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Sveriges bästa träningsmiljö för GWO
Advanced Rescue Training står klar!
C2 Vertical Safety ökar sitt utbud av GWO-utbildningar och kurser genom att
framöver erbjuda ART, Advanced Rescue Training i sin anläggning i Uppsala.
Utbildningen syftar till att öka kunskap och förståelse för avancerade
räddningssituationer i vindkraftverk.
Efter närmare ett års byggande av moduler och övriga förberedelser är C2
Vertical Safety nu redo att leverera utbildningen ART, Advanced Rescue
Training. Utbildningen blir en del av företagets kursutbud inom GWO (Global
Wind Organization), organisationen som sätter standarden för utbildning i
den globala vindkraftsbranschen. Mikael Blixt, Business Development
Manager på C2 menar att det finns ett stort behov av ART-utbildningen och
att den fyller en viktig funktion för tryggheten inom vindkraftsbranschen.
– Det här en utbildning som inte ingår in i GWOs baspaket av kurser, men det
finns ett behov av att få träna på hur man räddar en kollega i en avancerad
situation. Räddningsaktioner inom vindkraft sker ofta i avancerade och
svåråtkomliga utrymmen.
Advanced Rescue Training riktar sig till de som redan innehar GWO BSTcertifikat (Basic Safety Training). Utbildningen är upplagd på fyra
verklighetstrogna moduler och består av två kurser, som genomförs på två
olika sätt beroende på om du agerar som ensam räddare eller om det finns
flera personer tillgängliga för räddningsarbetet. Det som skiljer de två
utbildningarna åt är att de genomförs på olika delar av vindkraftverket, som
exempelvis vingen, noskoten eller källaren.
C2 siktar på att stärka marknadspositionen ytterligare

Genom att erbjuda ART-utbildningen stärker C2 Vertical Safety sin position
för GWO-utbildningen på den svenska marknaden.
– Vi har satsat väldigt mycket på GWO-utbildning de senaste åren. Med
Advanced Rescue Training kan vi erbjuda våra kunder utbildningar på både
bas- och avancerad nivå. Flera av världens största vindkraftsbolag som är
verksamma i Sverige vänder sig till oss redan idag, så tillsammans utvecklar
vi det som våra kunder har behov av, svarar Mikael och fortsätter med att
förklara vikten av att kunna erbjuda kurser i verklighetstrogna miljöer.
– Det finns ingen annan träningsanläggning i Sverige som har en så
verklighetstrogen träningsmiljö som vi har skapat på C2 Training Center i
Uppsala, förutom om du tränar i ett riktigt vindkraftverk förstås. Det är alltid
en kompromiss att skapa en bra träningsmiljö och samtidigt göra den så
verklighetstrogen som möjligt. Ser man till våra kunders respons har vi
lyckats bra med det, säger Mikael Blixt.

C2 Vertical Safety erbjuder utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög
höjd i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 Vertical Safety
erbjuder även fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt
ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety är även distributör i Sverige
för världsledande varumärken som Beal, La Sportiva, Inova, och Bollé Safety.
C2 står för Climbing Competence.
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