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1. Inledning 
 
I enlighet med förordning (EU) 2018/762, bilaga II, avsnitt 2.2 ska det finnas ett 
dokument som beskriver organisationens säkerhetspolicy. 
 
Eskilstuna kommun äger i dagsläget tre spårområden i och kring Eskilstuna. Dessa 
utgör en viktig del i den infrastruktur som kommunen utvecklat för att möjliggöra 
etableringar som är i behov av järnvägslösningar i sin verksamhet. Eskilstuna 
kommunkoncern utgör en organisation med såväl förvaltningar som bolag, där bland 
annat byggande, ägande, förvaltning och myndighetsutövning bedrivs. 
 
Kommunledningskontoret är den del i denna organisation där infrastruktur-
förvaltningen för järnväg är placerad. Säkerhetspolicyn ska tillhandahålla en ram för 
att fastställa säkerhetsmål och utvärdera organisationens säkerhetsnivå i förhållande 
till dessa mål. 
 
Eskilstuna kommun ska vara en aktör på marknaden som förknippas med säkerhet 
och kvalitet på den infrastruktur och de kringtjänster som tillhandahålls av 
infrastrukturförvaltaren och dess underentreprenörer. 
 
  

 Eskilstuna kommun alltid ska vara säkerhetsmedveten och ständigt jobba för 
att förbättra säkerheten inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet, elsäkerhet och skydd 
mot brott så som stölder och sabotage.  

 
 Vi ska aktivt jobba gemensamt med våra entreprenörer och 

samarbetspartners för att säkerställa vårt gemensamma åtagande om 
säkerhet i spåranläggning och säkrade kommunikationsvägar. 
 

 Spåranläggningen som Eskilstuna kommun äger och förvaltar ska användas 
och kontinuerligt utvecklas med största fokus på säkerhet men även 
användarvänlighet och miljöhänseende.  
 

 Eskilstuna kommuns spåranläggning är byggd med hög säkerhet i 
spårsystemet redan vid konstruktion i förhållande till den trafikverksamhet som 
utförs på respektive spårområde. 

 
 Genom avtal med kompetenta partners ställer vi relevanta 

branschövergripande krav på hur spåranläggningen ska byggas, användas, 
besiktas, underhållas och fel avhjälpas enligt regelverk. 

 
 Vi använder oss av branschövergripande regler när det gäller trafikverksamhet 

på och underhåll av spåranläggningen.  
 

 Övergripande säkerhetsmål och handlingsplaner skall finnas som fastställs i 
organisationen och godkänns av infrastrukturansvarig. 
 



 
 

 
Säkerhetspolicy järnväg 

 Sida 3 av 3 
 

 Kommunen ska uppfylla alla rättsliga och andra krav kopplade till säkerhet. 
 
 Kommunen ska utöva kontroll över både säkerhetsrisker som uppstår på 

grund av organisationens egen verksamhet och säkerhetsrisker som orsakas 
av andra. 

 
 Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att förbättra 

säkerhetsstyrningssystemet. 
 

 Eskilstuna Kommun ska kontinuerligt utvärdera och utveckla sina 
säkerhetsrutiner för att uppnå ständiga förbättringar och en säker 
spåranläggning. 

 
 
 
 
 


