
Arbetsmarknaden för lokförare ser mycket god ut. Lokförare är 
en yrkes- kategori som bedöms vara ett bristyrke de kommande 
åren och efterfrågan väntas bli större än tillgången. 

MTR Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 
44 veckor heltidsstudier. MTR bedriver utbildningen med när-
het till både tåg och spårmiljö och inriktningen är både av prak-
tisk och teoretiska karaktär – detta ger våra studenter de bästa  
förutsättningarna att lära sig yrket. 

Ett yrke med framtidsutsikter 
– ansök till MTRs yrkesutbildning!

LOKFÖRARE

MTR yrkeshögskola
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LOKFÖRARE
MTR yrkeshögskola

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

MTR YRKESHÖGSKOLA OM UTBILDNINGEN OM BEHÖRIGHET HÄR ANSÖKER DU!

MTR Nordic Group
Rålambsvägen 17
SE-112 59 Stockholm

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

ATT ARBETA SOM LOKFÖRARE
Att arbeta som lokförare innebär ansvar för trafiksäker- 
heten vid framförande av tåg och inkluderar ansvar för både 
människor och stora värden. Säkerheten kommer alltid 
främst vilket ställer stora krav på omdöme och förmåga att 
följa och tillämpa regler. Arbetet innebär skifttjänstgöring.

Som lokförare har du behörighet att framföra både persontåg 
och godståg, såväl inom lokaltrafik (pendeltåg) som nationell- 
och regional trafik.

FAKTA OM UTBILDNINGEN
MTR Yrkeshögskola erbjuder dig en grundutbildning, belägen i 
Stockholm, enligt branschens standard till lokförare.

Utbildningen löper över 44 veckor och motsvarar 220 YH-poäng, 
uppdelat på teori och praktik. Teorin läser du i skolans lokaler be-
lägna i Älvsjö i södra Stockholm och utgör totalt 24 veckor, förde-
lat över året. Resterande tid avser praktik, LIA (Lärande i arbete), 
som genomförs på olika järnvägsföretag i hela Sverige.

Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning skall 
ha kunskaper och färdigheter i enlighet med de kunskapskrav 
som gäller för YH-utbildning lokförare. Efter godkänd examen har 
du behörighet att genomföra företagskompletterande utbild-
ning hos järnvägsföretag där kompletterande intyg kan utfärdas.

MTR Yrkeshögskola arbetar med moderna utbildningsmetoder 
och IT-verktyg. Våra lärare och föreläsare är verksamma i bran-
schen och har lång och gedigen erfarenhet. Kurslitteratur och 
övrigt material är kostnadsfritt. Utbildningen berättigar till stu-
diemedel från CSN.

UTBILDNING ÄR KOSTNADSFRI*
Omfattning: 220 YH-poäng (ca. 44 veckor)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
CSN-berättigad: Ja
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kvalifikationsnivå (SeQF) 5
Studerandeavgift Nej - kostnadsfri
* Intyg behörighetskrav: Bekostas delvis av studerande

BEHÖRIGHETSKRAV
För att söka till lokförarutbildningen vid MTR yrkeshögskola 
behöver du grundläggande och särskild behörighet. Till detta 
behöver du även genomföra tre tester med godkänt resultat. 

Besök gärna vår hemsida https://www.mtrnordic.se/ för mer 
information, se även direktlänkar nedan. 

  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!

“

 » Tåg- och järnvägskunskap
 » Regler och säkerhet 1 – Lagar, 
förordningar och föreskrifter
 » Regler och säkerhet 2 – Trafikverk-
samheter, föraren, farligt gods

 » Rullande material

 » Infrastruktur

 » LIA 1-3

 » Examensarbete och Slutprov

KURSER

https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-lokforare/om-utbildningen/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-lokforare/ansokan/behorighet/
https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-lokforare/ansokan/

