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Pernilla Rönn, Combitech AB

Kl. 11.25
		
		

Malin Nyberg Syk, Trafikverket

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00
		
		

Säkerhetsrapport järnväg – Transportstyrelsens årsrapport
för 2020

Kl. 13.20
		
Kl. 13.45
		

Innovationsupphandling – automatiserad mätning av
järnvägsanläggningen

Välkommen till
Järnvägens
säkerhetskonferens
– en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för
järnvägen.
Välkommen till årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens med temat
”Järnvägen - en säker och hållbar framtidsbransch”. Det blir en heldag med
fokus på aktuella säkerhets- och hållbarhetsfrågor inom järnvägsområdet.
Under konferensen får du möjlighet att inspireras av intressanta föreläsare,
träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla dina kunskaper.

Gisela Liss, Transportstyrelsen

BRA ATT VETA

Vilka lärdomar kan vi dra från det som hänt tidigare?

•

Under konferensen finns tillgång
till wifi.

•

Tänk på att mobilsamtal i lokalen
och foajén bör undvikas då det är
störande för föreläsare och publik.
Absolut nödvändiga mobilsamtal
kan med fördel göras utanför lokalen.

Eva-Lotta Högberg, Statens haverikomission

Utredning om växlingsolyckor
Katarina Bjurman, Transportstyrelsen

Kl. 14.10
		

Framtida tillsyn bangårdar
Enver Berisha, Arbetsmiljöverket

Kl. 14.30

Fika & mingel

Kl. 15.00
		
		

Inspirationsföreläsning/samtal från scenen
- behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?

		
		

Jonna Bornemark, Södertörns högskola
Anders Hedman, Kungliga tekniska högskolan
Anders Arweström Jansson, Uppsala universitet

Kl. 16.00

Avslutning

•

Passa på att nätverka med andra
kollegor och träffa oss från Trans-

portstyrelsen under dagens pauser.
Vi finns tillgängliga under hela
dagen och svarar gärna på dina
frågor.
•

Presentationer och en utvärderingsenkät skickas ut efter konferensen.

•

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, håller avstånd
och är rädda om varandra.
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JÄRNVÄGENS SÄKERHETSKONFERENS 2021

INLEDNINGSTALARE
Jonas Bjelfvenstam

VILKA LÄRDOMAR KAN VI DRA FRÅN DET SOM HÄNT TIDIGARE?
Malin Cederfeldt Östberg

Eva-Lotta Högberg

Jonas Bjelfvenstam,Transportstyrelsens generaldirektör och Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
Infrastrukturdepartementet inleder konferensen.

Haveriutredare och utredningsledare på Statens haverikommission. Eva-Lotta kommer att ge en inblick i
haverikommissionens arbete och redovisa några av de slutsatser som dragits i utredningar.

FRAMTIDA MÖJLIGHETER MED SJÄLVKÖRANDE TÅG I SVERIGE

UTREDNING OM VÄXLINGSOLYCKOR

Thomas Edwards
Verkställande direktör för Railway Evolution Ltd och Railway Evolution Sverige Filial.Thomas är mångårig
järnvägssäkerhetsspecialist på nationell nivå. Via omvärldsanalys får vi en redogörelse av erfarenheter, risker och
möjligheter med självkörande tåg.Vilka gemensamma steg behöver alla i branschen tänka på och hur uppnår vi
ett lyckat resultat på bästa sätt? Vad säger forskningen om automatiserat system som en lagspelare.

Katarina Bjurman
Utredare på enhet spårtrafik,Transportstyrelsen. Kommer att berätta om en pågående utredning som myndigheten genomför med anledning av de dödsolyckor som inträffat inom växling de senaste åren.

FRAMTIDA TILLSYN BANGÅRDAR
CYBERSÄKERHET – TRENDER, RISKER OCH MÖJLIGHETER
Pernilla Rönn
Pernilla arbetar som divisionschef för Combitechs nordiska verksamhet inom cybersäkerhet. Presentationen
beskriver cybersäkerhet utifrån hot och risker och ger exempel från verkliga livet.Tyngdvikt läggs på vikten och
nyttan av att strukturerat arbete med cybersäkerhet för att kunna ta tillvara på digitaliseringen möjligheter nu
och i framtiden.

Enver Berisha
Arbetsmiljöverket, avdelningen för inspektion, projektledare för Inspektionsavdelningens nationella nollvisionsprojekt. Redogör för Arbetsmiljöverkets tillsynsaktivitet spårbundentrafik – jSärnvägsföretag, omfattning och
upplägg.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
INNOVATIONSUPPHANDLING PÅ TRAFIKVERKET – TILLSTÅNDSBEDÖMNING SPÅR
Malin Nyberg Syk
Materialtekniker och specialist inom rälsunderhåll på Trafikverket i drygt 10 år. Numera sektionschef för specialister inom spårsystem. Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt
underhåll av anläggningens tillgångar. Behovet av tid i spår för underhåll minskar samtidigt som arbetsmiljö,
trafiksäkerhet, produktivitet och effektivitet förbättras.

Jonna Bornemark

Anders Hedman

På temat ”Behöver den mänskliga faktorn uppvärderas?” samtalar
• Jonna Bornemark, professor vid Södertörns högskola
• Anders Hedman, lektor vid Kungliga tekniska högskolan
• Anders Arweström Jansson, professor vid Uppsala universitet
Moderatorer

SÄKERHETSRAPPORT JÄRNVÄG – TRANSPORTSTYRELSENS ÅRSRAPPORT FÖR 2020
Gisela Liss
Utredare på enhet spårtrafik,Transportstyrelsen. Kommer att berätta om hur järnvägens säkerhet var under
år 2020.

Petra Särefjord
Sektionschef
spårtrafiksäkerhet
Tillsyn

Emma Bengtsson
Sektionschef
spårtrafikregler

Anders Arweström Jansson
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