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Pressinbjudan/intervju

Utbildning för att upprätthålla viktiga
samhällsfunktioner
Trafikverket har beslutat att Trafikverksskolan ska fortsätta tillhandahålla merparten av
sina kurser och utbildningar, trots rådande pandemi, eftersom de är så pass viktiga för att
säkerställa kompetensen och på så sätt upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Detta
innebär att utbildningsverksamheten i Ängelholm till stor del är igång som vanligt, om än
med flera digitala kursmoment.
Trafikverksskolans har, som Trafikverkets utbildningsenhet, i uppdrag att leverera utbildningstjänster till
Trafikverket samt väg- och järnvägsspecifika utbildningar till privata aktörer i Skandinavien. Sedan pandemin
bröt ut i början av året har skolan vidtagit flera åtgärder för att kunna fortsätta leverera verksamhets - och
branschkritiska kurser åt både Trafikverket som övriga privata aktören. Bland annat har flera kurser ställts om
till distansutbildning och prov har skrivits utomhus eller digitalt i stället för i kurssal.
-

Självklart har även vår verksamhet påverkats av pandemin men många av våra kurser genomförs
ändå, näst intill som vanligt. De som arbetar på vägen och järnvägen behöver utöka sin kompetens
och bibehålla sina behörigheter, även mitt under pandemin, för att kunna underhålla, bygga om och
bygga nytt så att inte Sverige stannar. Jag kan bara se ut genom kontorsfönstret här i Ängelholm för
att få ett bevis på detta. Järnvägen mellan Helsingborg och Ängelholm är nu avstängd i två veckor fö r
att just rusta upp och bygga om till dubbelspår för framtidens hållbara resande, säger Tony Helm,
resultatenhetschef på Trafikverksskolan.

Är ni intresserade att intervjua resultatenhetschef eller en utbildare kring vårt uppdrag och vår anpassade
kursverksamhet kontakta undertecknad. Såväl personliga intervjuer utomhus på vårt område som på telefon
går bra.
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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 privata väg- och järnvägsaktörer. Med målet att utbilda morgondagens samhällsutvecklare är
Trafikverksskolan idag störst i Sverige på järnvägsutbildningar.
Trafikverksskolan har 87 medarbetare med kontor i Ängelholm och Borlänge. Nettoomsättningen 2019
uppgick till 139 miljoner kronor. Mer information om Trafikverksskolan hittar du på
www.trafikverksskolan.se

