
MRO 
Ordförande Ragnar Hellborg, Hede Gård, 241 93 ESLÖV 

0413-137 07, 070-607 76 44;   info@museibanorna.se 

MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION 

Eslöv den 11 september 2011 
 
 
 
Till: Transportstyrelsen 
Väg- och järnvägsavdelningen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO): 
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och 
säkerhetsrapportering. Ert diarienummer TSJ 2011-496 
 
Museibanornas Riksorganisation (MRO) företräder de museijärnvägs- och 
museispårvägsföreningar som trafikerar egen bana (ofta skild från övriga nätet). 
Några få föreningar inom MRO brukar till viss del också spår, som tillhör statens 
spåranläggningar. Trafiken bedrivs på ideell basis utan avlönad personal och med 
syftet att visa upp det historiska arvet av spårbunden trafik. 

 
 
GRANSKNING 
MRO tackar för remissen och lämnar härmed följande remissvar. 
 
MRO vill understryka att MRO och dess medlemsföreningar önskar arbeta med 
mycket hög säkerhet i sin trafik. Vi sätter värde på en korrekt roll för samspelet 
mellan museijärnvägar och de föreskrifter i t ex järnvägslagen som är giltiga för 
oss. Vi sätter också värde på och vill ha ett bra samarbete med Transportstyrelsen 
(TS). 
 
 

Remissen berör föreskrifter som tidigare har funnits i Järnvägsstyrelsens 
författningssamling. Endast smärre förändringar finns i de nu föreslagna nya 
versionerna. MRO välkomnar förändringarna och förenklingarna som de nya 
versionerna medför. Alla sådana åtgärder är välkomna. Vi har inga kommentarer i 
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övrigt om innehållet och har endast kunnat hitta några få typografiska 
anmärkningar: 

Föreskriften för tunnelbana och spårväg 

1. I höger kolumn på första sidan står ordet ”JÄRNVÄG” med fet stil. Ordet 
har nog hamnat där av misstag. 

2. Under 1§ rad 3 står ”…första stycket 3 lagen..”. Siffran ”3” blir vid första 
genomläsningen obegriplig. Förståelsen kan förbättras genom att föra in 
enligt följande ”…första stycket 3 avsnittet, lagen..””. 

Föreskriften för järnväg 

1. Under 1§ rad 3 står ”…första stycket 3 lagen..”. Siffran ”3” blir vid första 
genomläsningen obegriplig. Förståelsen kan förbättras genom att föra in 
enligt följande ”…första stycket 3 avsnittet, lagen..””. 

 

 

 
 
 
Vänligen 

 
Ragnar Hellborg 
Ordförande 


