
Om du är intresserad av teknik, elektronik, mekanik och auto-
mation är vår yrkesutbildning som tågtekniker något för dig! 

Utbildningen fokuserar på moderna fordonssystem, underhåll och 
felsökning vilket gör dig redo för ett yrke inom fordonsunderhåll 
direkt efter examen.
Våra utbildningar genomförs i nära samarbete med flera av bran-
schens ledande arbetsgivare. För dig som studerande innebär det 
att din yrkeskunskap alltid är aktuell och efterfrågad i arbetslivet. 

Ett yrke med framtidsutsikter 
– ansök till MTRs yrkesutbildning!

TÅGTEKNIKER

MTR yrkeshögskola
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TÅGTEKNIKER
MTR yrkeshögskola

LÄNKAR TILL ETT FRAMTIDSYRKE
På MTRs hemsida hittar du all information om utbildningen, behörighetskrav och hur det är att arbeta som tågtekniker.

MTR YRKESHÖGSKOLA OM UTBILDNINGEN VIDEO - TÅGTEKNIKER HÄR ANSÖKER DU!

MTR Nordic Group
Rålambsvägen 17
SE-112 59 Stockholm

KONTAKT
Tel: 08 578 610 00
E-post: yh@mtr.se

VAD GÖR EN TÅGTEKNIKER
Tågtrafiken är en av nycklarna till ett hållbart samhälle och 
trafiken ökar stadigt. Det gör tågtekniker till ett fram-
tidsyrke där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Som tågtekniker arbetar du med modern teknik inom både 
elektronik och mekanik. Det kan vara planerade underhållsåt-
gärder så som oljebyten, kontroll och underhåll av bromsar och 
övriga säkerhetsfunktioner eller akuta underhållsåtgärder vilka 
kräver felsökning och åtgärd innan fordonet kan tas ut i trafik.

Som tågtekniker arbetar du ofta i team och samverkar med 
flera yrkesroller i depån. Exempelvis rangerare, som förflyttar 
tåg, eller de som sanerar och städar.

UTBILDNINGEN KOMBINERAR TEORI OCH PRAKTIK
MTR Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning som kom-
binerar teori och praktik. Gemensamt med branschen arbetar 
vi för att skapa den bästa möjliga resan för våra studenter in i 
arbetslivet och rollen som tågtekniker. 

Utbildningen har utformats i samarbete med branschledande 
bolag som MTR Tech, Green Cargo, WSP, Euromaint Rail och 
VR i Sverige, vilket gör dig redo för ett jobb inom tågindustrin 
direkt efter examen.  

 » Ellära
 » Fordonsintroduktion
 » Momentlära och mätteknik 
grundläggande A/D teknik

 » Fordonssystem
 » Teknisk engelska I/II
 » Elektroniska system

 » Elektronik, spårbundna fordon

 » Underhållsteknik

 » Datarelaterade fordonssystem

 » Säkerhet och signalteknik

 » LIA I/II

 » Examensarbete

KURSER

UTBILDNING ÄR KOSTNADSFRI
Utbildningen är kostnadsfri och omfattar 300 YH-poäng, vilket 
motsvarar 60 veckors, ca 1,5 år, heltidsstudier. Av den totala  
studietiden är 20 veckor praktik på arbetsplats.

Omfattning: 300 YH-poäng (ca. 60 veckor)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
CSN-berättigad: Ja
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kvalifikationsnivå (SeQF) 5
Studerandeavgift Nej - kostnadsfri

BEHÖRIGHETSKRAV
För att bli antagen till utbildningen måste du uppfylla grund 
läggande behörighetskrav. Vi rekommenderar dig att besöka 
vår hemsida https://www.mtrnordic.se/ för mer information,  
se även direktlänkar nedan.  

Om du saknar grundläggande behörighetskrav finns ändå en 
möjlighet att bli antagen om du exempelvis har praktisk erfa-
renhet eller genom annan omständighet har förutsättningar att 
tillgodogöra dig utbildningen.

  DET ÄR ENKELT ATT ANSÖKA

Ta första steget mot en spännande framtid idag!

På mindre än trettio år har persontrafiken på järnvägen 
fördubblats samtidigt som godstrafiken har  ökat med 12 
procent. Under samma period har antalet tågbolag som  
trafikerar spåren ökat från fem till 54!

“

https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-tagtekniker/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-tagtekniker/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-tagtekniker/ansokan/

