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Skyddsombuden informerar
De senaste från våra skyddsombud.

Nya station City sett från klarabergsgatan. källa: trafikverket. 

Nödigheten har ingen lag
Vi behöver alla gå på toaletten ibland, det 
är inget konstigt med det. Det konstiga är 
däremot att våra tåg är byggda utan toalett. 
Inget vi kan göra något åt, det är så det är och 
därmed jämnt. Vad vi däremot kan göra är att 
gå på toaletten så fort tillfälle ges och oftast är 
ju detta på slutstationen där det både finns tid 
och toalett. Vad vi däremot inte rekommen-
derar är att någon uträttar sina naturbehov i 
sågspånsburken eller i en sopipåse som sen 
hamnar på banvallen.

Missförstå oss rätt, vi dömer ingen men det 
är inte heller så trevligt att öppna en burk full 
med urin eller värre. Antalet klagomål från 
våra kollegor som jobbar i depå har också ökat. 
Det är sågspånsburkarna som man känner är 
värst. Också påsar på banvallen måste städas 
upp med mindre roade miner som följd. 

Istället ska du gå när du är på vändstationerna. 
Du har till och med rätten att försena tåg om 
du måste, men tänk då på två saker. Meddela 
för det första föraren om trångmålet och ring 
för det andra till OPL och tala om. Nödigheten 

inte har någon lag och måste man så måste 
man. Naturligtvis ska vi inte försena tåg i onödan, 
men känner du behovet falla på prioritera toalett-
besöket. Det kan bespara andra en mindre rolig 
dag.
X60 B
X60 B har börjat rulla men vi är inte lika roade 
som SL. Återigen har man glömt en yrkes-
kategori ombord på tågen. X60 B har ju börjat  
levereras med många olikheter vad gäller 
hanterandet vid bl.a. dörravstängning. S-tåg 
har velat ha ut tågen i trafik även utan X60 B 
utbildad personal. Vilket vi från skyddsorgani-
sationens sida har tyckt varit mycket olämpligt. 

Många olikheter  med X60 såsom att dörrarna 
blev gula vid stängning vilket numera är åtgär-
dat med en mjukvaruuppdatering som också 
åtgärdade volymen på automatiska utropen, att 
det numera går att använda mikrofonerna vid 
utrop till resenärerna. Däremot lyckades man 
inte åtgärda problemet att ”Stängda Dörrar” 
lampan/ikonen inte fungerar i tågvärdsmode, 
man jobbar på en lösning. Nödanrop fungerar 
inte heller från Tågvärdshytt och det håller vi på 
att diskutera i fordonsutskott m.m.

Citybanan
Skyddsombud var inbjudna till att se den nya 
stationsmodulen nere i Citybanan, vi hade 
förväntningar att få se en fullt utrustad sta-
tionsmodul men det vi fick se var pentryt och 
golvet i de publika utrymmena som var upp-
byggt. Själva spärrkuren hade man inte gjort 
något synbart jobb påsedan förra året, inte ens 
elen var påslagen. Vi kunde därför inte se om 
man gjort något arbete på att förbättra själva 
luckan. Trafikverket var inte där, vi fick nöja oss 
med en konsult som var där i deras ställe, en 
stor besvikelse.
Stoppning i säten
Ett program för att se över stoppningen i 
stolarna i x60 är igångsatt. Det är skumgummit 
i sittdynan som ska bytas ut då den börjar bli 
för gammal och kan fnasa sönder. Fordonen 
ska tas in och vartefter ska stoppningen bytas. 
Ser ni en stol med fnas på golvet och en knölig 
sittdyna, rapportera detta som fordonsskada.

Rättelse: i tidningen står fel nummer till vår 
ordförande Marta Aguirre. 
Det rätta numret är: 073 661 5792
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som hade bara några år tidigare byggts och 
öppnats! Det har lett till att det är väldigt 
mycket resenärer på Norra sidan. Jag åkte till 
Sollentuna kring halv 11 på en vardag, ändå 
gick det knappt att prata med stationsvärden 
eftersom det var någon vid luckan hela tiden.
Han suckade och sa att problemet även är att 
det finns många påverkade och aggressiva 
resenärer, 

”jag är snäll och försöker hjälpa alla men 
många är ändå inte nöjda utan otrevliga eller 
t.o.m. hotfulla”. 

I Sollentuna är det svårt att besöka toaletten 
över huvudtaget i alla fall på dag och mor-
gonpasset.  Stängningen av Sollentuna Södra 
har ökat resenärantalet. Eftersom ett hotell 
ligger på den sidan är det många turister som 
behöver en enkelbiljett. Det går att köpa från 
automaten på södra sidan, men inte passera 
in med en pappersbiljett! Då får resenären gå 
runt till norra sidan, vilket också orsakar stress 
och klagomål.

Situationen i Sundbyberg
I Sundbyberg blir toabesöken också fåtaliga, 
särskilt på eftermiddagen. Dessutom är det en 
omöjlighet att svara i telefon särskilt efter kl. 
15. Detta har tagits upp med arbetsledaren.
 Jag passade på att fråga arbetsledaren Eva 
Maria Paulsson om planerna för Sundbyberg 
för att minska den dagliga för stora arbets-
mängden:

- Eva Maria sa att hon känner till problemet, 
och har skaffat skyltar som hänvisar till tun-
nelbanan och tvärbanan, så att frågorna skulle 
minska. 

Det har öppnats ett stort bankkontor i Sund-
byberg, där 3000 personer jobbar. Många av 
dessa reser med SJ från Sundbyberg. De ska 
ha ett passeringskort inlagt på sitt kort men 

många kräver ändå att personalen ska öppna 
spärren, vilket belastar dem väldigt mycket! 
Eftersom överbelastningen till en stor del beror 
på SJ-resenärer, har Eva Maria föreslagit att SJ 
skulle ha informatörer vid spärren. Det försla-
get har inte gett gehör hos SJ. Jag undrade 
om inte pool-gruppare med D-dag (som sitter 
på jour på centralen) inte kan skickas några 
timmar till Sundbyberg för att avlasta stations-
värden. Det lovade Eva Maria att ta upp.

Solna Norra 
I Solna Norra är det tung belastning på person-
alen efter att Mall of Scandinavia öppnades. 
Man har alltid extra personal vid luckorna samt 
informatörer när det är stora evenemang på 
Friends Arena. Dock passerar väldigt mycket folk 
där även t.ex. lönehelgerna, de ska spendera 
sina pengar på Mall.

Vi pratade om detta på skyddsombudsmötet, 
och Cecilia som jobbar på Pool berättade att 
hon har frågat när det under jourtiden inte har 
dykt nåt annat, om hon kan sitta några timmar 
på Solna Norra. Det har varit väldigt uppskattat!

Eftersom Sollentuna, Sundbyberg och en del 
andra stationer  (skriv gärna rapporter vid 
orimlig arbetsbelastning!)  är belastade med 
enorm  arbetsmängd vissa tider, tycker jag att 
det ska planeras avlösning i schemat. Vill till 
sist citera kollegan i Sundbyberg: 

”Jag är helt slut och orkar ingenting efter dag-
turen, fattar inte hur kollegor med familj och 
små barn fixar det!”

Liisa Sauko

Stressen ökar på våra stationer
 SLs besparingspaket och allt fler resenärer har lett till ökad stress på våra stationer

Mall of Scandinavia

Nya arbetsmiljöregler betonar företagets ansvar
Arbetsmiljöverket har gett ut nya föreskrifter 
om ”organisatorisk och social arbetsmiljö” som 
har börjat gälla den 31.3.2016. I föreskrifterna 
betonas chefens ansvar.

”Arbetsgivaren är ansvarig att  se till att de ar-
betsuppgifter som tilldelas arbetstagarna inte 
ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning”.

(§ 9 i föreskriften). Allmänna råd som Ar-
betsmiljöverket ger bl.a. är att minska 
arbetsmängd, variera arbetsuppgifterna, ge 
möjligheter till återhämtning och öka beman-
ningen. Stöd från arbetsledare är viktigt, 
liksom rimliga och tydliga mål. 

Arbetsbelastningen är ohälsosam när kraven 
i arbetet mer än tillfälligt överstiger resur-
serna och möjligheterna till återhämtning är 
otillräckliga. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift är risk-
faktorer som påverkar stress på ett negativt 
sätt stor arbetsmängd, risk för hot och våld, 
ensamarbete, nattarbete, delade arbetspass 
samt skiftarbete. 

Gällande arbetstid ( § 12) skall arbetsgivaren 
vidta de åtgärder som behövs för att motverka 
att arbetstidens förläggning leder till ohälsa 
hos arbetstagarna. Föreskriften tar även upp 
i § 13 hur arbetsgivaren ska förebygga och 
åtgärda kränkande särbehandling. 

Hur ser det ut på våra stationer?
Jag besökte tre stationer, Solna, Sollentuna 
och Sundbyberg, i vilka jag hade fått veta att 
mängden av resenärer ökat den senaste tiden 
från det redan innan höga antalet människor 
som reser från och till dessa stationer. 

Stor press i Sollentuna
SL valde förra året att stänga ett antal 
sekundärer, en av dem var Sollentuna Södra 


