Ängelholm 2020-09-23

Pressinbjudan
En olycka iscensätts för att utbilda nya olycksutredare
V arje år utbildar Trafikverksskolan cirka 20 stycken utredare för olyckor i spårtrafik. Utbildningen
av slutas med en iscensatt olycksövning på Trafikv erksskolans område. I olyckan medverkar även
Räddningstjänst och ett antal statister för att göra situationen så trovärdig som möjligt för de
studerande. När de skadade är omhändertagna och olycksplatsen är säkrad börjar
utredarstudenternas arbete med att ta reda på v ad som hänt och föreslå åtgärder för att det inte ska
upprepas.
-

Att utreda olyckor och incidenter är oerhört v iktigt för att förebygga framtida liknande
händelser. Där är v år unika utbildning en v iktig grund för blivande olycksutredare.
Öv ningen kny ter samman kursens olika delar och är alltid mycket uppskattad av de
studerande, inte minst på grund av v år övningsanläggning och skolans duktiga
medarbetare som agerar trovärdigt, säger Gunnar Areskog, övningsansvarig på
Trafikv erksskolan.

Under öv ningen medverkar Räddningstjänsten med räddningsledare och olika räddningsstyrkor.
Huv udläraren för utbildningen är Guy Lindell från Trafikv erket, som själv har flera års erfarenhet
som oly cksutredare. Under kursen deltar även en del ex perter från bland annat Statens
Hav erikommission, V attenfall och SJ.
Årets övning kommer utspela sig på södra delen av Trafikv erksskolans övningsområde v id
plankorsningen i anslutning till spårsvetshallen. Tåg, bilar och statister medverkar.
Pressen är inbjuden att bevaka övningen. Det finns äv en möjlighet att ställa frågor till de
medv erkande efteråt.

Datum:
Tid:
Plats:

tisdagen den 29 september
09.00-10.30 (olyckan sker och räddningstjänsten tillkallas)
13.00-16.00 (utredning av olyckan)
Trafikverksskolans övningsområde, Ängelholm

För frågor eller för att boka one-on-one med någon av övningens deltagare kontakta:
Linn Andersson
Kommunikatör på Trafikv erksskolan
linn.a.andersson@trafikverket.se
01 0-124 30 32

Om Trafikverksskolan
Trafikverksskolans är Trafikverkets utbildningsenhet. Med basen i en unik järnvägsmiljö i Ängelholm har Trafikverksskolan
levererat utbildningar inom infrastruktur i 65 år. Förutom kurser till Trafikverksanställda erbjuder Trafikverksskolan även
skräddarsydda utbildningar till såväl gymnasie- och högskolestudenter som branschaktörer. Med målet att utbilda
morgondagens samhällsutvecklare är Trafikverksskolan idag störst i Sverige på järnvägsutbildningar.
Trafikverksskolan har 87 medarbetare med kontor i Ängelholm, Borlänge, Malmö och Gävle. Nettoomsättningen 2019
uppgick till 140 miljoner kronor. Mer information om Trafikverksskolan hittar du på w ww.trafikverksskolan.se.
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