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I forbindelse med Høringsforslaget til forskrift om arbeidstid for lokomotivførere og personell
i grensekryssende jernbanetrafikk  -  implementering av rådsdirektiv 2005 /47/EF,  vil jeg av
sikkerhetsmessige årsaker påpeke viktigheten av å begrense arbeidsgivers mulighet for å
benytte lokomotivførere til å utføre nattarbeide.

De viktigste argumentene mot nattarbeid finnes i de forskningsstudiene som er gjortpå
området. Og det er disse forskningsresultatene som i første rekke må danne grunnlag for det
lov- og regelverk som gjelder og har også vært en viktig motivasjonsfaktor for forbundet, når
det gjelder inngåelse av arbeidstidsavtaler med de forskjellige jernbaneselskap.

Når mengde nattarbeid skal fastsettes for lokomotivførere, er det svært viktig å ha full
forståelse for at, de spesielle arbeidsoppgaver denne yrkesgruppen faktisk utfører, har et stort
skadepotesial, hvis den enkelte lokfører utfører en feilhandling. Arbeidsoppgavene,
kompetanse- og helsekravene for lokomotivførere er derfor i detalj lov- og regelstyrt på en
rekke andre områder.

Det er særdeles viktig at alle lover og regler en lokfører må forholde seg til blir
pedagogisk og logisk tilrettelagt. Slik at de blir lettere å akseptere og oppfattes i en
sammenheng, for den enkelte.

Av lovverk  som har betydning kan nevnes:

Jernbaneloven:
Helsekravforskriften

§ 10.  Sykdom m.m.

Avholdpliktforskriften (kommetardelen)

§ 3 a.  (Alkoholpåvirkning mv)

Arbeidsmiljøloven:

§ 1-1.  Lovens formål

§ 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet

Forskning
Det finnes en mengde forskning på området natt- skiftarbeid og hvilken risiko dette kan
medføre. Nattarbeid har i følge forskningsrapporter konsekvenser på en rekke områder, som
prestasjonsevnen, årvåkenheten, sosialt liv, generell trivsel og utvikling av sykdommer. For
lokomotivførere må vi allikevel anse faren ved økt risiko for ulykker som mest alvorlig, fordi
skadepotensialet er så vidt stort.
På Arbeidstilsynets internettsider finnes det en rekke linker til artikler som omtaler
problematikken om nattarbeid. I tillegg finnes det også utenlandske forskningsrapporter som
konkret omtaler lokomotivføreres arbeidsmiljø og som påpeker viktigheten av å planlegge
raske skifter mellom dag- kvelds- og nattskift og begrense antall netter i trekk.
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