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Tryggande av säkerheten prioriteras i statens järnvägsnät
Järnvägarnas konkurrenskraft tryggas genom högklassigt byggande och underhåll. 
Specialkompetens behövs på flera områden i järnvägsnätet, bland annat för 
säkerhetsanordningar och växlar samt för trafikledning. Trafikverket förutsätter att 
branschens aktörer har den kompetens som krävs och förstår säkerhetskulturen 
på järnvägarna. 

Området är öppet för alla yrkesmän inom järnvägsbranschen 
Trafikverket hyr ut området till företag och läroinrättningar inom järnvägsbranschen 
för att dessa ska kunna anordna sin egen järnvägsutbildning. Trafikverket tillhanda-
håller utbildningen som krävs inom statens bannät för arbetsbehörighet och för 
förnyande av behörighet. 

Bantekniska lärcentrets vision
Järnvägsbranschen värdesätter det riksomfattande lärcentret som bildats för att 
främja säkerheten.

Trafikverket stärker sin roll som infrastrukturförvaltare genom att 
utveckla kompetensen inom järnvägssektorn i Finland. Bantekniska 
lärcentret erbjuder en unik inlärningsmiljö för utbildning inom 
järnvägsbranschen. Lärcentret har infrastrukturen, utbildnings-
utrustningen och utrymmena som krävs för järnvägsutbildning. 
I säkerhetsanordningshallen finns det till exempel fyra ställverk 
och två fullstora spårväxlar, med hjälp av vilka man i träningssyfte 
kan arbeta med växlar och säkerhetsanordningar i en säker miljö 
och därigenom höja kompetensnivån.



Bantekniska lärcentrets värderingar:

Samarbete 
- Utbildningen utvecklas och genomförs tillsammans med de övriga parterna
  som deltar i verksamheten 

Öppet för alla
- Lärcentret uppfyller utbildningsbehovet inom järnvägssektorn 

Jämlik behandling  
- Lärcentret erbjuder utbildning till alla järnvägsaktörer på samma villkor 

Hög kvalitet 
- Utbildningen uppfyller kriterierna som ställts på kompetens och säkerhet
 

På området som avskilts från Kouvola bangård ligger hallar för säkerhetsanordningar 
och svetsning, en undervisningsbyggnad med klassrum och områden med utomhusspår.   
Räddnings- och röjningsavdelningens utrymmen finns också i undervisningsbyggnaden. 



Ytterligare information 
Verksamhetsledare 
Miia Asikainen, tfn 029 343815, miia.asikainen@trafikverket.fi 
liikennevirasto.fi/rok

• Utbildningarna för arbetsbehörigheterna som berättigar till arbete på statens
   bannät anordnas vid Bantekniska lärcentret.

• På området finns ett område med utomhusspår, hallar för svetsning
   och säkerhetsanordningar samt ett spår med överbyggnad. 

Från säkerhetsanordningshallen går en spårförbindelse till området med elektrifierad 
järnväg. Hallen har utrustats med två eldrivna växlar, en s.k. elastisk växel och en 
helengelsk växel. Växlarna styrs via ställverken.  


