrar för att kunna ge våra för-
handlingsansvariga och i förlängningen även 
oss själva de bästa möjliga förutsättningarna. 

 
-2%%$�5b77-9(&.$ 
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På förekommen anledning vill vi bemöta 
den info som kommer från arbetsgivaren 
angående första arbetsdagen efter se-
mestern. Förutom oss själva så är det vår 
arbetsgivare som har bäst koll på vår kalen-
der. De vet exakt när vi har vår semester 
eftersom det är de som i slutändan bestäm-
mer när vi ska få vår efterlängtade ledighet. 
Det innebär också att personalplaneringen 
känner till vilka tider vi arbetar inför se-
mestern och de har därmed all kunskap som 
krävs för att upplysa oss om hur vi tjänstgör 
första dagen efter semestern. Enligt informa-
tionsbrev utreddes tydligen frågan under 
förra året. Detta kommer som en stor över-
raskning för klubben eftersom vi inte känner 
till varken utredningen i fråga eller resultatet 
av densamma. 
 

6HPHVWHUWLG� �IULWLG 
Klubben och övriga Seko är medvetna om 
att det rådde vissa oklarheter under förra året 
eftersom arbetsgivaren då som nu blandat 
ihop begreppen och tror att det åligger oss 
arbetstagare att ägna oss åt arbetsrelaterade 
sysslor på vår fritid. Detta är naturligtvis inte 
fallet. Det är en central del av anställnings-
förhållandet att en arbetsgivare klarar av att 
delge den anställdes tjänstgöring utan att ta 
dennes fritid i anspråk. För att göra det   
enkelt för sig själv hävdar vår arbetsgivare att 
vi bör ta del av den aktuella veckolistan  
innan återgång till arbete efter en längre tids 
ledighet. Vi är alla också smärtsamt med-
vetna om hur ordet ”bör” hanteras när det 
kommer till schemaläggning i samband med 
våra fri-dagar. Vår arbetsgivare är naturligtvis 
medveten om att det inte går att arbetsleda 
oss på vår fritid. 
 
Vi ska också vara medvetna om att det här är 
ett relativt nytt påfund av SJ och att företa-
gets förändrade hållning i den här frågan 
faktiskt innebär en rad negativa konsekven-

ser och klara försämringar för oss anställda i 
de fall vi inte inför semestern redan får info 
om vår första arbetsdag efter ledigheten. 
Särskilt under semestern är det viktigt att 
veta slutet av semestern för eventuella resor 
eller andra planer. 
 

+XU�VND�MDJ�NXQQD�SODQHUD"� 
•Jag vet inte hur sent jag kan planera in något till 
min semesters sista dag. Måste jag planera för tidig 
kväll på söndagen? 
 
•Jag vet heller inte om jag kan planera in något som 
hamnar in mot min första arbetsdag. Börjar jag 
22:00 på måndagen eller 03:00? Kan jag nyttja 
måndagen till något eller ej? 
 
•Problemet tar dessvärre inte slut med månads- eller 
veckolistan. Oavsett vad SJ i nuläget säger så hand-
lar det om ett sluttande plan som i slutändan mycket 
väl kan innebära en förväntan på ytterligare ökad 
flexibilitet och att vi ska kontrollera vår arbetsdag 
så sent som dagen innan semesterns slut. 
 
•Flexibiliteten att byta ut min tur står och faller med 
att lägga ansvaret på mig som enskild anställd att 
också följa upp den turen och därmed vara den flex-
ible, d.v.s. inte över huvud taget kunna planera något 
inför den turen. 
 
•Det finns redan en rutin med ramtider för när tur 
saknas. Arbetstid 08:00 – 18:00. Planeringen har 
dessutom möjlighet att lägga en reservtur som buffert. 
 
•Detta bryter mot den praxis som sedan länge ömse-
sidigt gällt där första dagen efter semestern liksom 
efter övrig ledig dag på ”fast schema” ska ligga fast 
eftersom vi inte förväntas ta del av förändringar som 
ges då vi är lediga och därmed ej tillgängliga. 
 
•Har jag semester så har jag semester. Därmed inget 
arbete. 
 
 

6(0(67(57,'(5 
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6HPHVWHU�lU�KlOVRIUlPMDQGH 
Se till att njuta av välförtjänt semester! Det kan 
vara trevligt att köra tåg med det är också trev-
ligt att få disponera sin tid helt på egen hand, 
vakna upp och ta dagen som den kommer. Vi 
ska orka med att arbeta ett helt yrkesliv och vi 
ska orka med att leva ett helt liv. För att klara 
av detta i ett alltmer stressigt samhälle och en 
alltmer påfrestande arbetssituation är återhämt-
ning A och O. Men semestern och vår fritid 
handlar om så mycket mer än återhämtning. 
Det handlar också om möjligheten till en gi-
vande fritid och en tillfredställande tillvaro, 
vilket faktiskt sällan går att kombinera med 
rådande situation på vår arbetsplats. Det är inte 
bara ”ren” återhämtningstid som räknas för att 
vi ska vara välfungerande människor eller lok-
förare. Vetenskapliga studier hjälper oss att 
belysa vikten av en lägre tids sammanhängande 

ledighet för att kroppen och hjärnan på allvar 
ska kunna slappna av och släppa arbetssituat-
ionen och få den härliga känslan av ledighet. 
 
Vår arbetsgivare annonserar tydligt att vi inte 
bör tillgodose vårt eget välbefinnande eller våra 
egna semesterplaner eftersom de finner det 
olämpligt att sätta stopp för resenärernas dito. 
Det är självklart en fråga för arbetsgivaren att 
tillgodose att de kan upprätthålla verksamheten 
även när sommarens inträde är ett faktum och 
de i enlighet med gällande lagstiftning behöver 
planera ut vår semester. Rätten till semester är 
ingen självklarhet i alla länder och har kommit 
till av en enda anledning – att våra förfäder som 
saknade dessa privilegier kämpat för att få detta 
till stånd. Gör dig själv och kommande generat-
ioner en tjänst genom att värna om din rätt till 
semester. Det är du värd! 

,1/b61,1*�$9�
1<$�'2.80(17 

Vi behöver inte vara borta särskilt länge förrän 
antalet nya dokument att ta del av blir både två 
och tresiffrigt. Vissa dokument behöver vi för-
visso inte läsa igenom på momangen men att 
över huvud taget få en överblick kan ta tid och 
är det många dokument att ta del av räcker inte 
orderläsningstiden till. Inte minst märks det här 

den första arbetsdagen efter semestern och 
tidsbristen som uppstår vet SJ sedan länge om 
men väljer att inte göra något åt. Men eftersom 
säkerheten går främst är det viktigt att vi alla 
låter det ta den tid det tar. Att gå igenom alla 
moment som krävs under orderläsningen även 
om det resulterar i en kraftig försening. Visar 
sig tiden för arbetsuppgiften vara för kort ritad 
får även en rapport skrivas på bristande sche-
maläggning. 

6200$5(16�
)g5$5%5,67 

Nu under semestern är det, liksom tidigare år, 
en stor personalbrist. En än större personal-
brist än tidigare verkar det till och med som. 
Gnetförfrågningarna skickas ut i mängder och 
företaget erbjuder lite extra. Konstigt nog er-
bjuds en sämre ersättning än till exempel en 
sommar för några år sedan då det erbjöds en 
nästan lika stor summa pengar som nu för att 
arbeta på sin semesterdag men då inkluderat 
dubbel ersättning även vid kortnatt eller natt-

tjänst. Dessutom fick vi både tillbaka semester-
dagen OCH en övertidsersättning för turen.  
 
Det är också en sämre ersättning denna som-
mar än den som gavs runt årsskiftet. Det hela 
kan tänkas handla om tillgång och efterfrågan 
men räcker denna ersättning till för att mätta 
efterfrågan eller kommer det att krävas mer? 
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Under vårterminen 2021 skrev två blivande 
civilingenjörer vid Umeå universitet ett  
examensarbete rörande SJ:s nya planerings-
system. SJ befann sig i en process där man höll 
på att gå över från manuell personalplanering 
till en modern planering driven av optimering, 
det vill säga effektivisering bland annat i syfte 
att minska personalkostnaderna. Då IVU inte 
kan optimera hela planeringsområdet i en kör-
ning, utan kräver flera, var syftet med examens-
arbetet att undersöka hur SJ på effektivast möj-
liga sätt kunde dela upp nätverket i olika region-
er för att möjliggöra produktiv personalplane-
ring med låg tidskomplexitet i IVU. 
 Man utvärderade den ”optimala uppdel-
ningen av tågtrafiken” genom tre modeller, 
varav två var enklare och baserade på enstaka 
variabler som exempelvis geografi, medan den 
tredje var mer komplex och tog hänsyn till flera 
variabler och skapades genom villkorsprogram-
mering (att hitta en kombination av objekt som 
uppfyller vissa villkor där lösningar är villkors-
styrda) och klustring (att analysera en data-
mängd och dela in den i en mängd grupper/
kluster). Modellerna skulle generera förslag till 
uppdelningar/optimeringar och testas i pro-
grammet IVU genom så kallade körningar. Re-
sultatet från dessa skulle identifiera potentiella 
förbättringar. 
 
De två civilingenjörerna konstaterade att de två 
första modellerna inte genererade en ultimat 
uppdelningen/optimeringen av tågtrafiken, det 
var i stället den multivariabla modellen som 
möjliggjorde en väg mot ultimat effektivisering. 
Denna gav en hög produktivitet och ökade 
möjligheter till kostnadsbesparingar. Man häv-
dar även att detta även skulle leda till en högre 
upplevd schemakvalitet hos personalen. 
Man konstaterade att personalplaneringen var 
komplex då bemanning sker för två olika yrkes-
grupper (förare samt ombordare) och på olika 
fordon. Faktorer som påverkar planeringen är 
att yrkeskategorierna har olika arbetsuppgifter, 
olika kompetens och att kollektivavtalets regler 

ska vägas in. Vidare måste planeringen vara väl 
anpassad efter personalen och dess preferenser. 
Vad som här anges vara SJ:s mål är att perso-
nalplaneringen ska utgöra en konkurrensfördel 
för SJ med ”upplevd schemakvalitet kombine-
rad med effektivitet”. Det ska vara både guld 
och gröna skogar. Med planeringsprocessen i 
IVU vill man ha en helhetsöversikt av verksam-
heten, kunna arbeta proaktivt och dessutom 
kunna göra körningar i systemet tills önskad 
grad av optimering uppnås. Ultimat optimering 
och upplevd schemakvalitet ska gå hand i hand, 
men då den humana aspekten samt förståelsen 
för verksamhetens dynamiska art inte har räk-
nats in i dessa visioner blir de två målen i stället 
som två repellerande magneter. 
 I problemformuleringen konstaterar 
man att SJ:s då existerande planeringsmodell 
var omodern och personalen upplevde schema-
kvaliteten som låg. Och visst känns de angivna 
skälen bekanta; många schemaförändringar, 
felaktigheter och ojämn fördelning. Samtidigt 
känns det som att sätta fingret på exakt just det 
som IVU åstadkom - större och senare schema-
förändringar, saknade arbetsmoment och -
beskrivningar samt en rejält skev fördelning av 
turer. 
 
Man menar dock att anledningen till att det inte 
funnits tid till att arbeta med schemaförbätt-
ringar beror på den manuella hanteringen av 
planeringen, då arbetsbelastningen är hög och 
arbetet tidskrävande, eftersom planeringen har 
utförts lokalt på varje åkstation utan någon 
centralisering. Detta har lett till att man inte har 
kunnat använda sig av personalens kompetens/
företagets resurskapacitet fullt ut. Man menar 
att företaget har styrts som flera små företag 
istället för ett stort och att resurser inte har gått 
att omfördela effektivt då en helhetsöversikt av 
verksamheten saknats. IVU är optimeringsverk-
tyget som skulle ge planeringen den översikten, 
tanken var att systemet skulle implementeras i 
varje planeringsbar del av trafiken. Vi vet idag 
vad detta har inneburit för personal på tågen, 

08&+�$'2�$%287�,98 



Nr.  2, juni 2022 

7 

på trafikledningen, i depå samt för fordonen. 
Personalplaneringen behövde enligt utsago 
hjälp att få en ökad förståelse för hur IVU 
kunde nyttjas på bästa sätt för att åstadkomma 
ett totaleffektiviserat schema som ändå upplevs 
som kvalitetsmässigt bra av personalen. Frågan 
är bara hur man definierar schemakvalitet. Det 
är i vart fall inte att ett företag faller samman 
över en natt, att det saknas personal, tåg, ar-
betsinstruktioner eller att opsl får jobba natt för 
att rätta turer och löner. 
 
Eftersom SJ är ett stort företag kunde man inte 
göra en enda stor körning av scheman i IVU, 
man var tvungen att dela upp trafiken i olika 
regioner. En produktiv tur definieras i examens-
arbetet som så få turer som möjligt, en tur defi-
nieras vidare som ett arbetspass för en person. 
Man vill i stället för att låta någon köra ett tåg 
från punkt a till b, ha rast och sedan köra till-
baka få med så många moment som möjligt. Ju 
mer moment man kan proppa in i en tur, desto 
färre turer blir det varpå mindre antal förare 
eller ombordare behövs för att bemanna trafi-
ken, vilket i sin tur leder till minskade personal-
kostnader. Den effektiviteten vill man alltså 
åstadkomma med IVU. Med examensarbetet, 
beställt av SJ, ville man utvärdera programmet 
IVU samt se vad som påverkar resultatet av 
olika systemkörningar. Målet var att hitta den 
optimala uppdelningen av SJ:s trafik och skapa 
de allra mest produktiva turerna. 
 

3URMHNWHWV�IUnJHVWlOOQLQJ 
Vilken uppdelning av SJs trafik maximerar pro-
duktiviteten samtidigt som den minimerar komplex-
iteten vid körningar i IVU? Vid stora akademiska 
undersökningar av detta slag behöver författar-
na alltid göra vissa avgränsningar för att ämnet 
inte ska bli för stort. Civilingenjörerna valde att 
inrikta sig på de hårda värdena och att låta 
mjuka värden läggas åt sidan. Man tog inte hel-
ler hänsyn till tjänstefördelning, eller hur till-
gången på personal ser ut på respektive åkstat-
ion. 
Man gjorde två testkörningar i IVU, avgränsade 
till tvåveckorsperioder. Fler fanns det inte ut-

rymme för då SJ var mitt uppe i processen med 
att anpassa IVU till verksamheten och inställ-
ningar såväl som villkor var under förändring. 
De två perioder man valde hade likartade förut-
sättningar och inställningar, vilket innebar att 
man skulle kunna jämföra resultaten från kör-
ningarna med varandra. Vi ska inte hymla med 
varför undersökningen gjorts och varför SJ har 
introducerat IVU: man vill dra ned på personal-
kostnaderna. Sättet man väljer att göra det på är 
att implementera ett planeringssystem som ska 
göra så att färre människor gör mer för mindre 
pengar. Istället för den gamla beprövade reg-
ionala indelningen av personal ville man göra 
en systematisk indelning eftersom detta är kost-
nadsbesparande. 
 

*UXQGI|UXWVlWWQLQJDU�RFK�GDWD 
Examensarbetet går vidare in på hur SJ:s trafik 
och personalsituation ser ut. Man har 30 linjer 
och 291 stationer, varav 17 är åkstationer. Man 
har fyra trafikkoncept: regional, IC, snabbtåg 
och nattåg. Alla dessa har olika förutsättningar, 
men kan trafikera samma sträckor. För att 
kunna konstruera ett arbetsschema för persona-
len finns det en bestämd tidtabell som SJ behö-
ver anpassa sig efter, denna har företagets stra-
tegiska trafikplanering förhandlat fram med 
Trafikverket som motpart. SJ:s strategiska tra-
fikplanering tar fram en tågplan där man säger 
vilka tåglägen man vill ha, detta bollas sedan 
tillbaka med motförslag från Trafikverket (som 
även väger in andra operatörers önskemål om 
tåglägen). Förslagen skickas fram och tillbaka 
tills båda parter är hjälpligt nöjda och överens. 
Utifrån detta skapas den tidtabell som SJ kan 
börja planera personalen efter. Därefter går 
man igenom en turs struktur, att den inte en-
bart innehåller stora block arbete ombord utan 
även för- och efterarbetstider och att dessa 
moment ser olika ut beroende på vilken yrkes-
kategori personalen tillhör. Att fordonen är av 
skiftande art och därmed har skilda moment 
nämns också. Liksom gångtid och rast. Gångti-
derna trycks på som extra viktiga då de ska 
inkluderas i rasttiden, eftersom man har en viss 
gångtid till/från rastlokal. Man formulerar sig 
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 lite vagt, gångtid lyfts inte fram som ett en-
skilt begrepp, utan den går att tolka som 
någonting som kan inkluderas i begreppet 
rast. 
 Den största ”begränsningen” för 
schemaläggningen uppges vara kollektivavta-
let. Att kollektivavtalet benämns vara en 
begränsning visar riktigt hur schemakvalitets-
inriktat projektet IVU är. I beskrivningen av 
hur planeringsenheten behöver förhålla sig 
till avtalet förekommer hårda ord som 
”måste”, ”arbetstidskrav” och ”det finns 
inget utrymme att frångå reglerna vid sche-
maläggning”. De grundläggande ”arbetstids-
kraven” redovisas sedermera som 38h ar-
betsvecka, max 12h arbetspass (varav arbets-
tid får uppgå till 10h) samt max 5h innan 
arbetaren behöver rast (på hela 30 min). 
 Under personalens kompetenser och 
preferenser tar man upp att olika åkstationers 
personal besitter olika riktade kompetenser, 
vilket man får ta hänsyn till vid planering. En 
person som bara har X2 kan exempelvis inte 
planeras på någonting annat, medan någon 
som har 3-4 fordonskompetenser är betydligt 
mer flyttbar. Vad gäller preferenser nämns 
turer som är populära bland föräldrar samt 
överliggningar vars traktamente gör dem 
begärliga för vissa förare. Från SJ:s sida me-
nar Thomas Wahlström att man verkligen 
väger in de aspekterna vid planeringen för att 
skapa arbetsdagar som tillgodoser persona-
lens behov och individuella preferenser så 
långt som möjligt. 
 Personalplaneringen har fyra olika 
processteg: resursplanering – turlistoptime-
ring – schemaoptimering – korttidsoptime-
ring. Dessa har skett manuellt men tanken 
var att IVU skulle ta över delar av detta ar-
bete. IVU består av en rad matematiska opti-
meringsprocesser med algoritmer. Syftet med 
IVU för schemaläggningsproblem är att 
summera ihop enskilda arbetsuppgifter till 
dagliga turer för individen inom personalen. 
Från punkt a (turstart) till punkt b (turslut) 
finns det ett antal olika möjliga lösningar för 
schemaläggningsgrafen: 

 
$OOD� GH� VWUHFNDGH� OLQMHUQD� LQQHElU� HQ� YlJ� VRP�
OHGHU� WLOO� HQ� DNWLYLWHW� VRP� EHK|YHU� EHPDQQDV��
,98�V� XSSJLIW� lU� DWW� NXQQD� WlFND� LQ� DNWLYLWHWHUQD�
PHG� Vn� In� UHVXUVHU� VRP�P|MOLJW��gYHUVDWW� VNXOOH�
HQ�VnGDQ�KlU�WXU�NXQQD�VH�XW�VRP�I|OMDQGH��N|UD�
LQ� HWW� WnJ� WLOO� &VW�� N|UD� XW� HWW� WnJ� WLOO� +JO�� N|UD� LQ�
QlVWD�WnJ�WLOO�&VW��N|UD�XW�QlVWD�WnJ�WLOO�+JO� 
 

$OJRULWPHUQD�–�Vn�IXQNDU�GHW 
IVU består av två huvudsakliga algoritmer: 
-En kolumnbaserad (tar enbart hänsyn till en 
delmängd av alla möjliga variabler, delar upp 
problemet i ett huvud- samt ett delproblem, 
försöker lösa huvudproblemet genom att 
göra multipla optimeringar tills problemet 
anses löst). 
-En branch and bound (söker efter alla möj-
liga lösningar i hela sökfältet och ger ett opti-
malt resultat). 
 De här algoritmerna är mycket effek-
tiva när de kombineras och samkörs; sök-
ningen kommer att välja effektivast möjliga 
lösning per delnivå istället för att göra en 
enda gigantisk sökning som tar avsevärt 
mycket längre tid. Att partitionera problem-
lösningen kortar ned tiden för körningarna/
optimerandet. Algoritmen hittar den minsta 
möjliga vägen för att nå ett optimalt resultat. 
Systemet kommer att generera de mest rele-
vanta lösningarna för att sedan via optime-
ringsverktyget söka vidare efter nya, mer 
effektiva lösningar. Enligt företaget som 
utvecklat IVU innebär det att systemet forts-
ätter att optimera och optimera tills det med 
99% säkerhet inte finns någon ny 
”förbättring” att göra. 
 
0RGHOOHUQD�I|U�N|UQLQJVI|UV|NHQ 

Man skapade tre olika modeller som resulte-
rade i ett förslag till en uppdelning av tågtra-
fiken. Uppdelningarna testades sedan i IVU, 
analyser av optimeringar hittades varpå man 
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sedan körde dem genom systemet för att 
göra en ny uppdelning av trafiken. Sedan 
upprepade man processen ända till dess att 
inga nya optimeringar kunde identifieras.� 
Modell 1-2 är de enklare modellerna, som är 
baserade på färre variabler. Modell 3 är en 
multivariabel och mer komplex, där villkors-
programmering och klustring genererar fler 
möjliga effektiviseringar/lösningar på plane-
ringsproblem. 
 Modell 1 och 2 genererade färdiga 
uppdelningar av trafiken. Modell 3 genere-
rade först par av linjer att optimera över 
tillsammans. Tanken är att linjerna ska gå att 
kombinera; personer inom personalen (med 
viss linjekännedom och fordonskompetens) 
ska kunna byta mellan dessa linjer under ett 
arbetspass. Här fanns en möjlighet att opti-
mera vidare. Modellen kunde bland annat 
visa hur många gånger per dag en kombinat-
ion av linjepar kan ske, hur många byten som 
är möjliga att få ut från systemet. Linjerna 
delades sedan in i kluster, (ex. Mälardalen, 
Norr, Bergslagen, Väst, Syd) för att kunna 
göra vidare körningar i IVU utifrån viss vill-
korsstyrning. 
 Efter att ha fått fram uppdelningarna 
av tågtrafiken (baserat på samtliga tre mo-
deller) optimerades dessa i IVU. Resultatet 
analyserades genom parametrarna antal turer 
och tid för körning, den sistnämnda för att 
se hur tidskomplexiteten för optimeringarna 
såg ut för varje specifikt kluster. Man tittade 
bland annat på geografiskt område som en 

faktor, antalet stationer en linje passerar, 
vilka linjer som har anslutningar till varandra 
och hur man kunde optimera över dem till-
sammans. Det är här ordet linjepar kommer 
in; när vissa linjer delar ett antal gemen-
samma stationer och följs åt. Genom att titta 
på det, gå vidare in på detaljer som omgärdar 
fordon, ankomst- och avgångstider, avtals-
regler, gångtider, med mera, skapades en 
modell som skulle stämma hyfsat överens 
med verkligheten. Då förare och ombordare 
har såpass olika arbetsuppgifter skapades 
separata modeller för varje yrkeskategori. 
 Målet? Att se vilka linjer man kunde 
kombinera ihop tillsammans under ett ar-
betspass. Går linjerna att kombinera så kan 
personalen byta mellan linjerna antingen med 
eller utan rast mellan bytena.  Man konstate-
rade att vissa turer gick att optimera över 
varandra, där de korsas. Exempelvis i Halls-
berg, där såväl snabbtåg som regionaltåg och 
IC trafikerar.  
 Modellen är baserad på villkorspro-
grammeringen och delas upp i flera faktorer: 
rast mellan eller ej, vilka möjliga byten går att 
göra under ett arbetspass, hur många gånger 
per dag kan kombinationerna ske, möjliggör 
ankomst- och avgångstid ett byte, totala ar-
betstiden får ej överskridas, man ska kunna 
byta mellan två linjer och liknande. Utifrån 
det lades nya villkorsaspekter in, från tidta-
bellen, såsom fordonstyp, arbetstid på tåg 
med mera. Likaså data från kollektivavtal, för
- och efterarbetstid, gångtider och rasttider. 
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  Tiderna togs fram tillsammans med 
personalplanerare på SJ, varefter man sedan 
valde att förenkla modellen genom att beräkna 
snittider eftersom klargöringstider och gångti-
der är olika beroende på fordonstyp och stat-
ion. Detta ansåg man vara för komplext, varför 
man i modellen i stället utgår från att alla 
snabbtåg är av samma slag och alla ”vanliga 
tåg” är av samma slag. Snabbtåg behandlades 
dessutom enbart i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Sundsvall då man ansåg att de oft-
ast avgick därifrån. Vidare menade man att 
klargöring endast ägde rum en gång per dag för 
ett specifikt tåg under en dag, på avgångsstat-
ionerna. Säkerhetsklargöring finns därmed inte 
med som en parameter, inte heller det faktum 
att de ”vanliga” tågen X40 och RC6+vagnar är 
vitt skilda fordon. I en verksamhet där säker-
heten är ett nav och baseras på ett regelverk 
med rigorösa kontroller samt fastställda arbets-
moment, är det bedrägligt att förenkla dessa. 
 
5HVXOWDW�DY�N|UQLQJDUQD�L�V\VWHPHW 

Enligt geografiska kluster/uppdelning (Norr, 
Väst, Syd, Bergslagen, Mälardalen). Varje klus-
ter delades in i ett antal linjer som körs inom ett 
närliggande geografiskt område, varefter man 
tittade på hur trafiken kunde delas upp genom 
att låta förare byta mellan linjerna och fullt ut 
användas kompetensmässigt. 
 

5HVXOWDWHW�DY�GHQ�I|UVWD�N|UQLQJHQ�L�,98�� 

Denna innebar en besparing av 111 turer och 
en total procentuell effekt på 17,34% i bespa-
ring av antalet turer och en total körningstid på 
840 minuter. (Gjord innan SJ förlorade Mälar-
tågsupphandlingen.) 
 
 
 

8SSGHOQLQJ� I|U�NOXVWHU�VRP�JUXSSHUDWV�XWLIUnQ�
RPUnGHQ�PHG�IOHVW�JHPHQVDPPD�VWDWLRQHU� 

Den innebar en besparing av 105 turer och en 
total procentuell effekt på 16,41% i besparing 
av antalet turer och en total körningstid på 421 
minuter. 
 
8SSGHOQLQJ� XWLIUnQ� GHQ� PXOWLYDULHUDGH� WUHGMH�
PRGHOOHQ��GHQ�YLOONRUVVW\UGD�� 

Resultatet blev en besparing av 124 turer och 
en total procentuell effekt på 21,42% i bespa-
ring av antalet turer och en total körningstid på 
581 minuter. Då man med den multivarierade 
modellen alltså såg en betydlig ökning av effek-
tiviteten, valde man att göra en ny uppdelning 
med den som grund. Nu skulle det optimeras mera! 
Man drog åt tumskruvarna. 
 

5HVXOWDW�DY�GHQ�237,0(5$'(�N|UQLQJHQ� 

Nu blev det en besparing av hela 134 turer och 
en total procentuell effekt på 20,94% i bespa-
ring av antalet turer och en total körningstid på 
486 minuter. (Motsvarande för ombordarna var 
99 turer, procentuell effekt på 10, 29% och 895 
körningsminuter.) -Man konstaterade att den 
multivariabla modellen gick att spinna vidare på 
och optimera vidare i fler uppdelningar. Det 
möjliggjorde ett nyttjande av personalen på ett 
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mer effektivt sätt genom att åstadkomma fler 
byten mellan linjerna och därmed bemanna upp 
olika aktiviteter med en och samma personalre-
surs. Vissa linjer gick inte lika bra att kombinera 
och ledde inte till lika många lösningsmöjlighet-
er, utan skapade snarare en negativ effekt. Som 
till exempel linjen G-Kac. 
 

6XPPHULQJ�DY�UHVXOWDWHQ 
Vad innebär då resultaten? Den andra uppdel-
ningen som gjordes med multivariabla mo-
dellen innebär att arbetsmomenten kan utföras 
med ca 21% färre förare samt 10% färre om-
bordare på tågen. Det leder till stora kostnads-
fördelar för SJ, då personalkostnaderna minskar 
samtidigt som effektiviteten ökar. Man menar 
från SJ:s sida att det även skulle leda till nöjdare 
personal genom en högre upplevd schemakvali-
tet då arbetsdagarna blir effektivare. 
 Med facit i hand, blev det bättre? Nej. 
Fler personalbyten leder till större störnings-
känslighet och i de fall där linjer inte går att 
kombinera på ett för IVU effektivt sätt skapas 
stora diskrepanser. Ta till exempel Kalmarförar-
nas långa kvartstider i Borås och liknande ytter-
stationers problem. I sin iver att optimera fram 
lägre personalkostnader skapade man en mer 
ojämn fördelning, vansinnesturer på 12h där 
folk körde kors och tvärs över halva Sverige 

eller hade extremt kort arbetstid. Som en härlig 
sidoeffekt till det överoptimerande systemets 
uppdelningar fungerar det i grunden inte heller 
särskilt bra för verksamheten. Det är stora pro-
blem med fordonskast, turer som opsl knappt 
orkar bygga om på grund av att systemet är för 
kantigt att arbeta med, personal som fattas från 
tåg i Trappen (vilket innebär att Crystal alarm 
inte fungerar, någonting som utgör en direkt 
säkerhetsfara). Arbetsinstruktioner som saknas, 
fordon som visas med ett fruktansvärt dåligt 
gränssnitt när de slussas från IVU till Trappen, 
multningar man inte känner till, avställningar 
istället för avbyten, vilket orsakar problem då 
tid för avsyning och korrekt avställning sak-
nas… listan på undermåliga detaljer i systemet 
kan göras oändligt lång. Och det farliga med 
det hela är att vi börjar vänja oss vid att göra på 
ett helt annat sätt än vad systemet säger, att 
trolla med knäna och själva lösa situationer som 
pådyvlats oss av ett verklighetsfrånvänt plane-
ringssystem som man tänkt spara kosing ge-
nom.  
 Tanken går att förstå. Men samtidigt 
måste SJ förstå att kärnverksamheten är att 
bedriva tågtrafik enligt det regelverk som finns i 
TTJ och den heligaste regeln är att säkerheten 
inte får åsidosättas. Vi arbetar med trafiksäker-
het och IVU urholkar betydelsen av detta. 



STHLM LOK 

12 

 

2P�SODQHULQJVHQKHWHQ�VFKHPDODGHV�L�,98��� 

Kortsiktig lösning på långvariga problem 
Liten reflektion angående det ”extra infobrev” 
som sändes ut tidigt på morgonen den sjunde 
juni. Tiden och datumet får nu betraktas som 
det senast kända officiella lågvattenmärket för 
företaget. Det är ingen hemlighet att en 
välskött och välfungerande verksamhet per 
automatik attraherar personal. Lokförare söker 
sig till en viss arbetsgivare utifrån de erfaren-
heter denne själv samlat på sig samt utifrån de 
utlåtanden man fått från kollegor och bekanta. 
Detta kan liknas vid ett självspelande piano. 
Att man från arbetsgivarens sida i panik går ut 
med denna typ av lockbete med en ekonomisk 
ersättning för att locka hit enstaka kollegor 

känns varken verklighetsförankrat eller kon-
struktivt för att komma till rätta med rådande 
arbetsmiljöproblem. Förslagsvis: 

-Höj lönerna 

-Förbättra arbetsplatsens villkor rent allmänt 

-Bygg humana scheman med fast lista i enlig-
het med kollektivavtalet 

-Gör det möjligt att bevilja ledigheter som 
söks 14 dagar innan de infaller 

-Ordna föräldraanpassningen 

-Skapa en arbetsplats där folk vill stanna kvar 
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6-�V� YG�0RQLFD� /LQJHJnUG� WLOOEULQJDGH� GH�
ODU�DY�IUHGDJHQ�GHQ���H�PDM�Sn�SODQ����PHG�
QnJUD� DYEURWW� Gn� KRQ� YDU� WYXQJHQ� DWW� WD�
KDQG� RP� DNXWD� VLWXDWLRQHU� VRP� XSSNRP�
XWDQI|U� GDJVVFKHPDWV� UDPDU�� 'HW� E\WWHV�
PnQJD� RUG� RFK� HUIDUHQKHWHU� PHOODQ� YG�Q�
RFK�PHGDUEHWDUQD�XQGHU�GDJHQ�RFK�6WKOP�
/RN-UHGDNWLRQHQ� ILFN� JOlGMDQGH� QRJ� HQ� LQ�
WHUYMX� PHG� 0RQLFD�� PHQ� RFNVn� PHG� /DUV�
/LQGEHUJ� VRP� lU� FKHI� I|U� GLYLVLRQ� 7UDILN�
RFK�6HUYLFH� 
 
+XU�NlQQV�GHW�DWW�YDUD�6-�V�I|UVWD�NYLQQOLJD�
YG" 
Jag brukar inte tänka på att jag är en kvinnlig 
vd. Hela mitt liv har jag varit den första kvinn-
liga vd:n. Ofta händer det något i ett företag när 
en sådan utses, det skickar starka signaler när 
det gäller könsrepresentation och jämlikhetstän-
kande. Det sipprar ned genom organisationen. 
Men jag hoppas och tror att jag har blivit rekry-
terad som vd för att jag är bäst lämpad. 
 
 
9LONHW�lU�GLWW�IDYRULWIRUGRQ" 
Jag måste ju vara lite förutsägbar nu, men det är 
klart att jag måste svara “vårt nya fina X2 Up-
grade”. Det är ett fantastiskt tåg. Sen är jag lite 
förälskad i första klass lok-och-vagn till Åre. 
Nattågsflottan är trevlig också, det är bekvämt 
att resa med egen toalett och mysigt att färdas 
genom landskapet. 
 
 
9DG�KDU�YDULW�GHW�UROLJDVWH�PHG�DWW�NRPPD�
WLOO�6-" 
Det härliga mottagandet jag har fått! Jag kom in 
mitt i pandemin, i en prövande tid för företaget, 
men bemötandet har varit positivt och välkom-
nande, av alla medarbetare. Man är väldigt stolt 
över att jobba på SJ och det märks. Det känns 
inte som att det är vilken arbetsplats som helst. 
Många utmaningar har också varit väldigt ro-
liga. Sedan har det förstås funnits utmaningar 

och problem som har varit svåra att ta tag i, och 
inte så kul - bland annat IVU, där medarbetarna 
inledningsvis blivit lidande och fått bära upp 
mycket. 
 Det är glädjande att biljettförsäljningen 
har fått fart, vi ser att resenärerna kommer till-
baka och tycker att det är härligt att åka tåg! 
Det är vinster som vi kan återinvestera i verk-
samheten genom att till exempel köpa in nya, 
moderna fordon. 
 
 
9LOND� WUH� VDNHU� WDODV� GHW�PHVW� RP� Sn� SODQ�
��" 
Vi talar allra mest om att ta fram ett bra 
schema, såklart. Men också om hur vi ska 
kunna köra fler tåg! Något vi pratar mycket om 
också är vår nya biljettplattform - det är ett 
stort projekt som kommer möjliggöra ett större 
utbud och ge större användarvänlighet. Idag 
hanterar de flesta köp med mobilen, den nya 
plattformen kommer att vara bättre anpassad 
för det. Vår plattform är prisbelönt och väldigt 
uppskattad, men också ganska dyr, och vi har 
haft den länge. Vi tror att den nya kommer bli 
ännu bättre. 
 Sedan pratar vi mycket om lokförarbris-
ten, faktiskt. 

,17(59-8�0('�021,&$� 
/,1*(*c5'�	�/$56�/,1'%(5* 
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 1lU�,98�VOlSSWHV�Vn�YDU�GHW�HQ�KHO�GHO�XWOR�
YDGH�IXQNWLRQHU�VRP�LQWH�YDU�IlUGLJXWYHFN�
ODGH�� 'HW� JMRUGH� DWW� PnQJD� PHGDUEHWDUH�
NlQGH�VLJ� OXUDGH��0nQJD�KDU�RFNVn�XQGUDW�
KXU� PDQ� UHVRQHUDW� PHG� EDFNXSO|VQLQJDU�
QlU�,98�IXQJHUDGH�VRP�GHW�JMRUGH��+XU�WlQ�
NHU�GX�NULQJ�GHW" 
Det är sant. Det här kommunicerades ut runt 
2018. Det är djupt olyckligt att det har kommu-
nicerats ut någonting som man inte har kunnat 
hålla. Lessons learned - översälj inte. Och man 
borde ha rättat upp den informationen i tid, när 
man såg att man inte skulle kunna hålla vad 
man lovat vid lanseringen. 
 När det gäller backuplösningar hade vi 
igång det nya och gamla systemet parallellt i 
flera dagar, men det blev snabbt uppenbart att 
det var helt omöjligt för oss att klara av att köra 
båda systemen. Och då visste vi att vi var 
tvungna att gå vidare med det systemet som vi 
ansåg hade en framtid. Det är ju inte IVU som 
är problemet utan hur vi arbetar med det och 
hur vi konfigurerat det. Massor av järnvägsföre-
tag använder IVU framgångsrikt så vi vet att vi 
också kan lära oss att göra det. 
 Lars flikar in: Ett problem i samman-
hanget är Trafikverkets nya system MPK, som 
RPS inte lirar alls med. 
 
 
9L�lU�PnQJD�VRP�XQGUDW� YDUI|U�PDQ�YDOGH�
DWW� VM|VlWWD� ,98�SUHFLV� LQQDQ�0lODUWUDILNHQ�
|YHUOlPQDGHV��RFK�SUHFLV�LQQDQ�MXOKHOJHQV�
UHVDQGH� 
Lars: Det har jag också undrat. Jag önskar jag 
hade ett svar på det. 
 Monica: Jag fick höra att det fanns två 
fönster för att lansera IVU och det var Novem-
ber eller Mars. Och Mars var inte aktuellt. 
 
 
8QGHU� DUEHWHW� PHG� ,98� RFK� ³IUDPWLGHQV�
VFKHPD´�� VDPUnGGH� 6-�P\FNHW� PHG� IDFN�
HQ��(IWHU�V\VWHPHWV� LQI|UDQGH�YHUNDU�DUEH�
WHW�PHG� DWW� NRPPD� WLOO� UlWWD�PHG� I|OMGHUQD�
DY�VFKHPDSUREOHPHQ� LQWH� LQYROYHUD� IDFNHW�
L�VDPPD�JUDG�OlQJUH��bU�GHW�DNWXHOOW�I|U�6-�
DWW� nWHUXSSWD� VDPDUEHWHW� PHG� IDFNHW� L� GH�
IUnJRUQD" 

Facklig samverkan är alltid en förutsättning för 
att lyckas. Jag har väldigt stor respekt för fack-
ligt verksamma; jag anser att de är några av de i 
ett företag som har starkast engagemang. 
 Lars: Vi har regelbundna avstämningar 
med de fackliga organisationerna. Planen är, när 
man kommer in tillräckligt i det här med må-
nadsschemat, när det är i maskinen, att se till att 
ha ett mänskligt öga som vakar över det. Som 
ser till att allt ser rätt ut. Vi tittar på hur vi ska 
kunna involvera facken mer i processen att 
granska turerna som IVU skapar och minska 
arbetet både för oss och de fackliga organisat-
ionerna att hålla ordning på detta. 
 
 
6-�KDU�O\IW�HWW�VWDELODUH�VFKHPD�VRP�HWW�DY�
GH� RPUnGHQ� VRP� ,98� YHUNOLJHQ� VND� I|U�
ElWWUD�� RFK� DYVLNWHQ� PHG� %DVJUXSSHQ� YDU�
DWW� VFKHPDW� LQWH� VNXOOH� lQGUDV�� GH� VHQD�
lQGULQJDUQD� VNXOOH� LVWlOOHW� EOL� I|UODJGD� WLOO�
9DULDEHO�JUXSS��2P�6-�VNXOOH�Jn�PHG�Sn�DWW�
J|UD� WXUlQGULQJDU� Sn� EDVJUXSS� G\UDUH��
VNXOOH� PDQ� VLJQDOHUD� WLOO� PHGDUEHWDUQD� DWW�
PDQ�lU�VHUL|V�PHG�GHQ�DPELWLRQHQ��VDPWL�
GLJW� VRP� GHW� LQWH� VNXOOH� NRVWD� VSHFLHOOW�
P\FNHW�Vn�OlQJH�PDQ�HIWHUOHYHU�GHQ��GHW�YLOO�
VlJD� XQGYLNHU� WXUlQGULQJDUQD�� 'HW� VNXOOH�
NXQQD�YDUD�ZLQ-ZLQ� I|U�PHGDUEHWDUH�� IDFN��
RFK� RUJDQLVDWLRQ�� +XU� VWlOOHU� GX� GLJ� WLOO�
GHW" 
Här måste jag svara som koncernchef, och du 
ställer ju den frågan för att jag är just det. Nej, 
det är inte aktuellt. Det har exempelvis varit en 
stor mängd banarbeten som har komplicerat 
saker under våren, de kan vi inte göra någon-
ting åt. När de staplas på oss är det inte rimligt 
med en sådan ersättning. Det skulle bli för dyrt 
för SJ. 
 Lars: Vi måste se över det här med 
grupperna framöver, få till balansen. Förut i 
planeringsskedet inför IVU hade vi till exempel 
fyra grupper, nu har vi tre. Och vi behöver veta 
hur stora grupperna ska vara, det påverkar, för 
att skapa bäst förutsättningar för planeringen av 
schemat. Så innan vi fått ordning på allt och 
börjat få rutin och vana med det nya systemet, 
är det för tidigt att prata pengar. 
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9DG� WlQNHU� GX� RP� 6-�V� NRQNXUUHQVNUDIW�
VRP�DUEHWVJLYDUH"�9L� KDU� WLOO� H[HPSHO� GHQ�
OlJVWD�O|QHQ�L�6WRFNKROP� 
Lönerna... Om vi släpper det här med IVU och 
schemat ett tag nu - för det är ju ändå något vi 
är överens om att det ska förbättras - så tycker 
jag att vi är en bra arbetsgivare och ska satsa på 
att fortsätta vara det. Det finns en mycket sti-
mulerande och utvecklande miljö här. Vi har 
störst variation, en bra trafikledning, ambitiöst 
fokus på utbildningar, både för ombordperso-
nal och förare - exempelvis satsningen på ut-
bildning i VR-miljö. Vi har ett bra gruppchefs-
stöd på plats. Självklart ska vi ha en konkur-
renskraftig lön, men om man tittar på många av 
företagen som vi konkurrerar mot som har 
högre löner, så klarar de inte av att göra vinst. 
Så jag undrar om de inte snarare behöver re-
glera det. 

6OXWOLJHQ�XQGUDU�YL�RP�GX�KDU�QnJRW�ULNWLJW�
EUD�VNlUJnUGVWLSV� LQI|U�VRPPDUHQ�VRP�GX�
YLOO�GHOD�PHG�GLJ�DY" 
Ja! Jag hänger ju mycket där, och har seglat en 
hel del. Nu gör jag inte det längre, men jag vis-
tas fortfarande ofta i mitt hus i skärgården.  
Det finns en liten utpost i ytterskärgården, pre-
cis innan man kommer ut mot Åland. Sö-
derarm. Dit är det lite knepigt att ta sig. Men 
det rekommenderas! 
 Blidö är ju annars mitt ställe. Men Sö-
derarm, vi talar norra skärgården då, det är en 
gammal militäranläggning och fyr. Man får 
segla dit, eller så kan man hyra kajaker i Fejan 
och paddla dit från Gräddö, sova över natten.  

67<5(/6(16� 
6(0(67(57,36 

cQJEnWVlYHQW\U�L�VNlUJnUGHQ 
Säkert är de lätträknade som bor i Stockholm 
och inte vet att det går att åka skärgårdsbåt här. 
Men det är lätt att bli hemtam och glömma av 
vad man faktiskt har för möjligheter. För er 
som inte tagit en skärgårdstur på länge rekom-
menderas varmt att ni går upp tidigt och gör en 
supermatsäck med frukt, ost, gott bröd, oliver, 
en termos kaffe givetvis och om andan faller 
på; varför inte en välkyld flaska flaggpunsch? 
 Sedan ger ni er iväg till Strandgatan och 
hoppar ombord på Storskär och åker till valfri 
ö av inbjudande karaktär. Dagen spenderas 
med fördel med bad och picknick. Vid hemfär-
den kan man om man har tur och lyckats vara 
återhållsam med fikandet, ta plats i ångbåtens 
matsal och äta en god middag under hemresan. 
 Glöm inte att gå och be om att få 
komma ner i maskinrummet och njuta av ett 
över hundraårigt, väloljat maskineri, hantverks-
mässigt skött av Stiftelsen Skärgårdsbåten. De 
brukar tycka om att berätta om ångbåtarna 
samt driften och bevarandet av dessa. 

 
'DJVXWIO\NW�WLOO�.ULQJHOVWDGHQ 
En regnig sommardag kan en rolig familjeakti-
vitet vara att ta tåget till Södertälje och besöka 
Tom Tits. Det är en lämplig aktivitet för den 
som har barn mellan 2–16 år och har lite barna-
sinne i behåll själv. Här finns experiment man 
kan delta i själv, utställningar och shower. Inte 
alla semesterdagar är till för badstranden! 
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 'DJVXWIO\NW�L�)MlUGKXQGUDODQG 
Inom en timmes bilfärd från Stockholm hittar 
du Fjärdhundraland. Fjärdhundraland är ett 
område som är fyllt av slingrande småvägar 
genom Norra Mälardalens landsbygd. Längs 
med vägarna finns det gårdsmejerier, kaféer, 
bagerier, naturreservat, runstenar, medeltida 
kyrkor, hantverksbutiker, inspirationsträdgår-
dar, gårdsbutiker, muséer, gallerior - ja något 
för alla! Så ta en härlig sommardag tillvara och 
gör en dagsutflykt i lantlig miljö... eller varför 
inte boka en övernattning på en mysig gård 
någonstans? 
 Om man gillar att cykla är Fjärdhundral-
and också ett perfekt ställe. Ta exempelvis tåget 
till Bålsta, och cykla ut på den uppländska 
landsbygden! Lämpar sig bra för långa fina run-
dor på cykeln, med många alternativ för en 
fikapaus. 
 

%HUJVNOlWWULQJ�Sn�+|JD�NXVWHQ 
Ett annat spännande tips för den som vill göra 
något mer våghalsigt i sommar är att åka till 
Skuleberget och prova på bergsklättring via 
ferrata. Vid Skulebergets östra sida finns fyra 
olika leder, som tar dig upp för den 250 meter 
höga bergväggen. Lederna består av vajrar som 
är säkrade i berget. Efter att ha hyrt utrustning 
på plats så får man ge sig ut helt på egen hand 
längsmed lederna. Lederna har fyra olika svårig-
hetsgrader, så det finns utmaningar för alla. 
 Tycker man att det känns läskigt går det 
även att hyra in en guide som följer med och 
hjälper till hela vägen upp. Belöningen? En 
magisk utsikt över världsarvet Höga Kusten! 

Kom också ihåg att ta med en liten ryggsäck 
med matsäck, så att du kan ta en fika halvvägs i 
klättringen på ”fikahyllan.” Inga förkunskaper 
krävs och du behöver inte ha fysik utöver det 
vanliga. Bauke testade på via ferrata år 2020 
och vittnar om en av sina livs häftigaste upple-
velser! Ett tips är dock att kolla status på leder-
na innan du åker dit, om det regnar eller precis 
har regnat är lederna avstängda av säkerhets-
skäl. 
 
%nWOXIIDUOHGHQ 
Om du tilltalas av skärgården men även vill 
inkludera en massa trevligt som krog, vandring, 
roddbåt och möjlighet till övernattning så kan 
Båtluffarleden vara ett bra alternativ. Start inne 
från Stockholm med båt ut till Ingmarsö, en 
resa på cirka tre timmar. Därute finns en krog 
värd att besöka för den som ännu inte inmundi-
gat något gott att äta. Därefter beger du dig ut 
på vandring längs denna led som tar dig bland 
annat genom Kålgårdsöns naturreservat och så 
småningom fram till en roddbåt som du på 
egen hand får ro över till Idholmen där du se-
dan fortsätter din vandring ytterligare över ön 
Stora Jolpan tills du kommer fram till Finn-
hamns vandrarhem där vila kan ta vid om inte 
tält hellre föredras för detta ändamål. Även den 
närliggande ön Svartsö kan inkluderas i vand-
ringen antingen som start eller som hemgång 
dag två. Inklusive Svartsö blir det en total pro-
menadsträcka på cirka tolv kilometer. 

Bra kängor är 
a n v ä n d b a r t 
men land-
skapet är 
m e s t a d e l s 
flackt så det är 
mer en lång 
promenad än 
terrängvand-
ring som så-
dan. 
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5RVODJVXWIO\NW 
Arholma är en både populär och charmig ö i 
Roslagen. Man kan ta sig dit med buss från 
Danderyds sjukhus till Simpnäs brygga, för att 
där fortsätta med båt över till ön. Man kan även 
åka dit med vissa av Waxholmsbåtarna direkt 
från Stockholm. Det finns flera vandringsstråk 
på ön för den som tycker om att ge sig ut på 
upptäcktsfärd. Självklart tar man ö-taxin eller en 
cykel till Bull-Augusts gård/vandrarhemmet 
och bor där (gården har eget spöke såklart, Ba-
gar-Berit). Annars finns Arholma nord eller 
tältplatsen norr om norra bryggan. Mitt på ön, 
uppe på berget nära den vackra kyrkan, står den 
gamla fyrbåken från 1700-talet som idag är 
både utställningslokal och utsiktstorn. Att sitta 
på berget nedanför den och blicka ut över vatt-
net medan solnedgången målar klippor och hav 
i sprakande färger är svårslaget. På öns nords-
pets hittar man Arholma batteri, det förr så 
hemliga kalla krig-försvarsverket som numera 
är öppet att besöka och lära sig mer om - för-
boka gärna en guidad visning. På norra sidan av 
ön kan man även klättra upp på kanontornet 
och åka zipline ner, hyra cykel, havskajak eller 
prova på SUP. Att hyra en havsbastu några 
timmar och mysa rekommenderas varmt; lite 
tid i bastun med ett efterföljande dopp i havet 
är en utmärkt avslutning på dagen. 

Hela 100 mil vandringsled gör att du själv kan 
lägga upp vilken/vilka etapper du känner för 
att vandra på en FP-dag, en ledig helg eller 
under semestern. Leden är en så kallad cirkel-
led, vars första etapp börjar vid kyrkan mitte-
mot Björkhagens tunnelbanestation och 
sträcker sig genom hela Sörmland via bland 
annat Tyresta, Järna, Katrineholm, Mariefred 
och Södertälje med avstickare till Oxelösund, 
Flen och Eskilstuna. Det finns gott om vackra 
sjöar att ta sig ett dopp i, rastplatser att ta en 
paus vid samt vindskydd eller raststugor där 
man kan tillbringa natten. Allemansrätten 
medger att man i allmänhet får tälta något 

dygn, men i naturreservaten kan det vara för-
bjudet eller finnas specifika platser som gäller 
för den som vill slå upp tältet. Det är en god 
idé att kolla upp det innan man ger sig ut. 
Sörmlandsledens alldeles egna hemsida rekom-
menderas för att kunna planera vandringen 
utefter någon av de 62 etapperna, där kan du 
också se hur du lättast beger dig till en etapp-
start och vilka faciliteter det är som finns vid 
början/slutet av varje etapp samt längsmed 
leden. De napolitanska pizzorna som serveras 
vid det nedlagda gamla bruket i Hälleforsnäs 
(inmundigas lämpligast mellan etapp 22-23) är 
ett av många fina tips. 

8SSWlFN�HQ�DY�(XURSDV�OlQJVWD�YDQGULQJOHGHU�-�6|UPODQGVOHGHQ 
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6.<''667233���� 
Vår arbetsgivare ska planera arbetet så att ingen 
arbetstagare löper risk att bryta mot ett skydds-
stopp. Detta efterlevs inte alltid och vi behöver 
tyvärr själva hålla reda på denna information. 
Det är svårt att hitta information kring vilka 
skyddsstopp som är aktuella samt vad de om-
fattar/innebär. 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 sammanställning i samarbete med våra 
skyddsombud för Cst/Hgl i ett försök att göra 
denna information mer lättöverskådlig. 
 
&VW� Skyddsstopp för spår 12, 13, 16 och 17 
på Cst. Detta gäller arbetsmoment som av-/
tillkoppling och bromsprov. Detta p.g.a.     
nivåskillnader i ballasten sedan tidigare ban-
arbete samt avsaknad av brunnslock och andra 
hinder. Ihop-/isärkoppling av motorvagnar är 
tillåtet men om dessa arbetsmoment kräver 
vistelse i spår ska beträdandet ske från platt-
formssidan. Om arbete utförs mot intilliggande 
spår anordnas först egenskydd i samråd med 
tågklarerare. 
 
Iakttag försiktighet vid uppställning av lok på 
stickspåren vid Cst då anlagda gångvägar sak-
nas. (Se växlingsöversikt: SJF 656.Cst.Cst)
Vattentryckning sker endast på spår C3/C4. 
 
.H� Skyddsstopp för i princip allt spårbeträd-
ande. Detta p.g.a. att tåg planerats för vänd-
ningar och rundgångar i Ke, där det inte finns 
gångvägar, är trångt mellan spåren och där det 

saknas gångvägar till/från området. Skulle det 
oplanerat uppstå behov av att beträda spårom-
rådet ska egenskydd anordnas. Vändande tåg-
sätt med sms-lok ska vara bemannade med 
lokförare i var lok. Vändande mult ska vara 
bemannad med lokförare i var tågsätt. 
 
+JO�� Skyddsstopp för uppställning av loktåg 
på spår 18. Skyddsstopp för ihop-/isärkoppling 
av motorvagnar samt mot front- och insekts-
tvätt på spår 18. Detta p.g.a. nivåskillnader se-
dan tidigare banarbete. 
 
+JO� -� PHOODQEDQJnUGHQ�� Av arbets-
miljöskäl bör särskild försiktighet vidtas vid 
klargöring och uppställning mellanbangården. 
Invid flertalet spår saknas iordningställda gång-
vägar. Kurvspår gör siktsträckan mycket kort 
på vissa platser och det är dessutom trångt mel-
lan spåren. Egenskydd anordnas i samråd med 
tågklarerare i de fall man behöver arbeta utmed 
tåg uppställda bortanför de iordninggjorda 
gångvägarna. Obs! Iakttag försiktighet vid 
lokuppställning då detta numera sker mellan-
bangården, rapportera in alla brister du ser. 
 
8GO� Skyddstopp för allt spårbeträdande. Per-
sonalbyte, klargöring, vändning med multade 
fordon och dylikt där spårbeträdande krävs får 
ej genomföras. Tillåtet att byta ände/
körriktning på singelmotorvagn då det ej kräver 
vistelse utanför det egna fordonet. 
 
%VF� Skyddstopp för allt spårbeträdande 
(exempelvis vid klargöring av uppställda for-
don). Detta p.g.a. pågående banarbete, öppna 
kabelkanaler och avsaknad av brunnslock. Klar-
göring görs från plattform. 

Kom ihåg - du är alltid ditt eget skydds-
ombud. Utsätt dig aldrig för onödiga 

risker och vidtag försiktighet vid arbete 
intill trafikerat huvudspår som exempel-
vis spår 12 på Uppsala godsbangård eller 

på bangården i Hallsberg. 
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3c�6&+(0$)5217(1 
Schemat för juni månad fortsätter likt tidigare 
maj månads schema att innehålla en del brister 
och fel som trots, eller på grund av, IVU ännu 
inte har upphört. Till exempel är gångtiderna 
fortfarande inte alltid tillförlitliga vilket kan 
tyckas anmärkningsvärt med tanke på att det 
finns tydliga mallar för exakta tider sedan länge. 
Arbete får inte planeras så att stress uppstår 
men på gott och ont är det företagets ansvar i 
sin arbetsledning att ge oss rimliga och korrekta 
arbetsbeskrivningar. 
 

7LGHQ�I|U�UXQGJnQJ�I|UOlQJV 
På tal om att ha rimlig tid för arbetsuppgifter så 
ska nu tiden för rundgång på Cst förlängas från 
20 minuter till 30 minuter som grundregel.  
Eftersom året redan rullar och i många fall be-
gränsas av redan satta tåglägen kommer tiden 
inte alltid vara 30 minuter men i de fall där det 
är möjligt ska tiden förlängas till dessa 30 minu-
ter. Vi har vår skyddsorganisation att tacka för 
att ha fått igenom denna förbättring och givet-
vis med hjälp av rapporter från oss lokförare 
som länge påtalat den bristande tidsramen. 

 
3nWDOD�DOOW�VRP�NlQQV�GHIHNW 

Kom ihåg att det, även om det ibland är i brist 
på bättre lösningar, alltid är viktigt att rappor-
tera in fel och brister i schemaläggningen. Det 
är en viktig grund för skyddsombuden och oss 
fackliga till att kunna trycka på för förändring 
och förbättring. Det kan röra chansartat tighta 
raster på vissa turer eller orimligt långa 
morgonturer och utöver att påtala problemet 
spelar det också in till hur stor grad konsekven-
serna går ut över SJ eller endast mig som indi-

vid. Blir kommande tåg sent om den tighta 
rasten i Göteborg spricker? Orkar du hela turen 
03 – 14 eller är den helt enkelt inte särskilt 
mänsklig? 
 
Annat av värde för oss förtroendevalda är att 
även få veta mer om hur schemat är i sin hel-
het. Balansen i turvariation, antal överliggning-
ar, jourer och liknande. Upplever du att en viss 
typ av turer överdrivet mycket och oönskat 
hamnar på dig så säg till (maila din gruppchef, 
med kopia till oss förtroendevalda) för så ska 
det inte vara. 
 
$YVDNQDG�DY�DUEHWVEHVNULYQLQJDU 
Frågan är gammal men med IVU har den ham-
nat på en helt ny nivå någonstans nedåt Dantes 
trakter. Att det ofta inte står angivet i turen när 
bland annat rundgång, bromsprov eller mult-
ning ska utföras är påtalat i turlistegranskningar 
och på skyddskommittéer och svaret från högre 
chef hos SJ är mer eller mindre att man är med-
veten om problemet men tänker inte göra något 
åt saken. Orsaken är delvis IVU som tvingar 
fram en mer tidskrävande hantering av viss 
arbetsbeskrivning men oavsett anser vi i den 
lokala klubbstyrelsen att det inte duger. Frågan 
är återigen lyft på lokal skyddskommitté och vi 
får se hur länge det kan ta innan förändring kan 
skönjas. All rapportering om saken är av värde. 
Tyvärr upplever SJ inte vissa problem som till-
räckligt stora förrän de ger kännbara konse-
kvenser. 




