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Trafikverksskolan…
… utbildar morgondagens samhällsutvecklare. Vi
erbjuder de senaste teknikutbildningarna till väg- och
järnvägsbranschen, dessutom tillhandahåller skolan
alla Trafikverkets interna utbildningar.
Årligen genomför vi cirka 500 kurser med totalt 8000
deltagare. När du bokar en kurs hos oss kan du vara
säker på att innehållet alltid uppfyller de senaste
direktiven, lagarna och föreskrifterna.

Teknikutbildningar till väg- och järnvägsbranschen
På Trafikverksskolan hittar du de utbildningar inom
väg och järnväg som du behöver. Tack vare mycket
kunniga lärare, omfattande övningsanläggningar och
bra samarbetspartners kan vi förmedla hög kvalitet i
våra kurser.
Vi utvecklar och tar fram nya kurser allt eftersom tekniken utvecklas och nya behov uppstår. I det befintliga
sortimentet finns till exempel alla säkerhetskurser

som gör att man kan arbeta i spår, utbildningar
inom bana-, el-, signal, teleteknik och förare på
spårbundna arbetsmaskiner. Spårsvets, broinspektion och vägprojektering är andra exempel på
områden som skolan utbildar inom.

Trafikverkets interna kurser…
… levereras av Trafikverksskolan. Förutom väg- och
järnvägstekniska kurser erbjuds kurser som stöttar myndigheten inom områden som exempelvis,
ledarskap, projektledning, IT och medierelationer.
För dig som vill börja på järnvägen…
… erbjuder Trafikverksskolan järnvägsutbildning
inom det allmänna skolväsendet. Utbildningarna
till YH-järnvägstekniker, högskoleutbildning till
järnvägsingenjör och det fjärde gymnasieåret med
inriktning järnvägsprojektering öppnar dörren till
spännande jobb i en het bransch.

Vi utgår från behovet
På www.trafikverksskolan.se presenteras vårt
aktuella kursutbud. Förutom det ordinarie kursutbudet finns alltid möjligheten att skräddarsy nya
utbildningar som då helt och hållet anpassas efter
kundens önskemål. På skolan arbetar våra kursutvecklare med att, i dialog med våra kunder, ta
fram den lösning som efterfrågas. Skräddarsydda
lösningar kan till exempel handla om innehåll, tid,
plats och metodik.
Vårt mål är att vara den naturliga samarbetspartnern i utbildningsfrågor och på så sätt bidra till att
göra våra kunder bättre.

www.trafikverksskolan.se

