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En py ågod!
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resor!

Full fart på järnvägen
s 3–9

VÄGUNDERHÅLL
ökar säkerheten, s 10–11

RUNT PÅ SKOLAN
växelvärme, s 10–11

Med stort
engagemang

Visste du att...
... 7% av personbilsflottan i Sverige utgörs
av laddbara bilar
(Källa: Elbilsstatistik.se,
april 2022).

Från lockdown och lamslagning via omställning till full fart
framåt i vår nya vardag.

KORT SAGT
Planera din resa!
Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare.
Använd gärna trafikinformationen via startsidan på trafikverket.se när
du planerar din resa. Där ser du vilka arbeten som pågår eller startar
inom kort.

Kontaktledningsteknikerna Tahir
Ajanovic och Filip Jonsson, före
detta Yh-studerande, jordade
ledningen.

Under pandemin tog utveck-

Många är

de projekt
som nu
Vi på Trafikverks- startas,
följs upp
skolan välkomnar och slutförs. På
vår nya vardag
rör
som kommer att skolan
det allt från
innebära en kon- digitalisetinuerlig kompe- ring av kurstora
tensförflyttning ser,
nyproduksom behöver vara tioner, bildande av
en del av varje
järnvägsarbetsvecka för
college, reatt möta våra
novering av
kunders behov.” fastigheter
och uppdatering av övningsanläggningen. Engagemanget och drivet
är stort, samtidigt måste vi då
och då stanna upp, reflektera
och försäkra oss om att vi styr
mot rätt kvalitet, samhällsnytta och mål. Vi på Trafikverksskolan välkomnar vår nya vardag som kommer att innebära
en kontinuerlig kompetensförflyttning som behöver vara
en del av varje arbetsvecka för
att möta våra kunders behov.

Nu kommer sommaren och

för många, med det, några
veckors vila. Då kan det
vara läge att ta tillfället i akt, att
även privat reflektera över vår
egen vardag.
Kanske kan det
öppna dörren för
en ny hobby, göra
den där resan, sätta
ett nytt mål eller bara landa in
i att allt känns riktigt

Med dessa ord vill jag önska
dig en riktigt fin sommar!

Tony Helm,
Resultatenhetschef
på Trafikverksskolan
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Jesper rekommenderar lokföraryrket
I mars startade årets
omgång av Trafikverksskolans populära lokförarutbildning. Yh-utbildningen till lokförare
omfattar 44 veckor där
teori, praktik och simulatorkörning varvas med
LIA-perioder (lärande i
arbete) ute hos tågoperatörerna. Utbildningen
är Sveriges mest sökta
Yh-utbildning.

J

esper Olsson studerar till
lokförare och är mycket nöjd med sitt val av
utbildning. Redan för tio år
sedan funderade han på att
söka in, men småbarnsåren
kom emellan och han fick arbete som anläggare på NCC.
Nu var det dock nytt läge, en
ansökan skickades in och han
blev en av 36 antagna, ett val
han inte ångrar.
– Utbildningen är lika bra
som jag hade tänkt mig och
jag blev positivt överraskad
när jag kom ut på LIA, säger
Jesper som under sin första
praktikperiod av totalt tre,
körde Pågatåg runt omkring i
Skåne för Arriva.

Jesper Olsson är en av 36 antagna på lokförarutbildningen.
FOTO: TR AFIK VERK SSKOL AN

– Det var verkligen jättekul
att köra tåg på riktigt och Arriva bjöd på god arbetsmiljö
och trevliga arbetskamrater.
Jag känner att det här är ett
yrke som verkligen passar
mig och en utbildning som
jag definitivt rekommenderar
andra att söka.
Ansökningsperioden till 2023-

års utbildningsstart är öppen

nu och fram till september.
Läs mer om utbildningen och
ansök på www.trafikverksskolan.se

Så ser vi till att kusten blir klar
Vilket järnvägsyrke passar dig?
Gör vårt test här!

Nu kör piloten!

D

Därefter följer 4,5 dagar på
plats i övningsanläggningen i
Ängelholm. Det nya upplägget effektiviserar kursen och
minskar deltagarnas resdagar betydligt.
Under kursen förklaras var-

för signalanläggningen byggs

Nu återstår det endast tre enkelspåriga sträckor.
Mellan 2020 och 2023 gör vi plats för fler tåg när
ett spår blir två mellan Ängelholm och Maria station
i norra Helsingborg. Trafikverket bygger samtidigt ut
sträckan mellan Varberg och Hamra fram till 2024.
Just nu planerar vi även för den sista delsträckan
från Maria station till Helsingborg C.

om som
den görs.
Kursen är
också förberedande för att,
efter ytterligare erfarenhet
och fortbildning, kunna söka
SISÄ-behörighet (signalsäkerhetsbesiktningsman).

Ängelholm–Maria,
dubbelspårsutbyggnad

• Ökad kapacitet och färre störningar

• Fler tåg och kortare restider mellan Malmö
och Göteborg

Vi ser till att
kusten blir klar

Järnvägen byggs ut från ett till två spår.
24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholms
station och Maria station i norra Helsingborg
Järnvägsspåren anpassas för högsta
tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns
det flera sträckor där högsta hastigheten
blir 200 km/tim

En bra dag på järnvägen
När hela Västkustbanan är klar

Till hösten drar kursen ”Signaltekniska principer och grunder”
i gång med nytt upplägg.
en väl inarbetade kursen, går från att vara
helt utbildarledd till
att nu inledas med tre dagar
digitala studier på distans,
som följs upp av utbildaren i
slutet av varje dag. Inledningen innehåller nödvändig kunskap för den fortsatta kursen.

Utbyggnaden av Västkustbanan är en del i utvecklingen
av Sveriges järnväg och har skett successivt sedan
80-talet på uppdrag av regeringen.

Stationerna i Ängelholm, Kattarp,
Ödåkra och Maria byggs om och blir
mer tillgängliga
Sju plankorsningar ersätts med

• Bättre möjligheter att resa, bo, studera
nya planskilda
På järnvägsbygget
i Kattarp strax norr och Helsingborg
är korsningar
det, trots tidig
och arbeta i sydvästra Sverige
timme,• full
Dettill ligger
en positiv spänning i luften.
I dag två
händer
Bättrefart.
förbindelser
Oslo och Köpenhamn
19 järnvägsbroar,
vägbroar det
och en gångbro byggs
•
Bättre
klimat.
Med
fler
tåg
kan
mycket
mycket. Två växlar ska läggas in på stationsområdet, alldeles bredvid
av det som transporteras på vägarna
järnvägen
arbetas flyttas
det tillmed
gångtunneln under järnvägen ochNyaen
väg
anläggsstolpar
strax
växlar,
kontaktledningar,
och nytt signalsystem installeras
• Ökad trafiksäkerhet för gående, cyklister
intill. Planeringen
är
minutiös
för
att
allt
ska
klaffa,
rätt
lastbil
ska
komma
längs sträckan
och bilister som korsar järnvägen
in, rätt arbetsinsats göras och detta i rätt tid. På spåret utanför stationsBullerstörda fastigheter skyddas och elva
området råder samtidigt full aktivitet.
kilometer av sträckan förses med
bullerskyddsskärm eller bullerskyddsvall

TRAFIKVERKET. OKTOBER 2020. PRODUKTION: FORM OCH EVENT, TRAFIKVERKET. TRYCK: BRANDFACTORY

lingen snabbt stora steg med
digitala möten, hemmakontor,
utbildningar på distans, e-handel och digitalisering i de flesta
led. Beteenden som kom, befäste sig och är här för att stanna. Nu är vi många som åter
igen ses på kontoret och de
personliga mötena samsas i kalendern med möten på distans,
och de tycks ha blivit fler…

GÖTEBORG

ÄNGELHOLM

MARIA I
HELSINGBORG

MALMÖ

Utbildaren
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Västkustbanan mellan
Malmö och
belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm

Pysse
lbilaga
!
Ta

ur och
på som ta med
mare
resor! ns

Signaltekniker Jüri Soomagi
och hans kollega arbetar med
att skarva kablar.

I

dag satsar Sverige stort på järnvägen och det
gör att det behövs många fler tekniker och ingenjörer för att kunna förverkliga dessa satsningar.
Följ med på ett av Sveriges största järnvägsbyggen – dubbelspårsutbyggnaden mellan Maria
(strax norr om Helsingborg) och Ängelholm. Här
samspelar olika yrkesroller för att bygga järnvägen och du får nu chansen att lära känna några
av alla som är på plats.

Vi har några planerade tågstopp, då
gör vi så mycket som
möjligt på så kort tid
som möjligt. Vid ett
tågstopp kan vi ha
upp till 300 man på
plats samtidigt och
då gäller det att
planeringen är bra.”
DANIEL ZSOLYOMI,
PLATSCHEF STRUKTON

Tempot är högt för Struktons platschef Daniel

Zsolyomi. Tillsammans med huvudentreprenören Skanska och lagbaserna ute på banan har
han dagliga avstämningar, ofta flera om dagen.
Daniel som har 20 års järnvägserfarenhet började som grävmaskinist, blev tågvarnare, bantekniker, lagbas och så har det rullat på. Sedan
tre år tillbaka arbetar han för Strukton och här
har uppdragen växt med tiden. Nu har han rollen
som platschef för Struktons BEST*-uppdrag mellan Maria och Ängelholm.
– Vi har några planerade tågstopp, då gör vi så
mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.
Vid ett tågstopp kan vi ha upp till 300 man på
plats samtidigt och då gäller det att planeringen
är bra. Planeringen gör vi tillsammans med Skanska. Det här uppdraget är utmanande och intressant. Jag brukar inte tveka för en ny utmaning, så
det var bara att köra när jag fick frågan. Det är en
stor tillfredställelse när man ser att planen håller
och uppdraget utvecklas, säger Daniel.

På byggarbetsplatsen arbetar flera olika yrkes-

grupper, alla beroende av varandra. Mitt på sta-
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tionsområdet hjälps ett arbetslag med
ban- och mättekniker åt med att lägga
in växlar. De 35 ton tunga växeldelarna läggs på plats med hjälp av en
stor kran, det är stora krafter och det
Per Ekberg
krävs yttersta precision. Per Ekberg
är lagbas vid växelinläggningen, han
har följt bygget från start och varit med att bland
annat lägga ut räls, lagt ut växlar och lanserat nya
broar. Per säger,
– Jag gillar verkligen att vara på nybyggnation,
det känns bra att se anläggningen växa fram och
ta form. Jag har arbetat på järnvägen i över 35
år, några år satt jag på kontoret men det var inte
min grej. Nej, jag älskar att jobba utomhus.
Marcus Löfman är mättekniker och
mäter in placeringen av växeln och
han trivs verkligen med sitt arbete.
– Mitt jobb är mycket varierande, Marcus
jag jobbar ungefär 20% på kontoret, Löfman
övrig tid är jag ute på fältet. Arbetsmiljön är toppen, att få jobba utomhus gör mig
pigg och så gillar jag tanken på att jag bidrar till
samhället. Jag är med och bygger framtiden, säger Marcus.
Längre ut längs spåret pågår neutralisering av
spåret, ett handarbete där rätt mängd räl läggs
ut i förhållande till rådande temperatur. Blir det
fel finns det en risk för solkurvor när temperaturen ändras. Arbetet utförs vanligtvis av bantekniker men nu är det bråttom, så i dag hjälper alla
till. Gustav Karlsson läser till Yh-bantekniker på
Trafikverksskolan och gör sin LIA (lärande i ar-

KUL I SOMMAR
PÅ RESAN
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BILLEKAR

ORDFLÄTOR

Hitta de gömda orden i ordflätan bredvid. Orden kan vara vågräta, lodräta
eller diagonala. Ringa in varje ord. Se hur vi har gjort.
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RÄKNA VÄGMÄRKEN
Den som först ser
alla dessa fem
vägmärkena vinner.

Drivmedel

Förbud mot omkörning

Motortrafikled

6 • Utbildaren nr 2 • 2022

9

16
17

10

19

18

21 22

R

B

V

Ä

X

E

L

I

V

S

F

B

D

E

R

H

P

C

Y

K

E

L

A

U

I

N

S

B

I

L

K

Ö

F

H

R

S

E

S

I

E

B

I

L

J

E

T

T

S

S

I

G

B

N

A

F

Ö

R

A

R

E

E

N

N

I

V

Ä

G

B

A

N

A

J

L

B

A

S

T

Y

R

A

P

C

S

Ä

Y

Ä

L

T

N

V

F

M G

P

P

R

W L

P

R

O

A

T

Å

I

E

A

N

U

T

R

O

P

G

B

L

C

T

K

V

B

E

R

K

S

N

U

B

P

Ö

Å

Ä

V

Ä

S

K

A

P

E

R

R

O N

G

S

P

E

L

A

S

O

F

T

V

H

K

J

M R

F

L

E

D

I

G

Å

O

S

C

A M

I

I

G

V

K

O G

P

O

M

P

Y

S

S

L

A

A

D O

P

V

F

L

R

I

T

A M

P

I

R

T

A

P

G O

S

I

W M T

S

K

O G

B

L

R

V

L

C

Å

Y

D

S

R

J

Ö H

S

I

L

B

A

D

R

I

N

G

C

N

A

E

L

P

V

Ä

R M

E

U

K

T

N

S

O

L

A

B

C M

I

N

E

S

D

J

P

B

A

D

A

A

T

G

R

E

L

Ö

C

K

R

I

L

E

K

A

GÖMDA ORD
BAGAGE
BENSIN
BILKÖ
BILJETT
BISTRO
BUSS
BÄLTE
CYKEL
DIESEL
FART
FÖRARE
JÄRNVÄG
MÅL

PERRONG
RESENÄR
ROA
SIGNAL
SNABB
SPAK
STYRA
TÅG
UTROP
VAGN
VÄGBANA
VÄSKA
VÄXEL

GÖMDA ORD
BADA
BADRING
BÅT
BÖCKER
FIKA
FILM
GODIS
GRILLA
GUNGA
HOPPTORN
LEDIG
LEKA
LOV

MYROR
PYSSLA
RITA
SAND
SEGLA
SIMMA
SJÖ
SKOG
SOLA
SOVA
SPELA
VÅGOR
VÄRME
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PAUSA!
Glöm inte att
stanna och ta en paus,
sträck på benen, fika
eller köp glass!

Planeringen är minutiös, transporterna
med växeldelar väntar på sin tur.

Någon pratar
i telefon

Hälsat på
konduktören

Någon läser
en bok

Ni passerar en
hage med
hästar

Någon går förbi
med fika från
bistron

Ni stannar för
att invänta ett
mötande tåg

Någon
sover

Solen tittar
fram

Ni hör ett utrop
i högtalarna

Gustav Karlsson gör sin
LIA (lärande i arbete)
på dubbelspåret.

bete) på dubbelspåret. Han är en av flera som i
dag neutraliserar spåret. Under sin LIA har han
provat på många av banteknikerns uppgifter,
såsom lagt in växlar, assisterat spårsvetarna och
mycket annat. .
– Jag trivs bra. Det här är verkligen rätt yrke
för mig, säger Gustav.
När rälsen ligger på plats tar spårsvetarna över.

FOTOTÄ
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Lucas Widblom är spårsvetsare. På nybyggnation handlar det framför allt om att termitsvetsa*
rälerna för att få ett sammanhängande spår.
– På en dag hinner jag ungefär 10 termitsvets.
Temperaturen är jätteviktig så ibland får man invänta rätt gradtal, +22 är neutraltemperatur. Att
bara termitsvetsa blir lätt enahanda. Vid järnvägsunderhåll får man reparationssvetsa med
pinne, det är roliga utmaningar – ett riktigt hantverk, berättar Lucas.
Lite längre bort pågår signalarbete. Det är signalteknikerna som bland annat monterar alla
signaltavlor och ställverk som kommer att styra
tågtrafiken. För stunden sitter Jüri Soomagi och
hans kollega, båda signaltekniker och skarvar
kablar. Ett tidsödande arbete där varje tråd ska
hamna på rätt ställe. Jüri ler och säger,
– Det gäller att ha bra syn när man gör det här.
Att vara signaltekniker är ett mycket varierande
arbete, häromdagen räddade vi grodor ur brunnen.

Strax bortom Jüri samtalar Richard Holmgren,

ansvarig för teletrafiken och Magnus Engberg,
byggplatsuppföljare för tele om arbetet som ska
komma. Här ska helt nya teleledningar dras in.
Trafikverket satsar stort på att blåsa in den nya
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Växeln läggs på plats.

Fakta
Dubbelspårsutbyggnaden
inkluderar bland annat
ombyggnation av stationsområdena i Ängelholm,
Kattarp, Ödåkra och
Maria. Längs sträckan bygger även Trafikverket bort
ett antal plankorsningar
som ersätts med planskilda lösningar. Bygget
pågår mellan 2020–2024
och budgeten ligger på
2,4 miljarder kronor.

telekabeln 2.0. Den nya teletekniken talar för
ett stort framtida behov av fler teletekniker.
Längre norrut arbetar kontaktledningstekni-

kerna med att besikta kontaktledningarna
och jorda. Filip Jonsson och Tahir Ajanovic
är båda kontaktledningstekniker och före detta
studerande på Trafikverksskolan.
– Det är svårt att få tid i spår för underhåll,
så då kan det bli mycket väntan. Men nu, när
vi är på nybygge, händer det mer, berättar Filip och Tahir innan de kör iväg för att fortsätta med jordningsarbetet.
Under samtalen med de som arbetar på
dubbelspåret andas hela tiden en god och positiv stämning. Många har jobbat länge och
man trivs!

*BEST = Bana, El, Signal och Tele
*Termitsvets är en typ av svetsmetod som
smälter ihop två räler.

Vid underhåll får
man reparationssvetsa
med pinne, det är
roliga utmaningar
– ett riktigt hantverk.”
LUCAS WIDBLOM, SPÅRSVETSARE

Projektet i stort
• Ca 24 km järnväg – Ängelholm till Maria
• 20 korsande vägar påverkas, varav 7 st är
plankorsningar som ersätts med planskilda
korsningar
• 20 nya växlar, ny kontaktledning, stolpar och
signaler
• 23 broar
• Bullerskyddsåtgärder
• Ombyggnation/nybyggnad på 4 stationer
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Visste du att...

Yh-järnvägstekniker

Trafikverksskolan skräddarsyr för att passa dig!

Sommar på Trafikverksskolan

Till och med den 22 augusti kan du efteranmäla dig till Yhutbildningarna inom ban-, kontaktlednings- och signalteknik. Läs
mer om utbildningarna och hur du ansöker på trafikverksskolan.se

Har ditt företag speciella önskemål eller specifika utbildningsbehov?
Kontakta Trafikverksskolan och hitta bästa lösningen för just era behov.
Ni får ett skräddarsytt innehåll och upplägg på en tid och plats som
passar er verksamhet.

Trafikverksskolans kundstöd har semesterstängt v 29–31.
Men du kan alltid kan boka in dig på kurs på
trafikverksskolan.se

…asfalt är till 100
procent återvinningsbart. Vid nytillverkning
kan 10–30% gammal
asfalt tillsättas.
(Källa: PEAB Asfalt)

Nya krav höjer
säkerheten

Vägunderhåll ökar säkerheten
Gå en kurs!

Förberedelserna för införandet av Trafikverkets nya
regelverk för säkerhets- och underhållsbesiktning av
järnvägen fortskrider.

Är du nyfiken på
vad vägunderhåll
innebär och vad
som styr hur det
sköts? Trafikverksskolan erbjuder kursen Vägunderhåll
– grund som ger en
inblick i vilka lagar
och bestämmelser
som styr, handfasta
tips på åtgärder vid
skador och en inblick i vad skadan
kan bero på.

N

ytt är att behörighetskrav för säkerhetsbesiktning
nu även gäller signalteknik, hög- och lågspänning
och inte som tidigare enbart banteknik. Alla nya och
gamla besiktningsmän ska gå en inledande allmän kurs
som kort därefter följs upp med kurs inom respektive specialinriktning.

I november 2022 är det dags för första piloten som görs på

Mätning av säkerhetstoleranser i spårväxel. FOTO: TR AFIK VERKE T
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A

tt arbeten läggs under sommaren beror bland annat
på att färre trafikanter har arbetstider att passa,
yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir
som allra bäst.

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80

procent av alla personresor sker med bil eller buss på våra
vägar. Så väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten i samhället och det är därför som det är viktigt att
underhållet fungerar. Förutom den omfattande persontrafiken sker också en stor del tyngre transporter på vägarna,
vilket bidrar till ett ökat slitage av vägnätet.

För att bibehålla en god nivå på vägarna är arbetet längs vä-

garna en nödvändighet. Trafikverket bygger exempelvis
nytt, asfalterar om, breddar befintliga vägar, separerar för
mötande trafik, underhåller broar och tunnlar och bidrar
på så sätt till att öka trafiksäkerheten, minska risken för
akuta fel och bygga bort flaskhalsar. Ett återkommande och
planerat underhåll skapar ett bättre flöde så att trafiken löper smidigt och säkert.

Ta det lugnt i trafiken – vägunderhåll pågår. FOTO: TR AFIK VERKE T
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Västkustbanan väst runt sträckan Kungsbacka–Halmstad.
Infranord och deras underleverantörer, som sköter underhållet på sträckan, blir därmed först ut med att säkerhetsbesiktiga ban-, el- och signalsystemet enligt det nya regelverket.
Kurserna rullar på i rask takt och av de beräknade blivande behöriga besiktningsmännen har snart
hälften fullföljt sina kurser. Jonas Nygård, Trafikverkets nationella besiktningssamordnare
säger,
– Alla som ska ha rollen som besiktningsman
behöver vara utbildade och behörighetspröva- Jonas
de innan slutet av 2023.
Nygård

Nu närmar sig sommar och semester och med det
kommer sommartrafiken på vägarna i gång. Det är
också under sommarperioden som Trafikverket
genomför omfattande vägarbeten i hela landet.

Å

SKOLAN

– växelvärme

I Ängelholm på Trafikverksskolans bangård,
finns den nödvändiga
övningsanläggningen
– växelvärme.
Varför nödvändig?
Jo, ungefär en fjärdedel
av alla tågförseningar
beror på växelfel och då
ofta orsakat av fel på
detektorer och växeldriv.

Spårväxelns funktion är att
fördela tågtrafiken till olika
spår. Under vintern, när det
fastnar snö och is i växlarna,
händer det att växeltungorna*
fryser fast och stoppar
trafiken. För att minimera
den typen av störningar har
Trafikverket, i ungefär hälften
av alla Sveriges spårväxlar,
installerat elvärme. Denna
eluppvärmning kallas växelvärme och innebär att monterade värmeslingor värmer
rälerna i växeln, och på så sätt
hålls växeltungorna fria från
snö och is.

Nya ansikten på
Trafikverksskolan
Mikael Mathiasson är ny utbildare inom spårsvets. Mikael har
mångårig erfarenhet som
spårsvetsare
och arbetsledare, bland annat
inom Infranord
och Strukton.
Lucio Amantia är
ny medarbetare
på Fastighet. Lucio har tidigare
pluggat ekonomi
och jobbat som
byggsamordnare
på ett italienskt
företag i Köpenhamn.
Louise Svensson, ny utvecklingsansvarig
för digitala utbildningar. Hon
kommer närmast från Sweco
där hon jobbat
som kommunikationskonsult
inom infrastrukturprojekt.
Elisabeth Lindström är nytt
ansikte på Kundstöd och du
möter henne i
receptionen.
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Välkomna till
Trafikverksskolan!
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Växelvärmen är mycket effektoch energikrävande och kopplas därför enbart in vid behov.
Det sker automatiskt via ett
styrsystem som tar hänsyn till
temperatur och snöfall.

*Växeltungan är den anordning som reglerar vilket spår
tåget ska åka vidare på och
måste därför fritt kunna
röra sig i sidled.

I nästa nummer:
– järnvägens
informationstavlor
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Avsändare: Trafikverket
Trafikverksskolan, Box 1262
262 24 Ängelholm
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Har du ändrat adress, bytt avdelning
eller är du inte adressaten på etiketten här?
Hör av dig för uppdatering!

Nu träffas vi äntligen igen
Efter två ”isolerade” år har nu
evenemang och samlingar dragit
igång för fullt.

I

tidiga maj ägde Yrkes-SM i Växjö
rum. Under tre dagar visade över 170
av Sveriges yrkesskickligaste ungdomar upp sina färdigheter inom 30 olika
yrken. Årets evenemang slog besöksrekord, hela 22 403 kom till evenemanget.
Yrket som järnvägstekniker var med
som uppvisningsyrke. I ett samarbete
mellan jarnvagsjobb.se/FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer),
Trafikverksskolan, Strukton och Infranord presenterades järnvägen. På plats
fick besökarna titta närmare på kontaktledningsmontage, svetsutrustning,
signalsystem och mycket annat. Många
provade också på att slå i rälsspik, tävla

i järnvägskunskap, lajva som järnvägstekniker och testa järnvägsbarometern
för att se vilket järnvägsyrke som passade bäst.
I sena maj var det dags för nytt evene-

mang. Då bjöd Järnvägsmuseet i Ängelholm in till stor familjefest och besökarna strömmade till. Runt 1500 kom till
festen. Till museet var det gratis entré,
musik flödade på området och i parken
utanför var det fullt av aktiviteter för
hela familjen.
Trafikverksskolan var givetvis på
plats och bjöd besökarna på uppskattade åkturer i liftmotorvagnen. Många
provade också på tävlingen där man fick
testa sina kunskaper om järnvägen. De
yngre utmanades i att bygga högsta tornet med kapplastavar, det var en blåsig
dag så en stabil konstruktion
behövdes.

Många ville prova att slå
ans med järnvägsbransch
Trafikverksskolan hade, tillsamm .
s-SM
en gemensam monter på Yrke

en,

Att åka liftmotorvagn var ett pop
ulärt inslag
under Museidagen.

Från Trafikverkets röda konferensvagn

informerade Trafikverket om utbyggnaden av Västkustbanan där dubbelspåret
Maria–Ängelholm har en stor betydelse.
Många besökte
vagnarna och
fick svar på varför utbyggnaden
görs, byggprocessen, framdrift
och en hel del annat.
Visst är det roligt att äntligen få
mötas på riktigt
igen!

i en rälsspik.

Glad sommar önskar Trafikverksskolan!
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

