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Förord
I ditt arbete som lokförare ställs det idag stora krav på dig
personligen när det gäller rätt kunskaper i säkerhetsföreskrifter
m.m. Du ska även vara alert och ansvara för tågets säkra
framförande enligt JTF, bilaga 8H.
Enligt arbetsmiljölagen ska föraren ha utbildning och kunskap om
de risker som finns i arbetet. Som ensamarbetande lokförare är du
också ditt eget skyddsombud.
Detta innebär att man ibland vill ha stöd för att veta vilka
rättigheter och skyldigheter man har.
Här följer lite lag och avtalstext med kommentarer som kan vara
en vägledning för att förstå och veta hur man kan agera i olika
situationer som man kan råka utför.
Tanken är att du kan ha denna skrift i lokförarväskan när du är ute
och kör.

Styrelsen SEKO Lokförarna på Stockholmståg, januari 2014
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KAMRATSTÖD
Som medlem av SEKO har du rätt att få kamratstöd av dina
förtroendevalda. Har du problem så stödjer en förtroendevald dig
om du vill. I ärenden som t.ex. rehabilitering eller missöden i
ditt arbete så bör du ha med sig någon förtroendevald vid
möten med arbetsgivaren. Detta för att minska risken för en
felhantering. Förtroendevalda har tystnadsplikt och måste hålla
sig till det. Du väljer själv vem du tycker verkar lämpligast att prata
med.
Se SEKO´s telefonlista på förtroendevalda. De telefonnummer
som står där kan du ringa när du vill och när du har behov. Detta
ingår i det förtroendearbetet vi gör. Du ska kunna nå någon av oss
när behov uppstår, när du är ute och kör, när du mår dåligt eller
om du bara har en liten fråga.
Du behöver inte ursäkta dig för att du ringer.
Aktuell facklig information och kontaktuppgifter finns på
informationstavlan utanför vår fackexpedition.

RAST

:

Rast regleras i arbetstidslagens 15 § och i lokalt avtal.
Rast planeras in i turlistan och är tidsbegränsad mellan vissa
klockslag. Man ska ha möjlighet att lämna fordonet/arbetsplatsen
och man ska ha tillgång till matrum med nödvändig utrustning för
förvaring, uppvärmning och förtäring av mat, samt toalett.
Rast ska omfatta minst 30 minuter arbetsfri tid men kan uppgå till
60 minuter. Därav är alltid 15 min av rasten betald i samband med
tågtjänst. Om rasten är längre än 60 minuter räknas den tid som
överstiger 60 minuter som arbetstid. Under varje tur (arbetsperiod)
får det finnas högst en rast med obetalt uppehåll. Finns det fler
raster eller uppehåll så ska de vara betalda.
Ett arbetspass får ej överskrida 5 timmar utan rast.
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Kommentar: Om ditt arbetspass kommer att överstiga 5 timmar,
t.ex. vid tågförsening, ring transportledaren/OPC snarast.
Arbetsledningen är skyldig att se till att du får din rast på lämpligt
ställe.
Skulle det inträffa en olycka kan det aldrig betraktas som
förmildrande omständighet att du gått med på utebliven rast,
snarare tvärt om. Du kan anses som oansvarig i ditt
agerande.
OBS! Du får inte glömma att gångtid och avbytestid inte är rast.
Du ska ha minst 30 min i rastlokalen.
Exempel:
Transportledaren/OPC ringer mitt i din tur, strax innan du ska ha din rast
och frågar dig om du kan tänka dig att köra ett halvvarv till p.g.a.
personalbrist. Rasten får du ta senare. TÄNK DIG NU NOGA FÖR. Du är
ditt eget skyddsombud när du är ute och kör.
HÅLL PÅ DINA RÄTTIGHETER!
Har du arbetat på arbetspasset i 4 timmar så kan du snällt säga nej tack,
och upplysa transportledaren/OPC om att vi inte får jobba mer än 5 timmar i
sträck på arbetspasset. Jobbar vi längre är det lagbrott.
Uppstår något problem kontakta då någon av dina förtroendevalda.

6

PAUS
§ 17 gällande pauser i arbetstidslagen är tvingande och kan inte
förhandlas bort genom kollektivavtal eller turlisteförhandling.
Finns det inte tillräckligt med pauser inritat på turen som du har så
gäller följande:
- Det är lokförarens rätt att ta pauser enligt arbetstidslagen.
- Du har rätt att vid behov ta paus för t.ex. toalettbesök, även
om det skulle innebära tågförsening eller om du sitter på
reservfordon.
Enligt avtal skall Stockholmståg tillse att arbetet anordnas så att
åkande personal kan ta behövliga arbetspauser på lämpligt ställe
med 1,5 – 2,5 timmars intervall under arbetsperioden. På platsen
för arbetspaus ska finnas tillgång till pausutrymme med toalett.
Inriktningen vid planering av turlista är att en paus skall vara 10
minuter arbetsfri tid.
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FRIDAGSPERIOD

:

Fridagsperiod är sammanhängande ledighet som
omfattar en eller flera fridagar (Fp).
Fridagsperiod skall förutom fridagen eller
fridagarna omfatta ytterligare en Period/tid
av minst 12 timmar.
Exempel: Fridagsperiod med en fridag blir minst
24 + 12 = 36 timmar ledigt.
Fridagsperiod med två fridagar blir minst 24 + 24
+ 12 = 60 timmar ledigt.
Fridagsperiod med tre fridagar blir minst 24 + 24
+ 24 + 12 = 84 timmar ledig o s v.
Fridagsperioden skall omfatta tiden från kl 19
dagen före till kl 05 dagen efter fridagen
eller fridagarna. Avsteg kan göras efter lokal
turlisteförhandling.
Åkande personal har alltid rätt till ledigt
varannan lördag-söndag om inte annat
överenskommes i lokal turlisteförhandling.
Antalet fridagar per år med fridagsperiod som
du har rätt till, är ett antal som motsvarar antalet
under året infallande lördagar och söndagar vid
oavbruten tjänstgöring helt år. (I snitt två i
veckan).
Exempel: Om du slutar ditt arbete kl. 19.00 före
fridag eller fridagarna så kan du tidigast börja kl.
07.00 efter fridagen eller fridagarna för att du
ska få Fp dagen/dagarna + 12 timmar ledigt.
Fridag som ingår i fridagsperiod:
En fridag som ingår i en fridagsperiod/Fp är en
helt arbetsfri kalenderdag enligt avtal. Fridagen
räknas fr.o.m. när gällande kalenderdygn börjar
kl. 00.00 till när dygnet slutar 24.00.
Exempel: Om du på sen eftermiddagstur före en
Fp-dag får ofrivilligt övertidsarbete som går över
dygnsgränsen, så har du ingen fridag där längre.
Fp-dagen har istället övergått till att vara
arbetsdag. Gäller detta en Fp-dag som ingår i
antalet Fp-dagar du har rätt till enligt avtal, skall
en ny Fp-dag läggas ut i direkt närhet till Fpdagen som försvann.

F-DAG & 0-DAG

:

0-dag
0-dag är en arbetsdag med 0
timmar arbetstid. 0-dag
används för att jämna ut
veckoarbetstiden för personal
som går på vik-scheman.
F-dag och Nk-dag
F-dag eller Nk-dag är en
arbetsdag med 0 timmar
arbetstid. F-dag används för
utjämning av veckoarbetstiden vid konstruktion
av grupper. Nk-dag är en
kompensationsdag för att det
dubbeläggs nätter på
scheman.
0-dag, Nk-dag och F-dag
omfattar tiden 00.00 – 24.00.
Exempel:
Om du får ofrivilligt
övertidsarbete på en sen
eftermiddagstur och
övertidsarbetet går in på
nästa F-dag, Nk-dag eller 0dag så har du ingen rätt att få
tillbaka din F-dag, 0-dag, eller
Nk-dag.
F-dag, Nk-dag och 0-dag är i
grunden en arbetsdag och är
ingen fridag med fridagsperiod
som ger rätt till ledighet enligt
avtal.

8

VECKOVILA

:

Arbetstidslagen 14 § säger så här:
”Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars
sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar
(veckovila).”
Enligt denna bestämmelse har arbetstagaren rätt till veckovila. Under varje
period om sju dagar skall arbetstagaren ges minst 36 timmars
sammanhängande ledighet. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att se
till att arbetstagaren verkligen tar ut veckovila.
Övertidsarbete som bryter veckovilan innebär att en ny period om 36
tim ledigt måste läggas ut av arbetsgivaren.
Veckovilan skall i första hand läggas ut under lördag-söndag. Hur
veckovilans sjudagarsperioder ska beräknas får inte variera från vecka till
vecka, utan skall vara fastslaget i avtal eller efter förhandling mellan
arbetstagarna och arbetsgivare.
Stockholmståg räknar normalt 7-dagarsperioden från söndag kl. 00.00
till lördag kl. 24.00. Annan veckoviloperiod kan förekomma och skall
då anges på turnyckel/arbetsschema
För att få räkna lördagen som dag för veckovila måste du sluta senast kl.
12.00 på fredag. Veckovilan blir då 36 timmar, dvs. från fredag kl. 12.00 till
lördag kl. 24.00. Motsvarande gäller för söndagen, då måndagsarbetet
tidigast får börja kl. 12.00 för att söndagen skall räknas som dag för
veckovila. Kom ihåg att du inte får räkna veckovilan från exempelvis fredag
kl. 22.00 till söndag kl. 10.00, även om
ledigheten blir 36 timmar. Detta p.g.a.
att du då räknar tid i två 7sjudagarsperioder.
Det är dock inget som hindrar att du
slutar senare än kl. 12.00 på fredag
innan frihelg, eller börjar tidigare än kl.
12.00 måndag efter frihelg. Du har ju
ytterligare en fridag i veckan som kan
räknas som dag för veckovila, bara
fridagsperioden uppgår till minst 36
timmar.
Kommentar: Om du av någon anledning inte får din veckovila, t.ex. vid
byte av fridagsschema eller grupp, eller vid övertidsarbete, så har du rätt att
begära din veckovila.
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VILOPERIOD
Viloperiod är tid mellan två arbetsperioder/turer. Passresa och
gångtid får ej inkräkta på viloperioden. Sammanhängande
ledighet för vila skall uppgå till 11 timmar efter varje
arbetsperiod. Kortare viloperioder får ej förekomma på grund av
nu gällande EU direktiv.
Kommentar: Vid olycka eller tillbud där föraren är orsak till
händelsen räknas det inte som förmildrande omständighet att
föraren var bussig och gick med på avkortad viloperiod.
Om du upptäcker att du inte får tillräcklig viloperiod mellan
arbetsperioderna, kontakta snarast personalfördelaren på dagtid
och transportledaren/OPC på annan tid.
Observera att du har rätt att få besked om nästa tjänst efter
viloperiodens slut redan då du kontaktar ovanstående för att få
korrekt vila. Får du inget besked om nästa tjänst efter avslutad
viloperiod, inställer du dig för reserv på tjänstestället efter
avslutad förskjuten viloperiod.
Uppstår några problem, kontakta då någon av dina
förtroendevalda.
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LEDIGHET MOTSVARANDE HELGDAGAR (FV-DAG)

)

Du har rätt till ledighet (Fv–dag) motsvarande de helgdagar samt
midsommarafton, jul- och nyårsafton som infaller månd – fred under
kalenderåret, samt nationaldagen infallande månd – sönd. För år 2013
kan man gå in i almanackan och räkna till 11 stycken sådana dagar. 2014
är det 12 Fv-dagar som skall läggas ut.
Fv-dagar är våra ”storhelgdagar". Det är
viktigt att vi skyddar värdet av Fv-dagarna så
att vi kan utnyttja ledigheten på ett bra sätt.
Grunden är att alla arbetstagare ska vara ledig
på dessa infallande helgdagar. När detta inte
går p.g.a. att tågen trafikeras året runt, ska
ledigheten (Fv-dagen) fås vid ett annat tillfälle.
Även om helgdagen infaller på en Fp-dag
(måndag-fredag) så har vi rätt att få ut en Fvdag motsvarande aktuell helgdag vid ett annat
tillfälle. Vi ska inte förlora en ordinarie fridag
p.g.a. att helgdagen infaller på en Fp-dag
måndag-fredag.
Avstämning av antalet Fv-dagar görs per
kalenderår. Här avsedd Fv-dag reducerar
veckoarbetstiden.
För en arbetstagare som börjar sin anställning på Stockholmståg under
ett pågående kalenderår, gäller att han har rätt till det antal Fv-dagar
motsvarande helgdagar som infaller under resterande del av året från det
att anställningen startade.
Att viss personal kallar Fv-dagar för kompdagar är egentligen inte riktigt.
Enligt avtal på Stockholmståg är dagarna inte alls någon kompensation.
Dessa dagar är fridagar som arbetstagaren har rätt till oavsett om han har
jobb utlagt på helgdagarna eller har ordinarie fridag. Detta för att vi ska
vara lediga lika mycket som den administrativa personalen.
Fv-dagar motsvarande helgdagar ska planeras och läggas ut i
arbetsschemat, helst direkt på respektive helgdag, eller erhållas inom 2
månader efter den aktuella helgdagen.
När ni ska få era Fv-dagar motsvarande helgdagar utlagda, se till att de
planeras ut i förväg så att ni kan utnyttja Fv-dagen. T.ex. i samband med
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en Fp-dag. Om ni exempelvis jobbar till kl. 23.00 dagen innan en Fv-dag
så blir det svårt att nyttja ledigheten. Stockholmståg bör enligt gällande
avtal eftersträva att ledigheten (FV-dagen) dessutom omfattar ytterligare
minst 12 timmar ledigt på liknande sätt som en Fp-dag.
Fv-dagarna skall inte användas som 0-dagar och
läggas ut dagen innan p.g.a. att det finns gott om
folk nästa dag, t.ex. på vrålskubben. Meddelande
om utlagd Fv-dag bör delges arbetstagaren på
arbetsschemat eller minst två veckor i förväg.
I övriga fall läggs Fv-dagar ut efter
överenskommelse mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren.

ARBETSTID
Med arbetstid inräknas allt som du gör i din tur förutom obetald rast.
Tittar du i din turlista längst ut till vänster i kolumnen så står det för varje tur
hur mycket betald arbetstid du gör i turen.
Den betalda arbetstiden i turen får inte överstiga följande:
- Arbetstiden får ej överstiga 9 timmar per tur/arbetsperiod.
- Arbetstiden vid tur som börjar 00.00-05.45 får uppgå till högst
6 timmar.
- Arbetstiden vid tur som börjar 05.45-06.45 får uppgå till högst
7 timmar.
- Arbetstiden vid nattur 22.00-06.00 skall vara högst 8 timmar. Dock kan
den förlängas till 10 timmar om tillgång till vilrum finns och tjänstefritt
uppehåll om minst 2 timmar ges mellan 22.00 - 06.00
Avsteg från arbetstidens längd på turer i turlistan kan göras efter
överenskommelse mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren.
Exempel 1:
Du har en tur som börjar 05.10 och ger 5 timmar och 45 minuter arbetstid.
Strax innan du ska sluta din tur så ringer transportledaren och frågar om du
kan tänka dig att köra ett halvvarv till p.g.a. personalbrist. Tänk dig noga för
innan du går med på det. Du får endast jobba maximalt 6 timmar arbetstid
på den här turen, exklusive obetald rast. Jobbar du mer så blir det
avtalsbrott.
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Vid olycksfall där föraren är ansvarig för det inträffade räknas det ej som
förmildrande omständighet att föraren varit ofokuserad och trött p.g.a. att
han gått med på att jobba längre än vad avtalet tillåter.
Föraren kan tvärt om anses som oansvarig i sitt agerande.
Exempel 2:
Du har nattjour på pendelfordon från kl. 22.16 till 06.14.
Transportledaren/OPC ringer och säger att du ska köra Cst–Nyh-Cst med
avgång 05.34. Säg då att du inte kan göra det p.g.a. att den maximala
arbetstiden då överskrids, vilket är avtalsbrott. Transportledaren/OPC får
lösa det på annat sätt. På den här turen får föraren maximalt jobba 8
timmar arbetstid enligt avtal. (Skall natturen uppgå till max 10 timmar skall
föraren ha 2 timmars vila med tillgång till vilrum).

SPÄRREGLER GÄLLANDE NATT
ARBETE
Arbetsperiod som till någon del ligger inom
tidsperioden mellan klockan 02.00 – 05.00
får inte förekomma två nätter i följd. Vid
konstruktion av arbetsschema för fasta
grupper samt vik 1 och 2 bör det eftersträvas
att tidsramen blir 02.00 – 06.00.
Arbetsperiod som börjar föregående dygn
får inte sluta senare än klockan 07.30. Natt
efter tidig morgontur (samma dygn) skall
om möjligt undvikas.
Avsteg kan göras från nattregeln vid
turlistförhandling om det förbättrar gruppens
utseende, t.ex. på förmiddagsgrupp,
nattgrupp eller riktad grupp.
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ARBETSPASS

:

Ett arbetspass är en sammanhängande period av arbetstid.
Antal arbetspass under en arbetsperiod får inte vara fler än tre stycken.
Ett arbetspass i en arbetsperiod måste vara minst 2 timmar långt.

I--------- 1 --------I

I------------ 2 ------------I

= 2 arbetspass

Exempel: Ritar arbetsgivaren en tur där du kör tåg 1,5 timme efter obetald
rast, blir arbetsgivaren tvungen att fylla ut tiden som är kvar med betald
arbetstid (utfyllnadstid) så att arbetspasset efter rast kommer upp i minst
två timmar arbetstid.

Ett fristående arbetspass (en kort tur) måste vara minst 3 timmar.
Exempel: Blir du inkallad att jobba övertid som inte är i direkt anslutning till
ordinarie tur så är arbetsgivaren skyldig att betala för minst 3 timmar
arbetstid, även om du har jobbat kortare än så.

ARBETSPERIOD
En arbetsperiod är tidsperioden mellan tidpunkt för start av arbetet på
en tur fram till tidpunkten för slutet på samma tur. Lokalt avtal säger:
”Tid från arbetstidens början efter en viloperiod till arbetstidens slut innan
nästa viloperiod”. Tittar man längst ut till vänster i kolumnen i turlistan

för gällande tur så ser man där tiden för turens arbetsperiod.
En arbetsperiod får omfatta högst 10 timmar.

I----------------------Arbetsperiod------------------I
Ovanstående arbetsperiod omfattar 9 timmar och 34 minuter.

:
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LEDIGHET MED LÖN

:

Ledighet med lön beviljas i följande fall och omfattning:
1. Skäl: Allvarligare sjukdomsfall dödsfall, begravning,
bouppteckning eller arvsskifte inom egen familj eller närmaste
släktkretsen.
Tid: Erforderlig tid, inkl. restid, dock högst 9 dagar per kalender
år.
2. Skäl: Läkar- eller tandläkarbesök i följande fall:
Vid akuta besvär samt vid undersökning eller behandling efter
remiss av läkare eller tandläkare.
Tid: Tid som erfordras.
Med lön enligt detta moment avses månadslön och ev. fasta lönetillägg
som utbetalas per månad. Ledighet med lön beviljas inte i den mån
arbetstagare under aktuell tid är frånvarande av annan anledning såsom
semester, tjänstledighet, sjukdom, fridagar eller annan frånvaro för
vilken ersättning utbetalas av försäkringskassan eller annan
försäkringsinrättning.
Kommentar:
Vid akuta besvär som kräver direkt läkar- eller tandläkarbesök ska
avdrag inte göras på lön för tid som då erfordras.
För lokförare som har fått sitt jobb förutskrivet eller går på grupp gäller:
Är lokföraren berättigad att vara ledig med lön enligt ovan är lokföraren
ej skyldig att gå med på att flytta sin tur eller fridag för att kunna
genomföra t.ex. läkarbesök enligt remiss. Det gäller även om det är
personalbrist.
Lokföraren får då snällt säga nej tack till att flytta sin tur och hänvisa till
gällande avtal och begära ledigt den tid på turen som erfordras.
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LÖNEAVDRAG PÅ KARENSDAGEN
För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av
sjukdom görs avdrag för den första frånvarodagen (karensdagen)
i sjuklöneperioden:
Månadslönen x 12
52 x genomsnittliga arbetstiden helgfri
vecka

= Avdrag i kr/timme

Exempel slutlön fr.o.m. 2013-04-01:
35675 kr x 12 månader = 428100 kr

= 228,68 kr/timme

52 veckor x 36 tim = 1872 tim
Karensdagens sjukavdrag på en:
- Niotimmars tur är i exemplet: 228,68 kr x 9 tim = 2058,12 kr
- ”Förnatt” dvs. tur om två timmar: 228,68 kr x 2 = 457,36 kr
Har du jobbat nästan hela turen och sjukskriver dig innan sista
”halvvarvet” så blir karensdagsavdraget endast de timmar du har
frånvaro ifrån jobbet, t.ex. 2 timmar om du sjukskriver dig 2
timmar innan turen slutar.
Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det att
en tidigare sjukperiod avslutats ska betraktas som fortsättning på
den tidigare sjukperioden. Detta innebär att det då inte görs
något avdrag för en ny karensdag.

ANMÄLAN OM ARBETSSKADOR
Blir du utsatt för skada i ditt arbete ska du alltid göra en
arbetsskadeanmälan. Anledningen till detta är att du kanske
inte har några stora problem av skadan just nu men att det kan
dyka upp problem senare, efter t.ex. något år eller senare.
Ansvaret för att arbetsskadeanmälan blir ifylld vilar på
arbetsgivaren. Skyddsombuden har god erfarenhet av
arbetsskadeanmälningar och vet vad som bör finnas med i
anmälan. Kontakta gärna ett skyddsombud om du känner dig
osäker. Det är aldrig för sent att anmäla en arbetsskada, det kan
alltid göras i efterhand.

16

STÖRD VILA PÅ
NATTURER
På några natturer har vi
tillgång till vilorum. Om du
har en nattur där du gör mer
än 8 timmar arbetstid, har du
rätt till ostörd vila om minst
två timmar på vilrum.
Har din vila blivit störd, eller
om du blivit försenad så att din
vila blir mindre än två timmar
på vilrum, kan du begära att få
slippa köra sista delen på
turen, särskilt om du känner
dig trött. Detta för att du inte
ska göra mer än 8 timmar
arbetstid enligt lokalt avtal.
Blir det problem, skriv
rapport och skicka kopia till
skyddsombuden.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST VID ARBETSSKADA

Enligt Stockholmstågs avtalsförsäkring TFA gällande arbetsskada så utfaller
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada om den skadade är
sjukskriven 15 dagar eller mer. Får du arbetsskada och du är sjukskriven
kortare än 15 dagar så faller inte ersättning ut automatiskt, utan den skadade
brukar då förlora arbetsinkomst, OBS! detta gäller även vid påkörning. Det har
hänt att arbetstagare som varit sjukskrivna kortare än 15 dagar blivit djupt
besvikna när de inte fått ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada.
För att du ska få ersättning även för sveda och värk måste du ha varit
sjukskriven längre än 30 dagar.
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VID MISSUPPFATTNING AV SIGNALBILDER ELLER
VÄXELLÄGEN
Alla signalbilder och växelrörelser ska normalt sparas i en vecka
efter gällande tillfälle. Skulle det uppstå problem har du rätt att
begära att ställverksloggningen med signalbilder stoppas och
sparas. Ett exempel på detta kan vara att tågklareraren säger att
du ej följt gällande signalbild, vilket har resulterat i att du gjort
ett säkerhetsrelaterat misstag. Ring då transportledaren/OPC
och begär att ställverksloggen stoppas. Ring även snarast ett
av våra skyddsombud, så får denne se till allt går korrekt till.

BLEV DU PROVOCERAD ATT GÖRA FEL EFTER
SAMTAL MED TRAFIKLEDNING
Säkerhetssamtal med tågtrafikledningen
bandas på alla telefonnummer som går via
banverkets telefonledning.
Känner du att du blivit provocerad i ett
telefonsamtal med en tågklarerare som sedan
resulterat i att du gjort ett
trafiksäkerhetsmisstag, så har du rätt att
begära att ditt telefonsamtal ska sparas.
Det kan exempelvis vara i en situation där du
efter samtal med tågklareraren trodde att du
skulle övergå till växlingsrörelse, inte
tågrörelse, och därför passerade huvudsignal i
stopp eftersom rörelse tillåten visades i
dvärgsignalen intill.
Ring transportledaren/OPC och begär att
bandningen av samtalet stoppas och
sparas för utredning. Ring sedan ett skyddsombud som ska
hjälpa dig att kontrollera att detta verkligen utförs. Bandade
telefonsamtal ska normalt sparas i en vecka från gällande tillfälle,
så det är ingen panik. Du kan efter att ha tänkt över händelsen
återkomma efter någon dag och begära att ditt samtal ska
sparas. Du bör då komma ihåg tidpunkt och telefonnummer så
bra som möjligt för att underlätta sökandet efter ditt samtal.
Samtal med transportledare/OPC bandas ej.
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FÖRARHYTT
TEMPERATUREN
beroende på årstid:

När det är KALLT ute ska ledande
förarhytt ha en behaglig temperatur.
Fungerar ej värmen, och du känner
obehag av en dragig eller för kall hytt
har du rätt att begära avbyte för att
kunna gå in och värma dig på lämplig
plats.
Tågsätt med icke tillfredställande
värme i förarhytt ska snarast bytas ut
eller växlas om.
Rekommenderat HVAC läge i X60
är:
Fläkt: Auto, Temp: 22,
Avfuktning: On

Rapportera in fel.

När det är VARMT
ute ska ledande
förarhytt ha
fungerande
kylanläggning.
Fungerar ej kylan på
klimatanläggningen
när det är för varmt i
hytten och du mår
dåligt av värmen, har
du rätt att begära
avbyte för paus på
lämpligt ställe, t.ex.
Cst. Tågsätt med icke
fungerande
kylanläggning i
ledande hytt ska
snarast bytas ut eller
växlas om.

Åtgärdas inte felet så skriv rapport om detta och skicka/kryssa i
att kopia ska till skyddsombuden. Att köra omkring med fordon
som är felaktiga skapar inte bara en dålig arbetsmiljö för dig
själv och dina arbetskollegor, det kan även bli problem med att
upprätthålla trafiken.
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TAGANDE UR SÄKERHETSTJÄNST

:

Förutom vid rent medicinska skäl skall förare tas ur säkerhetstjänst vid
direkt inblandning i en olycka eller ett tillbud, där den inblandade kan ha
påverkats på ett sådant sätt att tjänstgöringen inte kan fortsätta på ett ur
trafiksäkerhetssynpunkt tillförlitligt sätt.
De som kan beordra dig att bli tagen ur säkerhetstjänst är
transportledaren/OPC och Stockholmstågs säkerhetsjour.
Du har också rätt att själv begära dig tagen ur säkerhetstjänst om du
upplever en händelse du varit med om som omskakande, t.ex. hot om
våld, nära påkörning av människa, påkörning av djur, nedriven
kontaktledning, eller sådana händelser som du bedömer gör att du har
svårt att koncentrera dig på att framföra tåget säkert.
Tagande ur säkerhetstjänst innebär inte automatiskt att du har
slutat att tjänstgöra. Tagande ur säkerhetstjänst innebär endast att du
inte kan ha säkerhetstjänst. Du står fortfarande till arbetsgivarens
förfogande och skall inte lämna arbetsplatsen utan att vara överens med
arbetsgivaren om detta. När du är tagen ur säkerhetstjänst är du inte
sjukskriven utan skall hålla kontakt med arbetsgivaren som också ser till
att du får tid hos företagsläkaren.
Fram till besöket hos företagsläkaren erhåller du oförändrad lön inkl.
rörliga tillägg enligt den tjänst som du skulle ha gjort eller brukar göra.
När förare blir tagen ur säkerhetstjänst så brukar föraren bli uppmött av
personaljour eller arbetsledning. Personaljouren/arbetsledaren ska vara
dig behjälplig med vad som behöver lösas i det aktuella fallet och
erbjuda dig ett avlastande samtal för att kunna påbörja chockbehandling
så tidigt som möjligt, oavsett tid på dygnet.
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DU ÄR DITT EGET
SKYDDSOMBUD
KOM IHÅG! Även den
enskilde föraren kan utan risk
för skadeståndsanspråk
stoppa sitt arbete om det
föreligger omedelbar och
allvarlig fara för liv eller
hälsa. Föraren skall då
omedelbart kontakta
arbetsledare/transportledare
för besked om åtgärd.
Om föraren och
arbetsledare/transportledare
inte är eniga har föraren rätt
att kontakta skyddsombud,
även om detta medför
ytterligare tidsåtgång.
Skyddsombudet får då ta
ställning till om arbetet skall
stoppas.

Exempel:


Föraren stoppar sitt arbete
i farlig närhet till trafikerat
tågspår tills arbetet kan
genomföras säkert. T.ex.
kontroll av varmgång
m.m.



Är AC:n trasig men
hyttemperaturen kan
anses rimlig ur
hälsosynpunkt är det inte
skäl för stopp. Är det
däremot en varm
sommardag och
hyttemperaturen stiger så
pass att föraren mår
dåligt, kan det mycket väl
vara skäl för ett
stopp/avbyte på lämpligt
ställe.



Arbete med
manöverstång.

ORDNINGSPROBLEM PÅ TÅG :
Blir du utsatt för skadegörelse eller våld på tåget så
har du rätt att stanna på lämpligt ställe och begära
polis till ditt tåg av tågklareraren. Du bör inte själv
gå ut och försöka stoppa våld eller skadegörelse. Du
kan låsa in dig i hytten och invänta hjälp.
Likaså om du har resenärer som inte vaknar vid
normala anrop, som spelar musik eller beter sig på
ett störande sätt så bör du heller inte ingripa fysiskt.
Du kan istället tillkalla väktare på lämplig plats
t.ex. Cst som då får avvisa dessa resenärer.
Du har ingen skyldighet till att handgripligen
deltaga i ordningsproblem, utan här gäller det att
freda dig själv från hot och våld.
Blir du utsatt för hot och våld och du känner dig
skärrad av det så har du rätt att begära dig själv tagen
ur säkerhetstjänst.

”””””””” ÖVERTIDSARBETE ””””””
Övertidsarbete enligt avtal förekommer och är okej
så länge avtal och lagar följs. Veckovila,
viloperiod, rast, arbetsperiod, arbetstid, m m ska
följas. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Som
enskild arbetstagare har du också ett ansvar. Skulle
du råka ut för ett tillbud eller en händelse så är det
ingen förmildrande omständighet om du som förare
varit ofokuserad och trött till följd av att du gått med
på utebliven rast eller vila, snarare tvärt om. Vid en
utredning kan det bedömas som att du uppträtt
oansvarigt i ditt arbete.
I historiska järnvägsolyckor där allmänna
rättsvårdande myndigheter har varit inblandade, har
polisförhör förts med föraren om hur förarens
agerande har gått till. Sådana förhör innefattar allt,
såsom om föraren har sovit ordentligt, hur de lokala
avtalen ser ut, hur de lokala föreskrifterna har följts,
om föraren äter medicin, vad han har druckit, hur han
har jobbat osv. osv.
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BEORDRING SOM STRIDER MOT LAG ELLER AVTALL
Om transportledaren/OPC beordrar dig till arbete som strider mot
lag och arbetstidsavtal, tala då tydligt om att denne är på väg att
göra ett lag- eller avtalsbrott som du inte vill medverka till.
Transportledaren/OPC har viss rätt att beordra dig till
övertidsarbete, t.ex. nödfallsövertid. Vill transportledaren inte ge
med sig, bör du gå med på att arbeta över i rimlig proportion till
vad som går och situationen kräver. Ett allvarligt problem kan ha
uppstått som du i din situation har svårt att se helheten i.
Skriv rapport på händelsen och kontakta någon förtroendevald
som får följa upp händelsen och driva ärendet mot arbetsgivaren.
Har arbetsgivaren gjort lag- eller avtalsbrott kan detta leda till
böter samt skadestånd för den förlust eller kränkning som skett.

DU KAN EJ JOBBA ÖVERTID
Om lokförare inte kan
jobba övertid någon dag
p.g.a. t.ex. barnhämtning
på dagis eller
kursverksamhet m.m. bör
lokföraren snarast
underrätta
personalfördelningen eller
transportledningen/OPC
om det. Arbetsgivaren vill
helst att lokföraren
underrättar
personalfördelaren någon
dag i förväg för att
möjliggöra ett eventuellt
turbyte.

ERSÄTTNING FÖR
RESEKOSTNADER VID
”GNET”/ ÖVERTID
Inställer sig en förare till
övertidsarbete/”gnet” på ledig dag
har föraren rätt att kräva ersättning
för uppkomna resekostnader enligt
gällande avtal T.ex. milersättning för
bil. Ni fyller då i blankett
”reseersättning” och lämnar till
arbetsledare för påskrift. OBS! det
spelar ingen roll om ni själva har
önskat gnet eller om arbetsgivaren
har ringt upp och frågat.
Drabbas du av ofrivillig övertid på
natten om ditt tåg är mycket sent,
eller om OPC beordrar dig att arbeta
övertid och detta leder till att du får
svårare att ta dig hem, bör du
snarast meddela OPC om detta.
Vill OPC ändå att du arbetar över,
försök då att komma överens om att
få betald taxiresa hem. OPC kan
bevilja taxi vid speciella tillfällen.
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RESERV TJÄNST

:

På Stockholmståg har vi endast reservtjänst och ingen jour.
Som reserv innebär det att när din tur är slut ska du kunna gå
hem. Du står då inte till förfogande för någon längre övertid, utan
övertiden kan då endast bli vad situationen absolut kräver.
Arbetstiden på nattreserven är max tio timmar med minst 2 timmar
ostörd vila på vilrum. Får du inte vilan på 2 timmar med tillgång till
vilrum är max arbetstid 8 timmar på nattreserven.

FÖRSVAGADE FRONTRUTOR
Förarhytt med försvagade frontrutor ska ej gå ledande.
Sprickor, inristade symboler och mjölkvita rutor är exempel på
försvagningar.
Försvagade
frontrutor ska
bytas ut snarast
eller också ska
fordonet tas ur
trafik eller växlas
om. Detta för att
minska
olycksrisken vid
t.ex. stenkastning.

Råkar du ut för
t.ex. stenkastning
som träffar frontrutan, ring och meddela fjtkl som kan varna
andra tåg. Ring även transportledare och begär fordonsbyte. Sänk
hastigheten till en nivå som du känner dig trygg med att framföra
tåget i.
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EGENSKYDD VID TILLFÄLLIGT ARBETE UTEFTER
TRAFIKERAT TÅGSPÅR!
Om du blir beordrad att göra arbete på ditt tåg ut mot trafikerat tågspår
bör du tänka dig för. Det har hänt incidenter i pendeltågstrafiken där
föraren varit nära att bli skadad av att tåg har passerat i hög hastighet
samtidigt som arbete utförs. T ex: kontroll av tjuvbroms, varmgång,
bromsstörning eller luftslangar som har släppt m.m.
Historiskt sett har det också hänt att förare blivit överkörda när de varit
ute och gått i trafikerat tågspår.
När det blir arbete att göra runtomkring ditt
tåg:
 Begär av tågklareraren att du får göra
arbetet på lämpligt ställe, där du inte
behöver gå bredvid trafikerat tågspår.
 Går det inte att utföra arbetet på lämpligt
ställe, utan du måste ut i makadamen vid
trafikerat tågspår, ska du begära av
tågklareraren att tågspåret intill blir
spärrat! Invänta besked, t.ex. ”tågspår U1
är spärrat” på gällande sträcka. Kortslut
sedan tågspåret (U1) intill det spår där du
ska jobba med kontaktdon, kontrollera
med fjtkl att kontaktdonen indikerar innan
du börjar arbetet.
 Kan inte tågklareraren spärra spåret p.g.a.
att tågen måste fram och det blir massa
förseningar, så har du rätt att stoppa
arbetet tills du får beskedet ”tågspåret
spärrat” eller tills ni hittar en bättre plats
för att kunna genomföra arbetet.
 Meddela tågvärd att du kommer lämna tåget.
Kom ihåg! Du är ditt eget skyddsombud när du är ute och kör, därför har
du rätt att själv stoppa arbetet när det är risk för att du skadar din hälsa.
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FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Du kan ringa och få telefonrådgivning vid sjukdom eller om du
mår dåligt av annan orsak. Besök kan bokas hos företagsläkaren
för arbetsrelaterade sjukdomar. Tala med din arbetsledare i
förekommande fall. Om besöket ska vara på arbetstid fyller
arbetsledaren i en blankett som du tar med dig som bekräftar att
Ståg betalar. Du behöver inte tala om orsaken till besöket för din
arbetsledare.
Bokar du besöket på eget initiativ utan arbetsledares kännedom
ska besöket ske på fritid och Ståg betalar läkarbesöket.
Ring Previas växel på dagtid mån-fre, Tel: 0771-230000 säg att
du vill boka läkarbesök och att du jobbar på Ståg.

ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRD OCH
SJUKVÅRDANDE BEHANDLING
Ersättning kan ges för sjukvård och sjukvårdande behandling, som
omfattas av Stockholms Läns Landstings högkostnadsskydd för sådan
behandling. Ersättning ges ej för receptbelagd medicin.
En förutsättning för att kostnader för behandlingen skall ersättas är att
högkostnadskort (eller motsvarande) och kvitto uppvisas.
Rätten till ersättning är förfallen om arbetstagaren inte yrkat ersättning
från arbetsgivaren senast 6 månader efter den dag då arbetstagaren hade
utgiften.
Kostnader ersätts med belopp som medarbetaren erlagt enligt
högkostnadskort (och kvitto), högst 200: - per behandlingstillfälle.

:
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Anställningsavtalet mellan SEKO Lok
och Stockholmståg
Är det någon medlem som önskar ett eget avtal gällande våra
anställningsvillkor med arbetstider och semester m.m. så får ni
gärna komma in på fackexpeditionen och hämta en egen kopia.

Uteblivet tjänstgöringsbesked

a

Har du av någon anledning inte fått något tjänstgöringsbesked inför
nästkommande dag, ska du inställa dig på ditt tjänsteställe kl 08.00 för
tjänstgöring. Dock gäller att du ska ha 11 timmars vila mellan dina turer.
Slutar du t.ex. kl 23.00 kan du inte inställa dig för arbete förrän kl 10.00
nästa dag
Anledning till att
förare inte har fått
sitt tjänstgöringsbesked kan t.ex.
vara att föraren har
fått en D-dag
utplanerad i sitt
arbetsschema.
Besked om tjänstgöring nästa dag skall lämnas av arbetsgivaren innan du
går hem för dagen, eller senast kl. 15.00 om du jobbar på en sen tur.
Även emot fridag skall tjänstgöringsbesked om vad du ska ha för tur
efter fridagen lämnas innan man går hem inför sin fridagsperiod, eller
senast kl. 15.00 vid sen tur.
Ni har ingen skyldighet att svara i telefonen eller titta i pussel efter att ni
slutat er arbetsdag och går på ledighet. Kontakta ert fackliga ombud om
ni har frågor eller råkar i konflikt med arbetsgivaren gällande
ovanstående.
_____________________________________________________
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Personuppgifter vid Olyckshändelser
Om du råkar ut för en händelse där polis kommer till platsen
behöver du endast uppge anställningsnummer, tågnummer och
Stockholmstågs telefonnummer till polisen. Detta för att föraren
skall vara bättre skyddad från att namn och telefonnummer
kommer ut till obehöriga. Telefonnummer till Stockholmståg
dygnet runt, Operativ chef: 08 762 23 45
_________________________________________________________

Förare som skickas mellan stationerna
Södertälje och Cst.
Enligt överenskommelse med Ståg gäller följande:

- Blir det akut brist på förare kan förare skickas mellan
stationerna, men då skall arbetstidsavtalet följas med max
arbetstid per tur, rast m.m. Arbetstiden börjar beräknas från
ordertavlan på den station man är stationerad på, och
avslutar beräkningen vid samma ordertavlan när man
kommit tillbaka, det skall finnas ett tåg att åka pass med
eller taxi till resp station. Detta skall genomföras även om
det innebär att det kanske behövs två förare för att täcka en
lång tur för att arbetstidsavtalet kan hållas.
- Vid utbildning och arbetsplatsträff/företagsträff på annan
plats än din station, detta gäller först och främst
Södertäljeförare, så utgår restids ersättning.
Restidsersättningen gäller från er hemadress till den plats
där utbildningen/Apt börjar och likadant på tillbakavägen
hem. Restidsersättning utgår för varje på börjad timme och
ni fyller i blankett ”restidsersättning”.
- Är det mer långvarig brist på förare på en station så kan
Ståg låna ut förare till gällande station på minst en
månadsperiod. Föraren blir då tillfälligt stationerad där.
Då utgår restidsersättning för restiden före och efter turen.
Restidsersättningen gäller från er hemadress till den plats
där turen börjar och likadant på tillbakavägen hem.
_______________________________________________
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Stockholmstågs Drogpolicy
Enligt avtal med SL och skyldighet gentemot Transportstyrelsen måste
Stockholmståg utföra slumpmässiga drogtester. I Stockholmstågs
drogpolicy finns en utformning om hur ett drogtest ska genomföras. Det
är personalen som jobbar på tåg som ska avgå från Cst som ska testas,
inte personal som går av för rast eller slutar för dagen. Detta eftersom
testerna skall genomföras på arbetstid.
Testföretaget EDTS väljer slumpmässigt ut vilka tågnummer som förare
skall testas på, inte Stockholmståg.
Testerna utförs i externa lokaler i närheten av Cst (för
närvarande Adlon Hotell), i en avspänd miljö där det
även skall finnas tid att samtala med Stockholmstågs
arbetsledare om så behövs. Lokföraren står till
arbetsgivarens förfogande tills arbetstiden är slut
enligt turen.
Det är bara förtroendevald personal - fackliga eller
skyddsombud - som är avbytare av tåg där
slumpmässiga drogtester utförs.
Om du blir utvald att utföra ett drogtest, utför det.
Om du skulle vägra ett test så är det likställt med att
testa sig positivt och en utredning startas då av
Stockholmståg.
Blir man misstänkt av någon personal på Stockholmståg eller annan
utomstående person, för att vara påverkad av alkohol eller annan drog så
bör man utföra ett drogtest för att frias från misstanke. Föraren ringer då
OPC och begär detta oavsett tid på dygnet.
Drogtest kan bara utföras av:
- EDTS, Stockholmstågs testentreprenör.
- Previa, företagshälsovården.
- Securitas, EDTS underentreprenör när EDTS inte jobbar (jour på
kvällar och nätter).
- Polisen, enligt brottsbalken.
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SKRIV AVVIKELSERAPPORTER!

:

När något avviker markant från det normala så har arbetstagaren en skyldighet att
avvikelserapportera detta till sin arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Orsaken till
detta är att arbetsgivaren ska bli informerad om vad som avviker, och att han ska
kunna åtgärda, så att det inte inträffar igen eller eskalerar och blir allvarligare. En
avvikelserapport kan gälla nästan vad som helst, exempelvis att du:
blivit kränkt,
hotad med våld,
känt stark olust i en
situation som berört
dig,
haft spårspring
framför ditt tåg,
haft nära påkörning
av människa framför
ditt tåg,
kört på något,
råkat ut för sabotage
mot ditt tåg,
typ stenkastning,
laserbeskjutning, mm,

Bild: negativ hållbarhets test av frontruta X60

varit i behov av väktare och polis,
blivit störd på din överliggning,
större omfattande händelse,
allvarligare fordonsskador,
och återkommande fordonsfel,
händelser där du har agerat med ett eget beslut för att reducera risken att utsätta
dig själv eller andra för skada eller ohälsa (du är ditt eget skyddsombud).
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Det enklaste sättet att få hjälp och stöd är att ringa till lokförarens närmsta
arbetsledare/chef eller till OpC och anmäla vad som har hänt. Din
arbetsledare/OpC har mandat och resurser att agera för att stötta och hjälpa dig
beroende på vad som har hänt.
Arbetsgivare kan beordra dig att i efterhand inkomma med en avvikelserapport
om en händelse eller tillbud som du har varit inblandad i. Detta för att han ska
kunna driva problemet vidare mot tredje part, exempelvis Trafikverket,
Transportstyrelsen, SL.
Försök få med mycket fakta av händelsen i din avvikelserapport. Viktigt är också
att du skriver om hur du som person upplevde det som har hände. Spårspring kan
exempelvis ge en chockeffekt.
Viktigt är att du kryssar i att din avvikelserapport ska delges skyddsombud. Om du
delger skyddsombud så får skyddsombuden automatiskt en kopia på din
avvikelserapport istället för att leta efter din avvikelserapport i efterhand.
Skyddsombuden har tystnadsplikt om vad de får kännedom om. Det kan hända att
de tar kontakt med dig för att få mera information.
Skyddsombuden läser ett stort antal avvikelserapporter och för även statistik på
vad som händer ute i vår verksamhet. Efter att det har kommit in rapport och inte
arbetsgivaren har agerat så kan skyddsombuden kräva att åtgärder skall vidtas för
att minimera eller förhindra att problemet uppstår igen. Skyddsombuden har ett
starkt stöd i arbetsmiljölagen för att
påverka Ståg att komma till
förändring av en uppenbar risk eller
ett allvarligt problem.
Det är mycket lättare att driva ett
ärende mot arbetsgivaren med
avvikelserapporter att peka på, än
med hörsägen vid lokförarbordet.
Lokförare och tågvärdar är duktiga på
att skriva avvikelserapporter till arbetsgivaren, fortsätt med detta.
Det är bättre att skriva en avvikelserapport för mycket, än en för lite!
Hälsningar Skyddsombuden.
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Fackexpeditionen öppen:
Torsdagar kl 09:00-16:00 Lunch 12:00-13:00

Skyddsexpedition öppen:
Onsdagar kl 09:00-16:00 Lunch 11:30-12:30
Skydds- & Fackexpeditionen, Tel: 08-762 23 42
Hemsida: http://www.pendelforarna.se
e-mail styrelsen: seko.lokforare@stockholmstag.se
e-mail skyddsombuden:
skyddsombud.sekolok@stockholmstag.se
Postadress:
SEKO Lokförarna på Stockholmståg
Box 505,
101 30 Stockholm

