
Mekanisterna Svenska Mekanisters Riksförening 

 

 

Inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och 

andra intresserade till ett seminarium den 27 januari 2016 

Säkerhet vid transporter 

Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av 

frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst. 
 

Säkerhet vid transporter skall uppnås genom verksamheter som minimerar riskerna för haverier 

eller tillbud, vilka kan leda till skada hos människor och material. Hur görs detta inom olika 

branscher och hur bedrivs myndighetstillsynen? Representanter för Transportstyrelsen, sjöfarten, 

järnvägarna och flyget ger information från sina erfarenheter, krav och behov. Det stor området 

vägtrafiken kommer att behandlas i ett kommande seminarium. 

 
Tid: Onsdagen den 27 januari 2016 kl. 17.15 – cirka 20.00 
 Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.15 

Plats: KTH, Lindstedtsvägen 5, hörsal D3. 

Pris: 100 kr för administration, kaffe och smörgås (betalas på plats) 

 

Anmälan: Senast 20 januari 2016 till Mekanisternas kansli, Box 2045, 135 02 Tyresö, 

 e-post: info@mekanisterna.se Anmälan kan även göras via föreningens hemsida 

www.mekanisterna.se 

Program 

 

Seminariets öppnande 

Johan Bratthäll, Civilingenjör, Mekanisterna 

 

Transportstyrelsens roll i säkerhetsarbetet 
Magnus Molitor, Rådgivare Sjö- och luftfartsavdelningen, Transportstyrelsen 

 

Sjöfartssäkerhet – ett samspel 
Jan Berglöw, Executive Vice President, Wallenius 

 

Kaffepaus 
 

SJ: Fordonsunderhåll och teknikfrågor i en branch i förändring 
Peter Sjöquist, Trafiksäkerhetschef, SJ AB 

 

Hur SAS kan förutse faror och risker i flygoperationer                                                                

Tomas Linden, Head of Operations Management                                                                       

Support & Compliance Monitoring Manager, SAS 

 

 

Frågor och diskussion 

 

Välkomna till ett intressant seminarium! 
 

mailto:info@mekanisterna.se
http://www.mekanisterna.se/


 

Blänkare till Mekanisten: 

 

Mekanisterna inbjuder till seminarium om 

 

Säkerhet vid transporter 

27 januari 2016 

 

Säkerhet vid transporter skall uppnås genom verksamheter som minimerar riskerna för haverier 

eller tillbud, vilka kan leda till skada hos människor och material. Representanter för 

Transportstyrelsen (Magnus Molitor), sjöfarten (Jan Berglöw, Wallenius), järnvägarna (Peter 

Sjöquist, SJ) och flyget (Tomas Linden, SAS) är föredragshållare. 

 
Seminariet hålls onsdagen den 27 januari 2016 kl. 17.00 – 20.00 på KTH. 

 

Anmälan senast 20 januari 2014 till Mekanisternas kansli, box 2045, 135 02 Tyresö, fax: 08-712 43 56, e-

post: info@mekanisterna.se  Anmälan kan även göras via föreningens hemsida www@mekanisterna.se 
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