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Jobbet på järnvägen
tar aldrig slut
s 4 och 9

EN STÄNDIG
utvecklingsresa, s 2

NIVÅN HÖJS
med nytt kursupplägg, s 10

Ljuset i tunneln

Visste du att...
...i år slog Trafikverksskolan rekord i antal
sökande till Yh-järnvägstekniker. I år sökte
hela 250 stycken till
de 48 platserna.

Efter mer än ett år med en

världsomspännande pandemi
blir övergången till den ljusa,
blomstrande sommaren också en metafor för att successivt återgå till det normala men
med nya lärdomar i bagaget.
Insikter och kompetenser som
kommer vara kompetensutvecklingen i branschen till gagn.

KORT SAGT
Yh-järnvägstekniker

Yrkeshögskolan fortsätter expandera

Yh-lokförare

Till och med den 20 augusti kan du efteranmäla dig
till Yh-utbildningarna inom ban-, kontaktledningsoch signalteknik. Läs mer om utbildningarna och hur
du ansöker på trafikverksskolan.se

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt 2020. Behöriga
sökande ökade med 31 procent. Antagna som påbörjat studier
ökade också med 26 procent. Studerande på yrkeshögskolan
uppgick till 77 900 under året. (Källa: SCB)

Ansökan till Trafikverksskolans lokförarutbildning är öppen till och med den 30
september. Läs mer om utbildningen och
hur du ansöker på trafikverksskolan.se

Från kursdeltagare till utbildare

På Trafikverksskolan har året

som gått varit lika tufft som
lärorikt och kurser som aldrig tidigare kunnat ges på distans gjordes om till precis det,
vissa över en natt. På skolan
resulterade detta bland annat
i byggande av fler små och en
stor studio, för att kunna spela
in kursdelar och hålla
distanskurser. En del
kurser komJag har sagt
återgå
det tidigare och mer
till mer eller
jag säger det
mindre fysisk
igen, infrastruk- undervisning
på plats. Antursektorn är
dra kommer
en framtidsfå fler digitala
moment så
bransch!”
att kursdeltagare kan inhämta kunskaper
i ämnet redan innan de praktiskt får öva sina färdigheter i
anläggningen. Vi har alla sett
vinsterna i variationen mellan
en ökad digitalisering och fysiska möten efter det gångna
året. Jag är därför säker på att
ett sådant varierat lärande även
kommer gynna kompetensutvecklingen för såväl deltagare
och bransch som för oss utbildningsanordnare.

Jag har sagt det tidigare

och jag säger det igen, infrastruktursektorn är en framtidsbransch! Det finns ett behov
av både en utökad kompetens
hos er som redan har en gedigen erfarenhet men
också ett behov av
nya medarbetare
till branschen. Vi
på Trafikverksskolan ser fram
emot och förbereder oss för ett
ökat utbildningsbehov som följd av att
satsningarna på infrastrukturen
fortsätter. Så när du än vill lära
dig mer om vägen och järnvägen är du alltid välkommen till
oss på Trafikverksskolan.

Ha en skön sommar!
Tony Helm,
Resultatenhetschef
på Trafikverksskolan
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Alla Trafikverksskolans utbildare har gedigen arbetslivserfarenhet inom de ämnena de nu undervisar i. Vissa har till
och med gått yrkeshögskole- och universitetsutbildning på skolan i Ängelholm och efter några års arbete inom
järnvägsbranschen nu återvänt till Trafikverksskolan. Här berättar två utbildare om deras resa.

Markus Gustavsson

Richard Knuts

– Utvecklare och utbildare
av bantekniska- och baningenjörsutbildningar

Naturvetenskapliga ämnen
har alltid intresserat mig.
När sedan dessa ämnen
appliceras på en ingenjörsutbildning inriktad mot
en grön och hållbar infrastruktur var jag fast!
Järnväg i fjällmiljö. FOTO: MIK AEL OL SSON

Men efter järnvägsingen-

En ständig utvecklingsresa
För sju år sedan påbörjade Mikael Olsson sin
bana på järnvägen. Efter
tips om ett spännande,
omväxlande och välbetalt jobb som kontaktledningstekniker sökte
han till yrkeshögskoleutbildningen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

U

tbildningen som till
stor del gav helt nya
kunskaper avslutades med praktik som sen gick
direkt över i en anställning.
I dag arbetar Mikael hos STG.
– Jag har provat på en hel
del olika uppdrag. De första
åren jobbade jag inom entreprenad och byggde kontaktledning på olika projekt från
Kalmar i söder till Kiruna i
norr. I Kiruna byggde vi på
1365 m djup i gruvan, vi körde flera kilometer i berget för
att komma till arbetsplatsen.
En riktigt häftig upplevelse.

På senare år har jag arbetat
inom underhåll på Stockholm
syd, berättar Mikael.
Under tiden på skolan lades

grunden, därefter har det
varit en konstant utveckling
för Mikael. Exempelvis kan
nämnas att han tagit lastbilskort, är behörig att framföra
TSA (spårgående arbetsredskap), kopplingsledare och
tillsyningsman. Just nu går
han utbildningen till faktainsamlare på Trafikverksskolan.
Mikael fortsätter att berätta:
– Som kontaktledningstekniker är man ute i alla väder
och det är en del av charmen.
Ett härligt minne från jobben i norr, där det är mid-

Att plugga till
kontaktledningstekniker
är ett av de bästa
valen jag gjort.”
MIKAEL OLSSON

Mikael Olsson, STG.
FOTO: TR AFIK VERK SSKOL AN

nattssol under sommaren,
var när vi stod upphissade i
liftmotorkorgen med utsikt
över Lapporten, det glömmer
jag aldrig. Jobbet på järnvägen har känts rätt ända sedan
dag ett och jag tror aldrig att
jag kommer lämna utan snarare växa in i nya roller. Det
finns ju så många alternativ
på järnvägen. Det blev så rätt,
jobbet är helt underbart. Att
plugga till kontaktledningstekniker är ett av de bästa valen jag gjort.

jörsutbildningen, på Lunds
Tekniska Högskola och
Trafikverksskolan, var
jag, tro det eller ej, ganska trött på järnvägen och
ville testa något annat.
Under mitt första år efter
examen arbetade jag därför som olegitimerad mellanstadielärare. Därefter
blev jag headhuntad av ett
konsultbolag inom infrastruktur och jag kände mig
åter redo att möta järnvägen. Under några år arbetade jag som konsult och

projekterade bland
annat spårdragningar för dubbelspåret mellan Ängelholm och
Helsingborg samt höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås.
Anledningen till att jag nu
står här på andra sidan katedern är att jag längtade
tillbaka till den personliga
kontakten med elever som
jag haft under tiden som
mellanstadielärare. När
det sedan dök upp en tjänst
som utbildare på Trafikverksskolan inom mitt
specialistområde var steget
självklart. Väl på Trafikverksskolan överträffade
arbetet mina förväntningar och är ett av de bästa
valen jag gjort för mig själv.

– Utbildare
inom signalteknik

Jag hade haft planer på att
gå utbildningen till signaltekniker en längre tid.
Dock kom livet emellan
och det skulle ta mig ytterligare 10 år innan jag till
slut sökte till Trafikverksskolans Yh-utbildning.
Mycket tack vare en bekants rekommendationer
som gått utbildningen.
År 2014 tog jag examen
som signaltekniker men på
grund av den då rådande
lågkonjunkturen var arbetsmarknaden på järnvägen, till skillnad från idag,
inte alls så blomstrande.
På Infranord i Helsingborg
fick jag trots en osäker
arbetsmarknad en praktikplats som ledde till sommarjobb och snart även en
fast anställning.

Även om jag
gillade livet
ute i spåret,
så sökte jag mig vidare till
Trafikverksskolan som utbildare år 2020. Med tanke
på att jag under min egen
skoltid bävade för att ens
hålla små föredrag framför klassen så var kanske
valet att söka en utbildartjänst aningen märkligt.
Men det som lockade var
bland annat kollegorna på
Trafikverksskolan. Två av
mina tidigare jobbarkompisar hade redan sadlat om
till utbildare i Ängelholm.
Dessutom var det spännande att testa något nytt,
utmana sig själv och guida
andra.

Kreativa lösningar när corona försvårar Yh-praktik
Trafikverksskolans yrkeshögskoleutbildningar är tätt
sammanflätade med branschens behov av framtida
arbetskraft. Järnvägsbranschen spelar också en viktig
roll i Yh-utbildningarnas praktiska del ”Lära i arbete”
(LIA). Under LIAn får kursdeltagarna knyta kontakter
med branschen, känna på yrket och arbeta som
exempelvis kontaktledningstekniker eller lokförare.

J

ärnvägsbranschen har liksom många andra, haft ett tufft
år i coronas kölvatten och har därmed bitvis haft svårt att
erbjuda tillräckligt med praktikplatser och handledare.
Detta drabbade exempelvis vissa av de lokförarstuderande

vars LIA-praktik fick senareläggas. För att ändå
tillgodose de studerande praktiska färdigheter,
arrangerade Trafikverksskolans utbildare extra
simulatorövningar samt riktiga förarövningar i
lok som övningskördes på Trafikverksskolans
område.

Tony Helm

– Vi har haft diskussioner om att pausa utbildningen på grund
av rådande pandemi. Men eftersom vi fått förfrågan från både
studerande och företag, som anser vi är en välrenommerad utbildare av lokförare, vill vi fortsätta driva och utveckla utbildningen, säger Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan.
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Jobbet på järnvägen
tar aldrig slut
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Just nu pågår den största järnvägssatsningen i modern tid och det märks på den
nybyggnation och det ständigt pågående underhåll som nu genomförs på järnvägen
runt om i Sverige. Målet är att Sverige ska ha en modern och tillgänglig järnväg.

T

rafikverket och Sveriges
järnvägen stängs av är det
regering arbetar långsikfull fart för alla som arbetar
tigt med infrastrukturplai projektet. För vårt projekt,
Bristen på nya
nering genom Nationell plan som
Ängelholm–Maria, kommedarbetare
är ett steg till att möjliggöra ommer denna sträcka i höst att
med rätt kompetens stängas av under tio veckor. Mikael
ställningen till ett fossilfritt välfärdsland. Planen innehåller stora är en utmaning.”
Det kan låta mycket, men för Nilson
satsningar för att utveckla järnoss är den tiden kort så det
HANS BAUER,
vägssystemet och öka kapaciteten. PLATSCHEF STRUKTON
gäller att utnyttja varje minut, säger MiBland annat kan nämnas Norr
kael Nilsson, distriktschef på Strukton.
Botniabanan där ny järnväg byggs mellan Umeå
Hans Bauer, platschef på Strukton fortsätter:
och Skellefteå eller dubbelspårsutbyggnaden
– Bristen på nya medarbetare med rätt komlängs Ostkustbanan mellan Gävle och Kringlan.
petens är en utmaning. I dag är det rätt stor rörelse på befintlig personal mellan företagen, men
Strax norr om Helsingborg pågår ett annat av de
det är inte hållbart i längden. Vi måste bli fler i
större järnvägsprojekten. Här bygger Skanska
branschen! Lite extra roligt är att det gått så bra
och Strukton om enkelspår till dubbelspår från
för de praktikanter som kom till oss från TrafikHelsingborg till Ängelholm. En sträcka på cirka
verksskolans Yh-utbildning. Vi har
24 km där Trafikverket har identifierat ett stort
kunnat erbjuda provanställning till
behov av att främja regiontrafiken genom att
de två inom kontaktledning som varit
höja kapaciteten. Projektet startade i april 2020
hos oss och till en blivande signaltekoch ska stå färdigt juni 2024.
niker som praktiserat på annat håll.
Hans Bauer
– De största utmaningarna med ett sådant här
Det känns jättebra!
större projekt är dels tillräckligt med arbetskraft
För att bygga den nya järnvägen i Rögle mellan
men också pusslet med tider i spåret. Från att
Ängelholm och Helsingborg används konventiokontrakt skrivs på med Trafikverket kan första
nell spårbyggnation med spårgående grävmaetappen komma igång två veckor senare. När väl
skiner. På den nylagda makadambädden läggs
rälerna ut. Med hjälp av en vagn lyfts rälerna
upp så att den spårgående maskinen kan lägga
in betongslipers inunder. På grävmaskinens arm
kopplas det specialtillverkade aggregatet på som
enkelt vrider in tre slipers åt gången under rälen
med exakt avstånd och slutligen klickar fast befästningarna.
– Med den här tekniken kan fyra man lägga mellan 400–600 meter järnväg på en dag.
En effektiv teknik som vi använder
på Strukton och som är jättebra när
man lägger kortare sträckor och vi
inte kan eller hinner komma till med
de stora maskinerna, säger Per Ekberg, bantekniker sedan 34 år.
Per Ekberg

Rälerna ligger utlagda längs den nya makadambädden i väntan på att monteras fast på sliparna. FOTO: TR AFIK VERK SSKOL AN
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Fortsättning på sidan 9.

KUL I SOMMAR
PÅ RESAN
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ORDFLÄTOR

BILLEKAR

Hitta de gömda orden i ordflätan bredvid. Orden kan vara vågräta, lodräta
eller diagonala. Ringa in varje ord.
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GÖMDA ORD
AVGASER
BANGÅRD
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BROMS
FÖRARHYTT
GATA
GRUS
KÖ
LOK
PARKERING
PENDLA

RATT
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Markeringspil

Varning för djur

GÖMDA ORD
BAD
BI
BOLL
CYKLA
DYKA
FISKA
GLASS
HAV
HÄNGMATTA
KUBB
KUL
LEK
LUFTMADRASS

RÄKNA BILMÄRKEN
MOLN
MYGG
PARASOLL
REGN
SEMESTER
SMÅKRYP
SOL
SOMMARLOV
SPEL
STRAND
STUDENT
SURFA
VARMT

Den som först ser
alla dessa fem
vägmärkena vinner.

Automatisk
trafikövervakning

Förbud mot att stanna
och parkera fordon

Motorväg
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PAUSA!
Glöm inte att
stanna och ta en paus,
sträck på benen, fika
eller köp glass!

Den spårgående grävmaskinen med det
specialtillverkade aggregatet lägger in
betongslipers under rälerna. FOTO: PER EKBERG

TÄVLING!

so m m a rr es a n ?
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Ly ck a ti ll !

3 I RAD
Leta på några mynt,
stenar, snäckor,
kottar och använd
som spelpjäser.

HA + 1 + SK +
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+N+

– L + MMAR!

Fler tekniker behövs på järnvägen
Årets ansökningsperiod till Yh-järnvägstekniker
har gått ut men man kan fortfarande skicka in
en efteranmälan. Då erbjuds kursplats om
det finns lediga platser kvar. Skicka in din
ansökan på trafikverksskolan.se
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Barns tankar om…
…den roligaste
leken på resan:

Vem som kan
sitta helt stilla.
Signe, 5 år

Kurragömma.
Alva, 3,5 år

Sångramsa
med rörelser.
Vilma, 7 år

Sten sax påse eller
kanske tysta leken
börjar nu.
David, 5 år Leka mamma
pappa barn.
som
hus
Räkna
Ella, 4 år
man kör förbi.
Carl, 5 år

Nivån höjs med nytt kursupplägg
Under våren har Trafikverksskolan arbetat fram
ett nytt kursupplägg för
att bli kontaktledningsmontör. Från tidigare tre
olika delkurser har den nu
byggts om och från och
med januari 2022 kommer
det nya upplägget att erbjudas till blivande kontaktledningstekniker.

RUNT P

Å

Kurstips

Mellan den 19 juli och den 6 augusti har Trafikverksskolans
kundstöd stängt. Under denna tid kan du inte få hjälp med
kursbokning via mejl eller telefon. Däremot kan du fortfarande boka dig på höstens kurser på trafikverksskolan.se

Ska du arbeta med ALEX Vägskydd? Nu har
Trafikverksskolan flera kurser i Trafikverkets
nya vägskyddssystem ALEX. Läs mer och
boka dig på trafikverksskolan.se

Bra respons för distanskurser
Under året som gått har kurser på distans blivit en del av den nya vardagen.
Inom området väg har drygt 20% av det totala kursutbudet arbetats om och
erbjuds nu som digitala lärarledda kurser på distans.

K

K

ursmomenten har stuvats om och kommer
nu att genomföras i
två delkurser. Del ett vänder
sig till de som ska börja som
kontaktledningstekniker och
inte har någon tidigare erfarenhet. Del två är en fortsättningskurs och innehåller nödvändiga kunskaper för
att bli kontaktledningsmontör med bredare och djupare
kunskap. I det nya upplägget blir det ett naturligare
flöde för de olika delmomen-

Semesterstängt

Kontaktledningsmontage från liftmotorvagn. FOTO: HUGO KUL AS

ten. Kursupplägget är presenterat för representanter i
branschen och inom Kompetensnätverk Elkraft på Trafikverket. Dessa har kommit
med synpunkter som bidragit
till det nya upplägget.

– Det nya kursupplägget är
”mer i tiden” och är mer pedagogiskt än tidigare. När
deltagarna genomgått båda
delkurserna kommer de vara
mer kompletta tekniker då
alla kursavsnitt gås igenom,

säger Bo Inge
Gustavsson,
utvecklingsansvarig för el på
Trafikverksskolan.

Bo Inge
Gustavsson

ursen Grundläggande
melser samt handfasta tips
vägunderhåll är ett expå åtgärder vid skador på
empel som framgångsvägen och förståelse för vad
rikt nu genomförs med deltaskadorna kan bero på. Man
gare och utbildare utspridda i går igenom olika vägunderlandet. Responsen från deltahållsåtgärder för belagd väg,
garna har varit genomgående
grusväg, avvattning, bärigmycket positiv, exempelvis
het och mycket annat som är
skriver en av deltagarna från
nödvändigt att känna till när
kursen i utvärderingen:
man arbetar som beställare
– En väldigt bra kurs med
eller entreprenör för väg- och
riktigt kunniga och duktigatuunderhåll. Det här är en
ga föreläsare. Bra
av flera kurupplägg med inser vars ämvolvering av samtnen lämpar sig
liga deltagare med Jag vill verkligen
mycket väl för
intressanta disundervisning
berömma utbildarna på distans.
kussioner. Mycket
som tänkt nytt och
utrymme för fråPatrick Maggenomfört kurserna
gor och grupparnusson är utbeten.
vecklingsunder dessa nya
De som går kuransvarig för
former.”
sen får en inblick i
vägkurserna på
PATRICK MAGNUSSON,
UTVECKLINGSANSVARIG
lagar och bestämTrafikverks-

skolan och han är mycket
nöjd med utfallet från de
omarbetade kurserna och
rosar utbildarnas arbete.
– Jag vill verkligen berömma utbildarna som
tänkt nytt och genomfört
kurserna under dessa nya
former, all heder till dem, extra roligt också
med tanke på
det positiva utfallet i kursvär- Patrick
Magnusson
deringarna.

Visste du att...
…Sverige är det enda
landet i världen som
använder 2+1-vägar?

Nya ansikten på
Trafikverksskolan
Jan Simby är ny
utbildare inom
banteknik. Han
kommer närmast
från Infranord
där han arbetat ute i spåret i
många år.

Ja n

Titti Eliasson är
ny chef för avdelningen Verksamhetsstyrning.
Titti har tidigare
arbetat som studierektor och
Tit ti
undervisat i redovisning och ekonomistyrning på Högskolan i
Halmstad.

Välkomna till
Trafikverksskolan!

SKOLAN

– Easyswitch

I Trafikverksskolans övningshall för signaltekniska
utbildningar sträcker sig den långa övningsväxeln för
Easyswitch från vägg till vägg. Denna växel har haft
en aningen brokig start ute i spåret, men med den
senaste uppgraderingen till 2.0 tycks Easyswitch nu
vara en självklar del av framtidens järnväg.
Under flera decennier har persontrafiken på den svenska
järnvägen näst intill dubblerats och fler tåg än någonsin rul�lar längs vårt avlånga land så att människor ska komma fram.
Men eftersatt utveckling av själva järnvägen gör att kapaciteten begränsats. För att möta dagens och morgondagens ökade
kapacitetsbehov initierade Trafikverket i början av 2000-talet en utredning för att ta fram nya typer av växlar. Kraven
var bland annat att växeln skulle klara tyngre axellaster och
en hastighet på 320 km/h. Man önskade också ett växeldriv
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med en snabbare omläggningshastighet och anpassad efter
svenska klimatförhållanden. Dessutom skulle växeln vara inbyggd i slipern, inte som de traditionella växlarna, ligga mellan sliprarna, och ha en klämlåsfunktion i stället för en låsning i växeldrivet. Den nya växeln togs fram av Vossloh och
fick namnet Easyswitch.
Den övningsanläggning för Easyswitch som finns på Trafik-

verksskolan består av två driv för växeltungorna och två driv
för korsningsspetsen. För en yrkesvan är det lätt att se skillnad
på en traditionell växel och Easyswitchen, redan på de gula
skyddskåporna. Men det är först när man lyfter av kåpan som
det blir riktigt spännande för den teknikintresserade.
Easyswitchkursen som Trafikverksskolan erbjuder ger
kunskaper och praktiska färdigheter för
version 2.0. Inom kort kommer även en
kurs som utbildar i skillnaderna mellan
I nästa nummer:
tidigare version 1.2 och 2.0.
– Ställverk 95

Easyswitchen utan plastkåpa
monterad i ett övningsspår
på Trafikverksskolan.
FOTO: TR AFIK VERK SSKOL AN
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Avsändare: Trafikverket
Trafikverksskolan, Box 1262
262 24 Ängelholm
Har du ändrat adress, bytt avdelning
eller är du inte adressaten på etiketten här?
Hör av dig för uppdatering!

Ett ensamt tåg
I norra Australien, i Queensland,
finns sedan 1891 en 152 kilometer
lång bana med spårvidden 1067 mm.
Den går från den obetydliga orten
Normanton till den ännu mer obetydande Croydon. Anledningen till att
man byggde banan var att man hittat
guld i Croydon. Under guldruschen
bodde där över 6000 invånare. Idag
torde det ligga runt 100!

M

en banan ligger kvar. När man
byggde banan gjordes det med
gjutna järnslipers lagda direkt på marken och där ligger de kvar
än idag. Banunderhållet har varit billigt
i alla år, men det kan ju möjligen också
bero på att man har haft väldigt lite
trafik. Banan ligger så långt från civilisationen att det inte lönar sig att transportera bort skrotade lok och vagnar.
Kvar står lok från banans öppning,
inget ånglok har dock använts sedan
1929.
Idag trafikeras banan av en rälsbuss som

går från Normanton till Croydon varje
onsdag och åter igen på torsdagen. Re-

Rälsbussen är från början av 1950-talet. I reserv har man en ännu äldre rälsbuss och ett litet diesellok.
Här ser vi stationen Blackbull. Det enda levande väsen som sågs här var en vit ko! FOTO: L AR S OLOV K ARL SSON

sande idag är gissningsvis mest turister.
När jag åkte banan 2002 var vi bara en
handfull resenärer. När vi skulle lämna
stationen Blackbull reste sig föraren och
frågade om det var någon som ville köra

och det var det. Vi körde någon mil var
och kom alla fram helskinnade även
om min körning gick igenom en mindre
skogsbrand.
LARS OLOV KARLSSON

Kan du din järnväg?
Scanna QR-koden och testa dina
järnvägskunskaper inom signal,
bana och kontaktledningsteknik.
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Trafikverksskolan, Box 1262, 262 24 Ängelholm
Tel 010-124 30 30
trafikverksskolan.se
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Har du frågor, synpunkter
eller vill ha ett eget/ytterligare
exemplar, är du välkommen att
kontakta Malin Nyman eller
trafikverksskolan@trafikverket.se

