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All  personal  med  behörighet  enligt  Tri  Jvg.

Tillfälligt  avsteg  från  Tri  Jvg,  bilaga  I  och  ia  Personalföreskrifter

rörande  intervall  för  fortbildning  och  knnskapzkontroll

Bakgrund

Med  anledning  av den  pågående  allmänna  smittspridningen  av coronavirus  (covid-ig)  i sam-

hället,  har  trafikförvaltningen  sett  att  en besvärlig  personalbristsituation  kan  uppkomma  när  det

gäller  personal  i säkerhetstjänst  i våra  trafiksystem  järnväg,  spårväg  och  tunnelbana.  Detta  ge-

nom  att  personal  som  ska  fortbildas  och  kunskapskontrolleras  enligt  Tri  Jvg  (Trafiksäkerhetsin-

struktion  för  järnväg)  under  2020  inte  kan  fortbildas  och  kunskapskontrolleras  inom  gällande

tidsfrister,  antingen  på grund  av att  de själva  är sjuka  eller  hemförlovade  på grund  av smitta  el-

ler  genom  att  den  personal  som  ska genomföra  fortbildning  och  kunskapskontroll  är frånva-

rande  av samma  orsaker.

Beslut  om  tillföllig  förlängning  Tri-behörigheter

Mot  bakgrund  av ovan  har  trafikförvaltningen  beslutat  att  förlänga  alla  Tri-behörigheter  med

nio  (g)  månader  irelation  till  det  datum  under  2020  då de egentligen  skulle  ha löpt  ut.  Efter  att

fortbildningen  genomförts  inom  detta  förlängda  intervall  återgår  intervallet  till  normala  fort-

bildnings-  och  kunskapskontrollintervall  räknat  från  det  nya  fortbildnings-  och  kunskapskon-

trolldatumet.  Beslutet  gäller  även  spårbehörighet  och  tunnelbehörighet.  Så långt  möjligt  bör

fortbildning  och  kompetenskontroll  i Tri  fortsätta  enligt  ordinarie  planer  för  2020  för  att  und-

vika  en alltför  stor  utbildningspuckel  mot  slutet  av perioden.  Respektive  säkerhetschef  hos  tra-

fikutövare/järnvägsföretag  och drift-  och underhål1sentreprenör  (BE8T) beslutar om huruvida
fortbildningar  och  kunskapskontroller  behöver  senareläggas  inom  ramen  för  detta  beslut  eller

inte.

Beslutet  gäller  även  för  Tri  Tunnelbana  (Tri  Tub)  och  Tri  Spårväg  (Tri  Spv)  enligt  separata  TriM.

Trafikförvaltningen  har  anmält  beslutet  till  Transportstyrelsen,  som  inte  har  något  att  invända

mot  å ärden.
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