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Förord 
Denna rapport är ett delresultat från projektet med titeln ”Prognosmodell för framtida kompetens- och 
resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Projektet är beställt och finansierat 
av Trafikverket och har utförts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i samarbete med 
Trafikverket. Föreliggande rapport är den andra i en serie om tre som kommer levereras från det 
aktuella projektet. Lisa Svanberg (VTI) har samlat in, sammanställt och analyserat information från 
branschaktörer till kartläggningen av kompetenssammansättningen och åldersstrukturen hos personal 
med järnvägsspecifik kompetens. Ragnar Hedström (VTI) har gjort sammanställningen och analysen 
av infrastrukturförvaltarnas personal. Utbudet av utbildningsprogram/-kurser med järnvägsspecifik 
inriktning har kartlagts av Noor Sedehi Zadeh (VTI). Peter Torstensson har arbetat övergripande med 
utformningen och innehållet i rapporten. Linda Åhlberg (Trafikverket) har kontinuerligt bistått 
projektet med viktiga synpunkter och förmedlat kontaktuppgifter framför allt inom, men även utanför, 
Trafikverkets organisation. De privata branschaktörerna som delat information till studien samt 
Trafikverket var inbjudna till ett seminarium som hölls den 26 november 2019. Vid detta tillfälle 
presenterades och diskuterades de preliminära resultaten från studien, och det gavs möjlighet för 
branschen att lämna synpunkter och kommentarer på arbetet. Ett varmt tack riktas till alla som bidragit 
med uppgifter till studien och ett stort tack till Niklas Sundel (NRC Group), Gabriella Khazal (NRC 
Group), Håkan Andersson (Sweco Rail), Johan Forslin (WSP), Gölin Forsberg (Strukton Rail), Mikael 
Åstrand (Infranord) och Karin Siljehult-Engelmark (Infranord) för medverkan i värdefulla 
diskussioner under projektets gång. Vidare har samtalen med Bengt Jönsson och Torbjörn Forslund på 
Trafikverksskolan i Ängelholm varit betydelsefulla för arbetet. 

 

Göteborg december 2019 

 

Peter Torstensson 
Projektledare 
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Extern peer review har genomförts 18 december 2019 av Linda Åhlberg, Trafikverket. Lisa Svanberg, 
Noor Sedehi Zadeh, Ragnar Hedström och Peter Torstensson har genomfört justeringar av slutligt 
rapportmanus. Forskningschef Arne Nåbo har därefter granskat och godkänt publikationen för 
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Sammanfattning 

Kartläggning av personal med järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för 
spårburen trafik. Delrapport 2 av 3 i projektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och 
resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik” 

av Lisa Svanberg (VTI), Noor Sedehi Zadeh (VTI), Ragnar Hedström (VTI) och  
Peter T. Torstensson (VTI) 

 

Den planerade kostnaden för drift och underhåll av Trafikverks järnvägsanläggning mellan åren 2018–
2029 är 47 % högre jämfört med den från föregående planperiod. Därtill föreslås investeringar i ny 
statlig järnvägsinfrastruktur. Även lokaltrafiken expanderar med förlängning av befintlig, och 
byggnation av ny, spårväg- och/eller tunnelbana i Göteborg och Stockholm som exempel. För att 
säkerställa genomförandet av dessa insatser krävs att branschen kan möta den efterfråga på kompetens 
och resurser som väntar. Spårentreprenadföretagen har via branschorganisationen Sveriges 
Byggindustrier (2018a) varnat för att detta kan bli bekymmersamt. Detta grundar sig på en prognos att 
det kommer råda brist på ca 1 700 personer inom yrkeskategorierna ban-, el-, signal- och teletekniker 
inom några år. 

Denna rapport utgör den andra av totalt tre leveranser från ett forskningsprojekt med syfte att utveckla 
en praktiskt användbar modell för att prognostisera framtida kompetens- och resursbehov knutet till 
svensk infrastruktur för spårburen trafik. Projektet leds av Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) med finansiering från, och i samarbete med, Trafikverket. I den aktuella deletappen har 
kompetenssammansättningen och åldersstrukturen hos personal knuten till infrastruktur för spårburen 
trafik kartlagts. Denna information utgör ett viktigt underlag för den efterföljande prognosen över 
framtida kompetens- och resursbehov. Kartläggningen har inkluderat både privata aktörer 
(spårentreprenör- och teknikkonsultbolag) och offentlig förvaltning (förvaltare av infrastruktur för 
både regional- och lokaltrafik och spårentreprenörbolag). Resultaten från studien redovisas i 
sammanslagen form för samtliga organisationer inom respektive branschsegment (spårentreprenörer, 
teknikkonsultbolag och infrastrukturförvaltare). I tillägg har tillgången på järnvägsspecifika 
utbildningsprogram/-kurser på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå kartlagts.  

En järnvägsbankropp delas in i banunderbyggnad (terrassering, broar, tunnlar, bergskärningar, osv.) 
och banöverbyggnad (ballast, sliprar, räler, växlar, signalanläggning, kontaktledningsanläggning, 
osv.). Den aktuella kartläggningen har avgränsats till att inkludera så kallad järnvägsspecifik 
kompetens, vilket här avser kompetens knuten till banöverbyggnaden. Information om personalens 
kompetens- och ålderssammansättning har inhämtats från totalt 16 aktörer. Därutöver har en 
uppskattning gjorts av personaluppgifter som inte samlats in i kartläggningen. Den totala tillgången på 
järnvägsspecifik kompetens uppgår till 5 865 personer, fördelade på 58 yrkesroller. 

Personal med järnvägsspecifik kompetens är 834 stycken hos infrastrukturförvaltare, 3 654 stycken 
hos spårentreprenörbolag och 1 377 stycken hos teknikkonsultbolag med verksamhet knuten till 
svensk infrastruktur för spårburen trafik. De tre yrkesrollerna i branschen med störst personalantal är 
bantekniker, signaltekniker och eltekniker. De utgör sammanlagt 1 909 personer och återfinns samtliga 
hos spårentreprenörbolagen. Den största personalgruppen hos infrastrukturförvaltarna respektive 
teknikkonsultbolagen är projektledare (308) och signalprojektörer (263). Vidare visar resultaten på 
stora skillnader i ålderssammansättning; det är få personer i åldrarna 40–49 år och många i åldrarna 
50–59 år hos spårentreprenörer. Generellt för teknikkonsultbolagen är en hög andel personal i åldrarna 
30–39 år. 
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Summary 

Mapping railway specific competence concerning Swedish infrastructure for rail-bound traffic. 
From the project “Prognosis of future needs for competence and resources associated with 
Swedish rail-bound infrastructure” part 2 of 3. 

by Lisa Svanberg (VTI), Noor Sedehi Zadeh (VTI), Ragnar Hedström (VTI) and  
Peter T. Torstensson (VTI) 

 

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) has increased the budget for railway operation 
and maintenance by 47 % for 2018–2029, compared to the previous period. The provision of public 
transport is increasing as existing lines are expanding and due to the construction of new railway, tram 
and metro track infrastructure. To ensure the realisation of these infrastructure projects, the railway 
industry will require a certain amount of competence and resources. The trade organisation, the 
Swedish Construction Federation (Sveriges Byggindustrier) forecasted a shortage of 1 700 railway 
workers within track technology, electric technology, signalling technology and tele operations in the 
coming years, suggesting that the realisation of future infrastructure projects could become 
challenging (Sveriges Byggindustrier 2018a). 

This report is the second of three deliveries from a research project with the purpose to provide a 
practical model to forecast the required resources and competences for future railway infrastructure in 
Sweden. The project is performed by The Swedish National Road and Transport Research Institute 
(VTI), financed by, and in cooperation with The Swedish Transport Administration. The composition 
of competence and age for personnel within construction and maintenance of railway infrastructure is 
depicted in this report. The information and data in this report is basis for the prognosis of 
competences and resources required in the future. Private agents (railway contractors and consultant 
companies) and public agents (infrastructure managers for regional and local transportation) in 
Sweden are included in this study. In addition, railway specific educational programs and courses at 
upper secondary school, polytechnical- and university levels, currently offered in Sweden are 
presented. 

A railway track is composed of the substructure (base, formation layer, bridges, tunnels etc.) and the 
superstructure (ballast, sleepers, fasteners, rails, switches, signalling system, interlocking system etc.). 
A delimitation of this study has been made to include competences required for the construction and 
maintenance of the superstructure, so called railway specific competence. The amount of personnel 
with railway specific competence and the age distribution of this personnel has been collected from 16 
agents in the railway industry. All railway agents in the study are active within the rail-bound 
infrastructure industry in Sweden. Additionally, an estimation of railway agents’ personnel, not 
included in this study is done. The total supply of railway specific competence amounts to 5 865 
persons, across 58 professions. 

There are 834 persons with railway specific competence working for infrastructure managers, 3 654 
persons working for railway contractors and 1 377 persons working for consultancy companies. The 
professions with the largest number of employees are track technicians, signalling technicians and 
electrical technicians. In total, they make up 1 909 persons and are professions among railway 
contractors. The largest profession among infrastructure managers and consultant companies are 
project leaders (308 persons) and signalling planners (263 persons), respectively. Furthermore, the 
results show large differences in age distribution; railway contractors have few employees in the age 
group 40–49 years and many employees in the age group 50–59 years. Consultant companies have a 
large share of personnel with railway specific competence in the age group 30–39 years. 

 



10  VTI notat 28-2019 

 



VTI notat 28-2019  11 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
De kommande åren planeras stora investeringar på infrastruktur för spårburen trafik. Enligt Nationell 
plan för transportsystemet 2018–2029 planeras 125 miljarder kronor att avsättas till drift, underhåll 
och reinvesteringar av statliga järnvägar (Trafikverket 2017a). Detta är en ökning med 47 % jämfört 
med järnvägsinriktade investeringar under föregående planperiod (Trafikverket 2017a). För att 
säkerställa genomförandet av dessa insatser krävs att branschen kan möta den efterfrågan på 
kompetenser och resurser som kommer uppstå. Detta samtidigt som stora pensionsavgångar är att 
vänta inom sektorn som därmed riskerar att dräneras på betydelsefull erfarenhet och kunskap (Sveriges 
Byggindustrier 2018a; Bjerborn & Hansen Ölmedal 2016). Digitaliseringen av järnvägen innebär ett 
omvälvande och branschövergripande teknikskifte. När infrastrukturen instrumenteras och kopplas 
upp mot framtidens självkörande fordon och intelligenta system för trafik- och underhållsplanering, 
medför det även att ny kompetens behöver introduceras i branschen.  

Europakommissionens direktiv om att olika system ska operera och fungera tillsammans har medfört 
ett behov av att likrikta signalsäkerhetssystemet som används i järnvägsanläggningen i olika 
medlemsländer (Europaparlamentet 2008). För Sveriges del innebär det att dagens system Active 
Train Control (ATC) ska bytas mot European Rail Traffic Management System (ERTMS) på alla 
banor till år 2035. Introduktionen av ERTMS-systemet driver på digitaliseringen inom järnvägen och 
medför ett behov av både ny kompetens och vidareutbildning av nuvarande personal. Arbetsvolymen 
inom signalteknik bedöms öka med 50–100 % i samband med införandet av ERTMS (Ölmedal & 
Hansen Ölmedal 2016). Enligt kommunikation med Trafikverkskolan i Ängelholm uppskattas antalet 
signaltekniker i branschen som är utbildade inom ERTMS vara ungefär hälften av alla 600 
signaltekniker (Respondent 11 2019). Trafikverksskolan bedömer inte att behovet av signaltekniker 
kommer öka medan Spårentreprenörerna gör det.  

Spårentreprenadföretagen har signalerat en förestående kompetens- och resursbrist. Sveriges 
Byggindustrier har utrett tillgång och efterfrågan av produktionspersonal inom yrkeskategorierna 
bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker (Sveriges Byggindustrier 2018a). 
Personalbehovet har prognostiserats utifrån Trafikverkets Nationella plan för transportsystemet. 
Utredningen bedömer att det inom några år kommer att råda brist på 1 700 nyckelpersoner. Sveriges 
Byggindustrier har även kartlagt existerande järnvägsspecifikt utbildningsutbud med fokus på yrken 
inom signalteknik. Rapporten visar bland annat att antalet utbildningsplatser med inriktning 
järnvägsteknik är få och att de som finns har för få sökande (Sveriges Byggindustrier 2018b). 

Under det fjärde kvartalet 2019 har det kinesiska företaget China Railway Tunnel Group vunnit 
upphandlingen för utgrävning av tunnlar till utbyggnad av Stockholms tunnelbana, respektive det 
turkiska bolaget Gülermak för utbyggnationen av Tvärbanan i Stockholm (Dagens Nyheter 2019; 
Dagens Infrastruktur 2019). Enligt lagen om offentlig upphandling får utländska bolag ge anbud vid 
upphandlingar av järnvägsentreprenad i Sverige, något som varit ovanligt tidigare. I en undersökning 
bland Trafikverkets egna leverantörer år 2017 framkom att utländska spårentreprenörs- och 
teknikkonsultbolag var ovanliga respektive saknades helt på den svenska marknaden (Trafikverket 
2017b). 

Det finns idag ingen sammanhållen beskrivning av kompetenssammansättningen hos personal 
sysselsatt med spårburen trafik i Sverige. Denna kartläggning bidrar till att fylla detta gap för den del 
av sektorn som är knuten till infrastrukturen med fokus på personal med järnvägsspecifik kompetens. 
Genom att sammanställa information insamlad från infrastrukturförvaltare och från privata aktörer, 
inklusive spårentreprenörer och teknikkonsultbolag, tillhandahålls en branschövergripande nationell 
beskrivning av personalens kompetenssammansättning och åldersstruktur. Även tillgången på 
anpassade utbildningsprogram/-kurser på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå har kartlagts. 



12  VTI notat 28-2019 

Det aktuella arbetet utgör delrapport två i en serie om tre, där den avslutande rapporten kommer 
innehålla en prognos över framtida resurs- och kompetensbrist knuten till svensk infrastruktur för 
spårburen trafik. Resultaten som presenteras i denna kartläggning utgör underlag för den prognosen.  

1.2. Syfte och avgränsningar 
Detta är delrapport 2 av totalt 3 i forskningsprojektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och 
resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Syftet med det aktuella arbetet är att 
samla in uppgifter på personal med järnvägsspecifik kompetens som ingår i en praktiskt användbar 
modell för att prognostisera det framtida kompetens- och resursbehovet knutet till svensk infrastruktur 
för spårburen trafik. För att bedöma tillströmningen av utbildad personal har även utbudet av 
utbildningsprogram/-kurser med järnvägsteknisk inriktning undersökts.  

En järnvägsbankropp delas ur byggnadshänseende in i banunderbyggnad (terrassering, broar, tunnlar, 
bergskärningar, osv.) och banöverbyggnad (ballast, sliprar, räler, växlar, signalanläggning, kontakt-
ledningsanläggning, osv.). Denna studie har avgränsats till att inkludera personal med kompetens 
knuten till banöverbyggnaden. Härefter i rapporten refereras denna kompetens till som ”järnvägs-
specifik”. Denna avgränsning innefattar ban-, el-, signal- och teletekniker hos spårentreprenörerna som 
bygger och underhåller infrastrukturen, samt tjänstemän hos teknikkonsultbolagen som arbetar med 
den fysiska utformningen/projekteringen av exempelvis banan, kontaktledningsanläggningen, signal-
säkerhetssystemet, telekommunikationsinfrastrukturen och kanalisationen. Vidare ingår motsvarande 
kompetenser hos infrastrukturägarna. Urvalet av vilka kompetenser som bedöms vara järnvägsspeci-
fika har gjorts i samråd med representanter från ett flertal olika teknikkonsultbolag, spårentreprenörer 
och Trafikverket via telefon- och mejlkontakter. 

För terrasseringen av banunderbyggnaden krävs generell anläggningsteknisk kunskap (konstruktion av 
tunnlar, broar, dränering, utvärdering av miljökonsekvenser, etc.) som inte ingår i den aktuella kart-
läggningen. I tidiga skeden av infrastrukturprojekt utreds olika linjealternativ och deras effekt på 
exempelvis samhällsekonomin, miljön och transportsystemet. Detta arbete är multidisciplinärt och 
förutom kompetens om banöverbyggnadens konstruktion (som prognosmodellen inkluderar), deltar 
även yrkeskategorier med mer generell kunskap om transportsystemet och dess samspel med övriga 
samhället (stadsplanerare, ekonomer, analys av transportflöden, etc.). Dessa yrkeskategorier 
inkluderas inte i den aktuella kartläggningen. 

Kartläggningen inkluderar de olika aktörernas egen personal med järnvägsspecifik kompetens. Inhyrd 
personal har exkluderats. Underkonsulter som anlitas av infrastrukturförvaltare är inkluderade i 
kartläggningen via det teknikkonsult- eller spårentreprenörsbolag där de är anställda. Internationella 
bolag som har registrerat näringsverksamhet i Sverige under 2018 tas hänsyn till i mörkertalet, se 
Kapitel 3.3. Företag som inte har registrerats i Sverige ingår inte i kartläggningen. 

1.3. Rapportens disposition 
I Kapitel 2 beskrivs hur innehållet i den aktuella rapporten relaterar till det övergripande syftet att 
prognostisera det framtida kompetens- och resursbehovet knutet till svensk infrastruktur för spårburen 
trafik.  

Metoden som använts för att samla in information om branschens kompetenssammansättning och 
åldersstruktur beskrivs i Kapitel 3. Vidare presenteras även proceduren som har använts för att bedöma 
antalet personer i branschen som inte är associerade med de aktörer som ingått i studien.  

Resultatet från den aktuella kartläggningen av branschens resurs- och kompetenstillgång och uppgifter 
från intervjuer redovisas i Kapitel 4 respektive Kapitel 5. Utbudet av anpassade utbildningar redovisas 
i Kapitel 6. Kompetenstillgången och åldersstrukturen redovisas på aggregerad form gemensamt för 
samtliga aktörer som ingått i studien med uppdelat per branschsektor; infrastrukturägare, 
spårentreprenörer och teknikkonsultbolag.  
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2. Prognosmetod 
Den föreslagna prognosmetoden för framtida resurs- och kompetensbehov knutet till svensk infra-
struktur för spårburen trafik beskrevs i (Torstensson & Hedström 2019). Metoden jämför resurs-
behovet representerat av infrastrukturförvaltarnas budgeterade kostnader för de åtgärder som planeras 
att utföras på respektives anläggning, mot tillgången på personalresurser med järnvägsspecifik 
kompetens. I den aktuella rapporten redovisas resultatet av den kompetenskartläggning som har utförts 
för att förse prognosmodellen med den senare informationsmängden. Till vänster i den schematiska 
illustration över prognosmetoden som visas i Figur 1 redovisas de fyra ingående metodstegen; 
Åtgärdsplanering, Kompetenskategorisering, Yrkesgruppskategorisering och Resultatredovisning. I 
arbetet med denna rapport har hänsyn tagits endast till de tre första beräkningsstegen. 

Trafikverket har i Nationell plan för transportsystemet föreslagit järnvägsspecifika insatser med en 
omfattning på ca 280 miljarder kronor (Trafikverket 2017 a). Nedbruten på myndighetens 
verksamhetsplanering motsvarar detta flera tusentals enskilda åtgärder som planeras att utföras på 
anläggningen. För att göra prognosmodellen praktiskt användbar görs i metodsteget Åtgärdsplanering 
en indelning av dessa åtgärder i så kallade åtgärdskategorier. De åtgärdskategorier som inkluderats i 
prognosmodellen har hämtats från Trafikverkets interna åtgärdsplaneringsarbete, därmed är prognos-
modellen i detta avseende anpassad till Trafikverkets interna arbetssätt.  

De åtgärder som efter Åtgärdsplaneringen sorterats i en gemensam åtgärdskategori motsvarar liknande 
fördelningar av den totala åtgärdskostnaden på infrastrukturförvaltarens egen organisation, spårentre-
prenör- och teknikkonsultbolag. I metodsteg Kompetenskategorisering används så kallade åtgärds-
modeller för att fördela kostnaden inom varje åtgärdskategori över branschaktörerna. Åtgärds-
modellerna har utformats baserat på historisk information i Trafikverkets ekonomiredovisningssystem. 
En mer detaljerad beskrivning finns i (Torstensson & Hedström 2019)1. Baserat på tillgänglig 
information över det ekonomiska utfallet för redan utförda åtgärder beställda av Trafikverket kan 
åtgärdskostnaden i beräkningssteg Kompetenskategorisering fördelas över branschaktörerna via 
följande så kallade kompetenskategorier, se Figur 1: 

• Ban-, El-, Signal- och Teleteknik (spårentreprenörer) 
Motsvarar kostnaden uppdelad per teknikområde fakturerad av spårentreprenörerna för 
åtgärder på banöverbyggnaden  

• Projektering (teknikkonsultbolag) 
Motsvarar kostnaden fakturerad av teknikkonsultbolagen för att projektera banöverbyggnaden 

• Administration (infrastrukturförvaltare) 
Innehåller kostnader för interna resurser hos Trafikverket så som exempelvis projektledare och 
byggledare 

Baserat på prognosmetoden behöver uppdelningen av åtgärdskostnaderna på kompetenskategorierna 
enligt beskrivenen ovan motsvaras av en liknande indelning av personaltillgången. Detta görs i 
metodsteg Yrkesgruppskategorisering och redovisas i den aktuella rapporten. I Kapitel 4 presenteras 
hur tillgänglig personal med järnvägsspecifik kompetens fördelats på de olika kompetenskategorierna. 
Notera att de olika kompetenskategorierna i listan ovan motsvaras av olika branschsegment; 
spårentreprenörer, teknikkonsultbolag och infrastrukturförvaltare. 

 
1 I denna referens används begreppet ”modellprojekt” istället för ”åtgärdsmodell” 
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Figur 1. Illustration av prognosmetodens struktur.  
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3. Metod 
Nedan beskrivs hur datainsamlingen till kompetenskartläggningen har utförts och hur yrkesrolls-
indelningen har gjorts för infrastrukturförvaltare, spårentreprenörer och teknikkonsultbolag separat. 
Vidare presenteras den metod som använts för att uppskatta mörkertalet motsvarande det personalantal 
som inte är identifierade hos aktörerna som ingått i studien.  

3.1. Datainsamling 
Den information som har inhämtats i det aktuella projektet har bestått av antal och ålder på 
förvärvsarbetande med utvalda yrkesroller knutna till byggnation, drift och underhåll av svensk 
infrastruktur för spårburen trafik. Även utbildningsbakgrund hos personal i branschen har efterfrågats. 
Insamlingen av data har i huvudsak skett under juni-oktober 2019, eventuella personalförändringar 
som har skett efter det finns inte med. Den avgränsning som har varit utgångspunkten i urvalet av 
yrkesroller i kartläggningen presenteras i Kapitel 1.2 och hänvisas till i fortsättningen som 
järnvägsspecifik kompetens. Datainsamlingen har inkluderat 16 branschaktörer, varav 4 infrastruktur-
förvaltare, 4 spårentreprenörer och 8 teknikkonsultbolag. Kontakt har tagits via e-post och/eller 
telefon. De aktörer som ingår i den aktuella kartläggningen presenteras i Tabell 2 i Kapitel 4.  

En inledande kontakt togs via e-post med respektive branschaktör. Detta innehöll en lista med förslag 
på yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens relevant för respektive mottagande verksamhet. 
Branschaktören informerades även om möjligheten att lägga till ytterligare relevanta yrkesroller. En 
mall på e-postmeddelande för denna inledande kontakt finns i Bilaga 1. Samtliga 16 aktörer har 
uppgett kvantitativa uppgifter på antalet anställda. Alla aktörer har angett de anställdas ålder per 
yrkesroll förutom en aktör som meddelat åldersfördelningen för alla anställda.   

För att få en djupare förståelse för kompetenstillgången inom infrastruktur för spårburen trafik har 
kompletterande telefonintervjuer gjorts med 12 aktörer. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad 
karaktär och utgått bland annat från följande frågor (se Bilaga 1):  

• Vilket kompetens- och resursbehov har ni idag?  

• Hur vanligt är det för er att anlita underleverantörer? 

• Hur ser ni på det framtida resursbehovet (närmaste fem åren) utifrån era planerade projekt 
samt hur löser ni eventuella brister? 

Utbildningsbakgrund för personal med järnvägsspecifik kompetens har inhämtats kvalitativt genom 
diskussion med aktörerna per e-post och/eller telefonsamtal. Endast ett bolag har kunnat uppge 
utbildningsbakgrund för varje medarbetare. Uppgifter från främst infrastrukturförvaltare men i viss 
mån även teknikkonsultbolagen har innehållit kompetenser som legat utanför den som projektet kallar 
järnvägsspecifik. I dessa fall har en bedömning gjorts i samråd med branschen av vilka yrkesroller 
som ska ingå i studien.  

3.2. Yrkesrollsindelning 
Som beskrevs i Kapitel 2 kommer informationen från kompetenskartläggningen introduceras i 
prognosmetoden uppdelad på yrkesgrupper motsvarande de så kallade kompetenskategorierna. För 
infrastrukturförvaltare och teknikkonsultbolag motsvarar dessa yrkesgrupper respektive organisations 
personal med järnvägsspecifik kompetens. För spårentreprenörerna motsvarar yrkesgruppsindelningen 
en kategorisering av personalen inom områdena ban-, el-, signal- och teleteknik. Nedan beskrivs 
yrkesgrupper för respektive branschaktör.  
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3.2.1. Infrastrukturförvaltare 
Grupperingen av yrkesroller för infrastrukturförvaltare bygger i huvudsak på information från 
Trafikverket. Det underlag som Trafikverket försåg den aktuella studien med innehöll totalt 4 380 
anställda som alla i någon utsträckning är involverade i frågor relaterade till myndighetens 
järnvägsinfrastruktur. Personal med järnvägsspecifik kompetens identifierades med följande steg: 

1. Bortsortering av anställda på verksamhetsområde Trafik  
På verksamhetsområde Trafik med totalt 1 850 anställda arbetar endast ett fåtal personer med 
järnvägsspecifik kompetens enligt beskrivningen i Kapitel 1.2.1. Den aktuella personalen har 
identifierats separat i direkt kommunikation med kontaktperson på verksamhetsområdet. 

2. Bortsortering av personal som ägnar mycket liten, eller ingen tid alls, på järnväg 
Underlaget från Trafikverket innehöll information om andel arbetstid som den anställde ägnar 
åt järnväg respektive väg. Den personal som inte lägger någon tid alls på järnväg eller bara 
arbetar med förvaltning av järnväg har antagits inte vara aktuella att ingå i denna studie. 
Huvuddelen av dessa arbetar inom verksamhetsområde Informations- och kommunikations-
teknik samt Planering. Totalt sorterades i detta steg 567 anställda bort. 

3. Bortsortering av personal med annan än järnvägsspecifik kompetens  
Totalt 369 personer med uppgifter relaterade till informationsteknik (IT), byggnadsverk, mark, 
vägar, tunnlar, fastigheter, etc. med kompetens som tydligt låg utanför avgränsningen för 
denna studie sorterades bort.  

4. Samlad bedömning baserad på all information lämnad av Trafikverket 
Efter steg 1–3 ovan återstod 1 594 anställda. Den slutgiltiga bedömning av antalet med-
arbetare med järnvägsspecifik kompetens gjordes utifrån den samlade informationen i 
underlaget från Trafikverket. Förutom befattning innehöll den även personalens verksamhets-
område, avdelning, enhet och grupp. För fem befattningar (yrkesroller) var det möjligt att göra 
en koppling till BEST-teknikområde med hjälp av separat information angående personalens 
specifika arbetsinriktning (informationen benämndes ”Etikett” i Trafikverkets personalredo-
visningssystem). Utifrån detta identifierades totalt 11 olika befattningar som bedömdes 
representera järnvägsspecifik kompetens och som inkluderats i den aktuella kartläggningen, se 
Tabell 1. Det totala antalet medarbetare på Trafikverket med järnvägsspecifik kompetens 
uppskattades på detta sätt uppgå till 811 personer.  

3.2.2. Spårentreprenörer 
Spårentreprenörernas yrkesroller utgick till största del från den mall som bifogades vid den inledande 
kontakten. För en övergripande beskrivning av tillvägagångssättet vid informationsinhämtningen se 
Kapitel 3.1. En generell synpunkt från spårentreprenörerna var att kartläggningens distinkta indelning i 
yrkesroller (se Tabell 1) inte var helt anpassad till deras verksamhet där anställda kan ha bred 
kompetens med flera specialiseringar. Till den aktuella studien bestämdes därför personalens yrkesroll 
av dennes huvudsakliga arbetsuppgift.  

Urvalet av yrkesroller som slutligen inkluderades i kartläggningen (25 yrkesroller), och kategori-
seringen av dessa, bestämdes i dialog med de företag som deltog i studien. Nedan följer några resultat 
från dessa diskussioner med bäring på yrkeskategoriseringen: 

• ”Maskinoperatör”, ”Maskinoperatör specialist” och ”Maskinoperatör säkerhetstjänst” 
samlades under yrkesroll ”Maskinoperatör” 

• ”Mätingenjör”, ”Mättekniker” och ”Utsättare” samlades under yrkesroll 
”Mätingenjör/Mättekniker/Utsättare” 

• Projektadministratör tillkom på uppmaning från företagen 
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• ”Nivellör” integrerades i yrkesroll ”Maskinoperatör” på grund av att de var mycket få i varje 
företag men även få i totalen 

• ”Projektledare” och ”Teknisk projektledare” samlades under yrkesroll ”Projektledare” 

Seminarium hölls den 26 november 2019 med de spårentreprenörer som ingått i kartläggningen då 
bland annat synpunkter ovanstående kunde diskuteras. 

3.2.3. Teknikkonsultbolag 
Teknikkonsultbolagen delade överlag information om breda personalkategorier där yrkesroller som låg 
utanför den valda avgränsningen för denna studie var inkluderade. Initialt bestod listan insamlad från 
teknikkonsultbolagen av 115 yrkesroller. En första utsortering av kompetenser som tydligt inte var 
järnvägsspecifika så som exempelvis ekonomer och ingenjörer inom bergteknik, geohydrologi, 
brokonstruktion, osv. reducerade detta antal till 84 yrkesroller. Därefter följde ett arbete med att 
kategorisera yrkesroller som hos de olika företagen benämnt olika men som motsvarade liknande 
arbetsuppgifter som resulterade i 20 yrkesroller, se Tabell 1. Detta arbete gjordes baserat på befatt-
ningsbeskrivningar från de ingående teknikkonsultbolagen. Två representanter från olika teknik-
konsultbolag granskade kategoriseringen, gav synpunkter och förslag på justeringar (Respondent 5b 
2019; Respondent 6b 2019). Seminarium hölls den 26 november 2019 med de teknikkonsultbolag som 
ingått i kartläggningen då bland annat synpunkter på yrkesrollskategoriseringen kunde lämnas.   

3.2.4. Yrkesroller 
De slutgiltiga 58 yrkesrollerna som ingår i studien framgår i Tabell 1. Infrastrukturförvaltare har 13 
yrkesroller, spårentreprenörer har 25 yrkesroller och teknikkonsultbolag har 20 yrkesroller. Många av 
yrkesrollerna hos de olika teknikkonsultbolagen samlar flera befattningar, se förteckning i Tabell 10 i 
Bilaga 2. En gruppering av kompetenser som överskrider de olika aktörerna har inte gjorts på grund av 
de stora skillnader som finns mellan yrkesroller beroende på aktör. 

Tabell 1.Yrkesroller som inkluderats i den aktuella kompetenskartläggningen för att representera 
järnvägsspecifik kompetens hos infrastrukturförvaltare, spårentreprenörer och teknikkonsultbolag.  

Infrastrukturförvaltare  Spårentreprenör Teknikkonsultbolag 

Byggledare Arbetsledare Ban-/spårprojektör 

Förvaltare anläggning Auktoriserad Elinstallatör Besiktningsman 

Järnvägsingenjör Bantekniker Byggledare 

Nationell samordnare Besiktningsman BIM/Datasamordnare 

Projektchef Drifttekniker Drift & underhållskonsult 

Projekteringsledare Eltekniker Elprojektör 

Projektingenjör Entreprenadingenjör Handläggare/godkännande process 

Projektledare senior Förare tåg Ibruktagandebesiktningsman signal 

Projektledare Kraftförsörjningstekniker Kanalisationsprojektör 

Senior specialist teknik Lokalt Svetsansvarig Kontaktledningsprojektör 

Specialist teknik Maskinförare Mätingenjör/mättekniker 
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Infrastrukturförvaltare  Spårentreprenör Teknikkonsultbolag 

Teknikingenjör Maskinoperatör Projekteringsledare 

Underhållsingenjör Maskintekniker Projektledare 

 Mätdatabearbetare Projektör 

 Mätingenjör/mättekniker Säkerhetsgranskare signal 

 OFP-tekniker Signalprojektör 

 Operatör mätvagn Signaltekniker 

 Platschef Systemingenjör 

 Projektadministratör Tekniksamordnare 

 Projektledare Teleprojektör 

 Signaltekniker  

 Spårsvetsare  

 Säkerhetshandläggare  

 Teletekniker  

 Verkstadstekniker  

3.3. Uppskattning av mörkertal 
Antalet personer med järnvägsspecifik kompetens hos spårentreprenörs- och teknikkonsultbolag som 
inte samlats in i kompetenskartläggningen har uppskattats, i syfte att den totala kompetenstillgången 
ska vara representativ för hela Sverige. Hädanefter refereras denna uppskattade andel till mörkertal. 
Mörkertalet har beräknats på uppgifter om personalantal från företag registrerade i Sverige 2018. 
Metoden som tillämpats för att uppskatta mörkertalet för spårentreprenörs- och teknikkonsultbolag 
beskrivs separat nedan.  

3.3.1. Spårentreprenörer 
I mörkertalet för spårentreprenörer återfinns främst fåmansbolag som anlägger järnväg/spårväg. 
Uppskattning gjordes enligt följande steg: 

1. Sammanställning av relevanta bolag 
En lista på bolag med svensk näringsgrensindelning ”anläggning av järnvägar eller 
tunnelbanor” (SNI kod 42 120) från www.allabolag.se sammanställdes. Endast aktiva bolag 
med en omsättning på över 1 miljon kronor år 2018, och med minst en anställd inkluderades. 
Bolag inom generell anläggningsteknik (markarbeten, bro- och tunnelkonstruktion, osv.) 
uteslöts. Detta resulterade i 107 bolag vars personal utgjorde mörkertalet för spårentre-
prenörerna i studien.  

2. Uppskattning av antal personer med järnvägsspecifik kompetens 
Uppgifterna hämtade från www.allabolag.se innehåller information om antalet anställda på 
bolagen inom följande intervall; 0 anställda, 1–4 anställda, 5–9 anställda, 10–19 anställda och 
20 eller fler anställda. Ett medelvärde beräknades för antalet anställda från de 107 bolagen i 
mörkertalet. För de bolag som ingick i kartläggningen utgjorde andelen anställda med 

http://www.allabolag.se/
http://www.allabolag.se/
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järnvägsspecifik kompetens ungefär 81 % jämfört med det totala antalet anställda. Samma 
andel anställda med järnvägsspecifik kompetens antogs gälla också för bolagen i mörkertalet. 
Slutligen beräknades mörkertalet för spårentreprenörbolagen att uppgå till 835 personer. 

3.3.2. Teknikkonsultbolag 
En lista som omfattade 10 teknikkonsultbolag togs fram utifrån projektgruppens kännedom och från 
en sökning på internet efter relevanta bolag. Dessa är COWI, Kreera, MyVi AB, Nordic Infrapro (f.d. 
VR Infrapro), Projektengagemang, Rejlers Sverige AB, Sibek Signalbesiktning AB, SNC Lavalin Rail 
& Transit AB, Systra, Trivector Aktiebolag. Antalet anställda på dessa bolag hämtades från 2018 års 
uppgifter på www.allabolag.se. För de teknikkonsultbolag som ingick i kompetenskartläggningen 
utgjorde personer med järnvägsspecifik kompetens 8,9 % av det totala personalantalet. Samma andel 
personal med järnvägsspecifik kompetens antogs gälla för ovannämnda företag. Det resulterande 
mörkertalet för teknikkonsultbolagen blev 225 personer. 

http://www.allabolag.se/
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4. Kompetenstillgång 
Nedan redovisas resultatet från kartläggningen av antal och åldersstruktur hos personal med 
järnvägsspecifik kompetens knuten till svensk infrastruktur för spårburen trafik. Denna information 
utgör underlag för den prognosmetod som beskrevs översiktligt i Kapitel 2. Prognosmetoden utgår 
från en jämförelse mellan infrastrukturförvaltarnas långsiktiga budget och personaltillgången i 
branschen. Figur 2 visar schematiskt hur denna information delas upp för varje branschsegment; 
spårentreprenörer, teknikkonsultbolag och infrastrukturförvaltare. Notera särskilt hur personaltill-
gången från spårentreprenörerna är uppdelad över ban-, el-, signal- och teleteknikområdena. På 
motsvarande sätt redovisas resultatet från kartläggningen på aggregerad form för varje branschsegment 
separat i Kapitel 4.2-4.4. Kvalitativa uppgifter som inkommit i intervjuer med branschaktörer 
sammanfattas i Kapitel 5. 

 
Figur 2. Schematisk illustration av prognosmodellen och hur den använder indata för den långsiktiga 
budgeten från infrastrukturförvaltarna (Kompetenskategorisering) respektive tillgången på personal 
(Yrkesgruppskategorisering) uppdelat på spårentreprenörer, teknikkonsultbolag och 
infrastrukturförvaltare. 

4.1. Total kompetenstillgång  
Den totala kompetenstillgången av järnvägspecifik kompetens för spårburen trafik i Sverige är 5 865 
personer, inklusive mörkertalet. Kompetensen är fördelad på de olika aktörerna som följer; 
infrastrukturförvaltare 834 stycken, spårentreprenörer 3 654 stycken och teknikkonsultbolagen 1 377 
stycken, se Figur 3. Mörkertalet utgör 23 % av det totala personalantalet hos spårentreprenörerna och 
16 % av personalantalet hos teknikkonsultbolagen. Branschaktörerna som ingår i studien och vars 
personalantal med järnvägsspecifik kompetens har inkluderats, presenteras i Tabell 2. 
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Figur 3. Personalantal med järnvägsspecifik kompetens fördelat per aktör; infrastrukturförvaltare, 
spårentreprenörer och teknikkonsultbolag. 

 

Tabell 2. Branschaktörer vars personalantal har inkluderats i den aktuella kompetenskartläggningen. 

Infrastrukturförvaltare Spårentreprenörer Teknikkonsultbolag 

Trafikverket Infranord AB Atkins Sverige AB 

Region Stockholm (Trafikförvaltningen 
& Förvaltning för utbyggd tunnelbana) 

Strukton Rail AB Bombardier Transportation 
Sweden AB 

Trafikkontoret i Göteborg Nordic Railway Construction 
(NRC) Group 

Crabat Bygg & Projektledning AB 

Norrköpings kommun Göteborgs Spårvägar AB Ramboll Sweden AB 
  

Sweco Rail AB 
  

Tyréns AB 
  

WSP Sverige AB 
  

ÅF-Infrastructure AB 

4.2. Infrastrukturförvaltare 
Ägare av infrastruktur för spårburen trafik driver och förvaltar denna med särskilt tillstånd från 
Transportstyrelsen. Staten via sin myndighet Trafikverket är Sveriges största infrastrukturförvaltare 
med närmare 10 000 anställda. Av dessa arbetar ungefär 4 400 personer med järnväg. Förutom 
Trafikverket ingår i denna studie även följande förvaltare av infrastruktur för spårburen kollektivtrafik; 
Region Stockholm (Trafikförvaltningen och Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT), Trafikkontoret 
i Göteborg och Norrköpings kommun. I Stockholm ägs tunnelbanans infrastruktur av Aktiebolaget 
Storstockholms Lokaltrafik medan Trafikförvaltningen förvaltar infrastrukturen till spårvägen. 
Infrastrukturen till pendeltågstrafiken ägs av Trafikverket men förvaltas av Trafikförvaltningen, 
Region Stockholm. 

Underlaget till denna studie som tillhandahölls av Trafikverket innehöll information om 4 380 
anställda. Med hjälp av den metod som beskrivs i Kapitel 3.2.1 har anställda med järnvägsteknisk 
kompetens identifierats. Dessa uppgår till totalt 811 personer. Om hänsyn tas till hur mycket tid dessa 
personer ägnar specifikt åt järnväg motsvarar det ungefär 741 årsarbeten. Hos Trafikförvaltningen, 
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Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Trafikkontoret i Göteborg och Norrköpings kommun arbetar 23 
personer med järnvägsspecifik kompetens.  

Figur 4 visar hur personalantalet sammanslaget för samtliga infrastrukturförvaltare (totalt 834 st) är 
fördelat över yrkesroller som utgör järnvägsspecifik kompetens. En detaljerad lista på antalet personer 
med järnvägsspecifik kompetens hos infrastrukturförvaltare, uppdelat per yrkesroll finns i Tabell 11 i 
Bilaga 3. De yrkesroller med störst personalantal är Projektledare, Specialist teknik och 
Projektingenjör. En Specialist teknik hos Trafikverket har en akademisk examen motsvarande minst 
300 högskolepoäng och arbetar som tekniskt specialiststöd inom sitt ämnesområde. Detta kan röra 
såväl projektering och byggande, som underhåll. Projektledare senior och Projektchef är kopplade till 
större åtgärder som exempelvis Norrbotniabanan, Ostlänken och Mälarbanan. 
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Figur 4. Personalantal uppdelat på utvalda yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens. 
Sammanslagning av samtliga i studien ingående infrastrukturförvaltare. 

Figur 5 visar åldersstrukturen för personal med järnvägsspecifik kompetens hos infrastrukturförvalt-
arna. Motsvarande information uppdelat per yrkesroll presenteras i Figur 6. Flest antal anställda med 
järnvägsspecifik kompetens är i åldersspannet mellan 50–59 år. Dock finns betydande skillnader i 
åldersstruktur mellan olika yrkesroller. För projekt- och teknikingenjörer är andelen yngre personer i 
åldersspannet 20–29 år stort medan antalet personer över 60 år är litet, se Figur 6. Notera dock att 
antalet teknikingenjörer enligt Figur 6 är litet vilket gör resultatet för denna yrkesroll känsligt för 
eventuella personalförändringar. För yrkesrollerna Järnvägsingenjör, Projektledare senior, Senior 
specialist teknik, Projektchef och Projekteringsledare är förhållandet det omvända. Här är antalet 
anställda i åldrar mellan 20–29 år lågt medan en relativt stor personalandel är i åldersspannet över 
60 år, se Figur 6. 

Hos infrastrukturförvaltarna är den järnvägstekniska kompetensen inte lika strikt indelad i kompetens-
kategorierna ban-, el-, signal- och teleteknik som fallet är för exempelvis spårentreprenörerna. 
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Personerna i de utvalda yrkesrollerna hos infrastrukturförvaltarna har ofta kompetens inom flera av de 
fyra kompetenskategorierna. Detta faktum återspeglar sig också i underlaget från Trafikverket där det i 
många fall saknas information angående specifik arbetsinriktning (så kallad ”Etikett”), se 
Kapitel 3.2.1. 
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Figur 5. Personalantal i utvalda yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens och åldersfördelning. 
Sammanslagning av samtliga i studien ingående infrastrukturförvaltare. 
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Figur 6. Procentuell fördelning av ålder per utvald yrkesroll med järnvägsspecifik kompetens. 
Resultat visas för varje yrkesroll separat i ordning efter fallande personalantal. Sammanslagning av 
alla i studien ingående infrastrukturförvaltare. 

4.3. Spårentreprenörer 
Spårentreprenörerna levererar järnvägstjänster inom ban-, el-, signal, och teleteknik. De bygger ny 
järnväg/spårväg samt renoverar och underhåller befintlig infrastruktur för spårburen trafik. Infranord 
AB, ett statligt ägt bolag är det ledande järnvägsentreprenadbolaget i Sverige med 1 900 anställda, 
varav ca 1 300 är tekniker. Strukton Rail AB är den största privata järnvägsentreprenören som bygger 
och underhåller spårväg, järnväg och tunnelbana med totalt ca 900 anställda. Nordic Railway 
Construction (NRC) Group är en järnvägs- och markentreprenör som erbjuder tjänster inom alla 
teknikslag och har närmare 600 anställda. Före detta VR Track AB, numera NRC Underhåll AB ingår 
sedan januari 2019 i NRC Group. Infranord AB, Strukton Rail AB och NRC Group har valts ut att 
ingå i den aktuella kartläggningen eftersom de är störst, både till omsättning och antal anställda, på 
marknaden av entreprenörer med huvudsaklig verksamhet inom spårburen infrastruktur. Göteborgs 
Spårvägar AB arbetar med spårvägar i alla skeden och har ca 1 100 anställda. Eftersom de både 
projekterar och bygger spårvägar är deras resurser i denna studie uppdelade både på spårentreprenörer 
och teknikkonsultbolag. I tillägg driver Göteborgs Spårvägar AB på uppdrag av huvudmannen 
Västtrafik även trafiken (både bussar och spårvagnar) i Göteborg. Dock har personal involverade i 
denna del av företagets verksamhet inte inkluderats i den aktuella kartläggningen eftersom 
kompetensen inte tillhör avgränsningen; järnvägsspecifik kompetens. 

Totalt uppgår den järnvägsspecifika kompetensen hos spårentreprenörerna till 3 654 personer. 
Personal från Infranord AB, Strukton Rail, NRC Group och Göteborgs Spårvägar AB ingår, samt ett 
mörkertal som är beräknat för mindre spårentreprenörer. Den järnvägsspecifika kompetensen är 
fördelad över 25 yrkesroller, se Figur 7. En detaljerad lista av antalet personer med järnvägsspecifik 
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kompetens per yrkesroll hos spårentreprenörerna finns i Tabell 12 i Bilaga 3. Yrkesroller med flest 
anställda är Bantekniker, Signaltekniker, Eltekniker och Arbetsledare. Dessa representerar mer än 
60 % av spårentreprenörernas totala kompetenstillgång. Enligt uppgifter från de intervjuade 
respondenterna är det brist på alla tekniker inom ban-, el-, signal- och teleteknik. Bristen är särskilt 
stor för Signaltekniker. Det är också brist på Spårsvetsare och särskild brist på Nivellörer (uppgift från 
intervju). Det finns ett fåtal nivellörer totalt fördelat på de olika spårentreprenörerna. Eftersom de är få 
redovisas de inte separat utan ligger i samma kategori som Maskinoperatörer. 
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Figur 7. Personalantal per yrkesroll. Sammanslagning av samtliga i studien ingående 
spårentreprenörer. 

Figur 8 visar det totala antalet personer av alla i studien ingående personal hos spårentreprenörbolagen 
uppdelat i åldersspann. Den åldersgrupp som innehåller störst personalantal är mellan 50–59 år. 
Relativt få personer noteras i åldersgruppen 40–49 år. Detta har också bekräftats från telefonintervjuer 
där spårentreprenörbolagen har påtalat bristen på medarbetare i åldersgruppen 40–49 år med 
medellång erfarenhet. Det kommer också krävas ett större tillskott av yngre personal än vad som finns 
idag för att bibehålla samma personalstyrka när personerna i åldrarna 50–59 år och 60+ år går i 
pension. 
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Figur 8. Personalantal och åldersfördelning. Sammanslagning av alla i studien ingående 
spårentreprenörer. 

Åldersstrukturen hos spårentreprenörernas personal för varje yrkesroll med järnvägsspecifik 
kompetens presenteras i Figur 9. Tillgången på personal i åldrarna 40–49 år är lägre jämfört med 
övriga åldersgrupper för Bantekniker, Signaltekniker, Eltekniker, Besiktningsmän och Förare tåg, 
vilket motsvarar en stor del av den totala personaltillgången. Arbetsledare, Platschefer, Besiktnings-
män, Maskinoperatörer, Teletekniker, Maskintekniker, Projektledare, Säkerhetshandläggare uppvisar 
en liten andel yngre personer 20–29 år. För några yrkesroller är det viktigt att locka till sig yngre 
medarbetare för att bibehålla kompetensen på sikt. Bland Oförstörande provningstekniker (OFP-
tekniker), Lokalt svetsansvariga och Auktoriserad elinstallatörer finns ingen tillgång på personal i 
åldrarna 20–29 år. För dessa yrkesroller förklaras den låga andelen yngre personer av att tjänsterna 
kräver erfarenhet. 

För yrkesrollerna nedanför det röda strecket i Figur 9 (nedanför yrkesroll Maskintekniker) finns det 
färre än 40 personer per yrkesroll. Det innebär att ett relativt litet tillskott på personal i dessa 
yrkesgrupper skulle kunna ha en betydande påverkan på åldersfördelningen. 
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Figur 9. Procentuell fördelning av ålder per yrkesroll med järnvägsspecifik kompetens. Resultat visas 
för varje yrkesroll, i ordning efter fallande personalantal. Sammanslagning av alla i studien ingående 
spårentreprenörer. För yrkesroller nedanför det röda strecket understiger antalet anställda 40 
personer. 

Kompetensen hos spårentreprenörerna är fördelade på fyra kompetenskategorier som motsvarar varsitt 
teknikområde; ban-, el-, signal- och teleteknik, se Figur 10. Kompetenskategorierna är bestämda i 
prognosmodellen, se Kapitel 2 för mer detaljer. Banteknik är det största teknikområdet med en tillgång 
på 2 097 personer. Banteknik inkluderar yrkesrollerna Bantekniker, Besiktningsman, Lokalt svets-
ansvarig, Lokförare, Maskinförare, Maskinoperatör, Maskintekniker, Mätdatabearbetare, Mätingenjör/ 
mättekniker & utsättare, OFP-tekniker, Operatör mätvagn, Spårsvetsare, Verkstadstekniker. Det finns 
789 personer inom signalteknik, som inkluderar yrkesrollerna; Säkerhetshandläggare och Signal-
tekniker. Det finns 691 personer inom elteknik, som inkluderar yrkesrollerna; Auktoriserad 
elinstallatör, Eltekniker, Kraftförsörjningstekniker. Teleteknik inkluderar 68 personer där yrkesrollen 
Teletekniker ingår.  

Fördelningen av ålder för teknikområdena ban-, el- och signalteknik visar en relativt låg andel 
personal i åldrarna 40–49 år jämfört med övriga åldersgrupper. Teleteknik skiljer sig från övriga 
teknikområden genom den relativt stora andelen personal i de högre åldersspannen. Dessutom ses få 
personer i den yngre ålderskategorin 20–29 år. Antalet personer i kompetenskategorin teleteknik är 
litet. Detta kan delvis bero på att kompetens inom teleteknik kan finnas kombinerad med andra 
yrkesroller som eltekniker, drifttekniker, vilket inte framgår i dessa data.  



28  VTI notat 28-2019 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

Teleteknik

Elteknik

Signalteknik

Banteknik

Antal personer

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Figur 10. Personalantal per kompetenskategori och åldersfördelning. Sammanslagning av alla i 
studien ingående spårentreprenörer. 

4.4. Teknikkonsultbolag 
Teknikkonsultbolag arbetar med projektering av spårburen infrastruktur genom att analysera, 
dimensionera, planera och designa lösningar vid byggnation, reparation och underhåll av 
infrastrukturen. Följande teknikkonsultbolag ingår i studien; Atkins Sverige AB, Bombardier 
Transportation Sweden AB, Crabat Bygg & Projektledning AB, Ramboll Sweden AB, Sweco Rail 
AB, Tyréns AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB. Därtill ingår den mindre andelen av 
Göteborgs spårvägars personal med kompetenser som matchar teknikkonsultbolagen. Bolagen har 
valts ut utifrån deras storlek sett till omsättning och antal anställda, samt om deras verksamhet i hög 
grad är specialiserad på infrastruktur för spårburen trafik. Teknikkonsultbolag som anlitas av 
infrastrukturförvaltare ingår. Några teknikkonsultbolag har kontaktats men valt att inte dela 
information till den aktuella studien. Dessa ingår istället i beräkningen av mörkertalet bestående av 
personal tillhörande bolag som inte deltagit i studien, se Kapitel 3.3. 

Den totala tillgången på personal med järnvägsspecifik kompetens hos teknikkonsultbolag uppgår till 
1 377 personer, se Figur 11. En detaljerad lista av antalet personer med järnvägsspecifik kompetens 
per yrkesroll hos teknikkonsultbolag finns i Tabell 13 i Bilaga 3. Signalprojektörer, Projektledare, 
Systemingenjörer, Elprojektörer och Ban-/spårprojektörer utgör den största kompetenstillgången och 
motsvarar 60 % av den totala tillgången på personal hos teknikkonsultbolagen med järnvägsspecifik 
kompetens.  

Åldersfördelning av personal med järnvägsspecifik kompetens hos teknikkonsultbolagen presenteras i 
Figur 12. Det kan noteras att andelen personal hos teknikkonsultbolagen är generellt hög för 
åldersspannet 20–29 år, jämfört med infrastrukturägare, och hög för åldersspannet 30–39 år jämfört 
med spårentreprenörer. 
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Figur 11. Personalantal per yrkesroll. Sammanslagning av samtliga i studien ingående teknikkonsult-
bolag. 
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Figur 12. Personantal och åldersfördelning. Sammanslagning av alla i studien ingående 
teknikkonsultbolag.  

Figur 13 presenterar åldersfördelningen per yrkesroll av ca 60 % av personalantalet med järnvägs-
specifik kompetens hos teknikkonsultbolagen. Endast yrkesroller för vilka åldersuppgifter inhämtats 
för minst 50 % av personalantalet visas. Yrkesroller som innehåller färre än 20 personer presenteras 
inte för att inte röja uppgifter från enskilda företag. Ban-/spårprojektörer och Elprojektörer har något 
fler personer i åldersgruppen 20–29 år jämfört med de högre åldersgrupperna. Kanalisationsprojek-
törer har särskilt få i åldersgrupperna 50–59 år och 60+ år. Elprojektörer och teleprojektörer har 
mycket liten del personer i åldersgruppen 40–49 år. Projektledare och Systemingenjör har färre i den 
lägsta åldersgruppen 20–29 år. Det är naturligt att det är få unga projektledare då denna befattning 
kräver erfarenhet. Åldersuppgifterna för personalen hos teknikkonsultbolagen per yrkesroll är inte 
kompletta vilket utgör ett så kallat systematiskt mätfel som sänker precisionen i resultaten för 
ålderssammansättningen. Resultaten i Figur 13 bör därför tolkas med försiktighet.  
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Figur 13. Procentuell fördelning av ålder per yrkesroll med järnvägsspecifik kompetens. Resultat 
visas för varje yrkesroll separat i ordning efter fallande personalantal, baserat på ca 60 % av alla i 
studien ingående teknikkonsultbolag. Yrkesroller där åldersuppgifter har samlats in för minst 50 % av 
personalen är inkluderade. 
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5. Uppgifter från intervjuer 
Nedan redogörs för uppgifter insamlade vid intervjuer och från mailkorrespondens med infrastruktur-
förvaltare, spårentreprenörer och teknikkonsultbolag under tidsperioden juni–december 2019. Fokus är 
på information om de anställdas utbildningsbakgrund och framtida kompetensbehov hos aktörerna. 

5.1. Utbildningsbakgrund 

5.1.1. Infrastrukturförvaltare 
I detta och följande två avsnitt ges en översiktlig beskrivning av utbildningsbakgrunden hos de tre 
yrkesrollerna med flest antal anställda hos infrastrukturförvaltarna; Projektledare, Specialist teknik och 
Projektingenjörer. Sammanlagt motsvarar antalet personal med dessa befattningar ungefär 80 % av det 
totala antalet personer med järnvägsspecifik kompetens hos infrastrukturförvaltarna. Informationen till 
detta stycke är främst hämtad från befattningsbeskrivningar och jobbannonser från Trafikverket. 

Projektledare beslutar, styr och samordnar arbete för att följa uppställda projektmål. Vidare inkluderas 
ansvar för bygghandlingsprojektering vid anläggningsentreprenader och framtagande av förfrågnings-
underlag. Generellt önskemål är att projektledare ska ha tekniskt inriktad högskoleutbildning på minst 
kandidatnivå (180 hp). Vidare efterfrågas mångårig yrkeserfarenhet av projektledning inom väg- 
och/eller järnvägsbranschen. Till stöd för projektledaren finns personal med befattningen Specialist 
teknik. Denna yrkesroll är självständig och innebär att vederbörande är sakkunnig inom aktuellt 
kunskapsområde. I arbetsbeskrivningen ingår även att driva kunskapsutveckling genom att leda och 
initiera forsknings- och innovationsprojekt. Den efterfrågade utbildningsbakgrunden till yrkesrollen 
Specialist teknik är akademisk teknisk examen på minst civilingenjörsnivå (300 hp). Till stöd för 
projektledaren finns även Projektingenjörer. Dessa biträder projektledaren med exempelvis underlag 
för planering, administration och uppföljning. Det är rekommenderat att projektingenjörer har en 
teknisk högskoleutbildning på kandidatnivå (180 hp) och några års yrkeserfarenhet.  

5.1.2. Spårentreprenörer 
Utbildningsbakgrund för personal hos spårentreprenörer varierar beroende på teknikområde och 
eventuella särskilda behörighetskrav. Utbildningsbakgrunden varierar från gymnasieutbildningar och 
yrkeshögskoleutbildningar (YH) till akademiska examen. Gymnasieutbildning är ett vanligt 
minimumkrav inom exempelvis elteknik, banteknik eller bygg-/anläggningsteknik. För att överföra 
personal från en annan bransch till järnvägen krävs en 1- eller 2-årig YH-utbildning för specialisering 
(Respondent 1a 2019). Arbetsledare, Besiktningsmän, Maskinförare, Förare tåg, Maskinoperatör, 
Maskintekniker, Mättekniker, OFP-tekniker, Operatör mätvagn och Teletekniker är yrkesroller som 
oftast har en gymnasieutbildning. Det kan också tillkomma annan kompetens i kombination med 
gymnasieutbildning. Besiktningsmän har utbildning i besiktning och Maskinförare och Förare tåg har 
lokförarutbildning. Maskinoperatörer och Maskintekniker har utbildning på det aktuella typfordonet. 
Personal som framför spårgående fordon och Bantekniker har gått trafiksäkerhetsutbildningar. OFP-
tekniker är examinerade för ultraljudskontroll, nivå 2 (SS-ENISO 9712) (Respondent 2 2019). 

Bantekniker, Eltekniker, Signaltekniker och Spårsvetsare har genomgått YH-utbildning i motsvarande 
teknik. Entreprenadingenjör och Mätdatabearbetare har högskoleingenjörsutbildning respektive 
högskole-/universitetsutbildning inom elektronik. Platschef och projektledare har högskole-/universi-
tetsutbildning med teknisk inriktning eller samhällsbyggnad. Vissa yrkesroller hos spårentreprenörer 
kräver särskild behörighet eller certifiering. Auktoriserade elinstallatörer är auktoriserade av 
Elsäkerhetsverket. Lokalt svetsansvariga har obligatoriska certifikat från spårsvetsarutbildning (SS-EN 
ISO 3834–2). Deras kompetens motsvarar internationell svetsteknik (IWS) (Respondent 2 2019; 
Svetsen 2019). År 2019 utfärdades 46 IWS certifikat i Sverige, se Tabell 14 i Bilaga 4 för mer statistik 
på certifieringar och godkända IW skolor i Sverige (Svetskommissionen 2019). 
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5.1.3. Teknikkonsultbolag 
Utbildningsbakgrunden för personal med järnvägsspecifik kompetens varierar mellan de olika teknik-
konsultbolagen. Ett bolag anger att de främst har personal utbildad vid Trafikverksskolan i Ängelholm 
samt gymnasieingenjörer med ett års praktik i ellära (Respondent 3 2019). Två teknikkonsultbolag 
uppger att de främst har personal med akademisk utbildningsbakgrund. Dessa två bolag har delat med 
sig av uppgifter på deras anställdas utbildningsnivå, se Tabell 3 (Respondent 4 2019b; Respondent 6a 
2019). Notera att uppgifterna endast gäller för två bolag och därmed inte är representativa för 
branschsegmentet som helhet.  

Tabell 3. Utbildningsnivå för personal hos två i studien ingående teknikkonsultbolag. 

Utbildningsnivå Andel anställda [%] 

Gymnasieutbildning 7 

Yrkeshögskoleutbildning 30 

Högskole-/Universitetsutbildning 63 

Två teknikkonsultbolag beskriver att de anställdas utbildningsnivå är nära relaterat deras ålder; 
generellt är de yngre medarbetarna mer högutbildade jämfört med de äldre. Yngre personer har främst 
civilingenjörsutbildning eller YH-utbildning. De äldre medarbetarna har generellt lägre utbildning 
men de har istället lång erfarenhet. Teknikkonsultbolagen uppger att äldre anställda med akademisk 
utbildning utgör en liten andel av all personal med järnvägsspecifik kompetens. Grundskola 
kompletterad med järnvägsutbildningar hos SJ, Banverket och Trafikverket är en förekommande 
utbildningsbakgrund för äldre medarbetare hos teknikkonsultbolagen. Uppdragsledare/Projektledare, 
Tekniksamordnare och Specialister har ofta en civil- eller högskoleingenjörsutbildning (Respondent 3 
2019; Respondent 5a 2019). Ett teknikkonsultbolag uppger att några medarbetare med 
järnvägsspecifik kompetens har utbildning från Polen, Tjeckien och Ryssland (Respondent 7 2019). 

5.2. Kompetensbehov 

5.2.1. Infrastrukturförvaltare 
Trafikverket är inne i en bemanningsmässig tillväxtfas. Under år 2018 rekryterades drygt 1 000 nya 
medarbetare och under åren 2019–2020 är målsättningen att rekrytera ytterligare 2 000 personer. 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Region Stockholm, har beskrivit att deras verksamhet för 
närvarande är mellan planeringsfas och genomförande fas. Det första arbetet som kommer ske i 
genomförandefasen är sprängning av berg och borrning av tunnlar. De har idag få personer med 
järnvägsspecifik kompetens. En ögonblicksbild av deras verksamhet är inte representativ för deras 
kommande kompetensbehov. Enligt deras egna interna prognoser kommer de utöka den 
järnvägsspecifika kompetensen till 43 personer de närmaste åren, vilket motsvarar en ökning på 
ca 150 % (Respondent 12 2019). 

5.2.2. Spårentreprenörer 
Kompetensbehovet av personal med järnvägsspecifikkompetens hos spårentreprenörerna uttrycks som 
stort och avser alla tekniker. Det framgår i samtalen med entreprenörerna att det råder brist på främst 
Signaltekniker, Eltekniker men även Spårsvetsare, Banarbetare, Besiktningsmän, Arbetsledare och 
Platschefer (Respondent 1a 2019; Respondent 2 2019). Det uttrycks som svårt att rekrytera ingenjörer 
vilka ofta istället rekryteras av beställare (Respondent 1a 2019). För spårvägar råder en generell brist 
på tekniker (Respondent 8 2019).   
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5.2.3. Teknikkonsultbolag 
Teknikkonsultbolagen uppger kompetensbehov inom alla teknikområden men också att frågan är 
komplicerad. Järnvägsspecifik kompetens tar lång tid att bygga upp och en liten del blir experter. Tre 
teknikkonsultbolag beskriver en avsaknad av medarbetare med medellång erfarenhet och att senior 
personal med lång erfarenhet är på väg att gå i pension. Dessa bolag har behov av att rekrytera inom 
alla teknikområden, men i synnerhet inom spår, el, kontaktledning och signal (Respondent 3 2019; 
Respondent 4a 2019; Respondent 7 2019). I tillägg uttrycker ett bolag behovet av Utvecklare/system-
ingenjörer, BIM-samordnare, Byggledare och Ibruktagandeledare. Flera teknikkonsultbolag uppger sig 
ha ett rekryteringsbehov av Signalprojektörer. Signalprojektörer och Signalspecialister är svåra att 
rekrytera på grund av lång upplärningstid. Det kan ta fem år för en Signalprojektör att bli självgående, 
som kan jämföras med en Elprojektör där motsvarande utveckling sker på ett år (Respondent 4a 2019).  

Teknikkonsultbolagen förutspår att behovet av järnvägsspecifik kompetens kommer öka i framtiden. 
Kompetensen som behövs i framtiden kan däremot vara annorlunda jämfört med dagens. Manuella 
arbetsmoment kommer övergå till automatiserade/programmerade lösningar, vilket kommer medföra 
förändringar i de anställdas arbetsuppgifter. Teknikutvecklingen kommer medföra ett ökat kompetens-
behov inom trafikstyrning, BIM/datasamordning, tekniksamordning och projektledning. Samtidigt 
kommer den gamla kompetensen behövas då tekniska system för spårburen trafik har livslängd på 
över 50 år (Respondent 3 2019; Respondent 5a 2019). Tillväxtbehovet av personal med järnvägs-
specifik kompetens varierar mellan teknikkonsultbolagen. Förutsatt att Nationell plan för transport-
systemet genomförs så uppskattas tillväxtbehov till mellan 4–10 % (Respondent 4a 2019; Respondent 
9 2019). Ett bolag vill utöka den järnvägsspecifika kompetensen med flera hundra procent de närmaste 
åren utifrån volymen på de inkommande uppdragen (Respondent 7 2019). 

5.3. Kompetensförsörjning 

5.3.1. Infrastrukturförvaltare 
I Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 (Regleringsbrev 2019-12-17) diskuteras eventuell 
framtida kompetensbrist inom järnvägssektorn och infrastrukturdepartementet ger därför myndigheten 
i uppgift att redogöra för vilka åtgärder som avses genomföras för att avhjälpa situationen. 
Trafikverket har inget formellt övergripande ansvar för branschens kompetensförsörjning. I (Sveriges 
Byggindustrier 2018b) argumenterar Sveriges byggindustrier för att myndigheten ska ges ett sådant 
uppdrag. Järnvägsbranschens attraktionskraft som möjlig karriärväg är låg. Detta visar sig bland annat 
genom det generellt låga söktrycket till anpassade utbildningsprogram oberoende av utbildningsnivå. 
Den svårighet som finna att locka potentiella nya medarbetare till branschen gör att konkurrensen om 
existerande arbetskraft hårdnar vilket medför en risk för att den nödvändiga expansionen av personal 
uteblir och att medarbetare istället rör sig mellan aktörer inom branschen.  

Exempel på insatser initierade av Trafikverket med syfte att locka nya medarbetare till branschen är 
samarbetet mellan Trygghetsrådet och Ericsson i samband med teknikföretagets varsel i bland annat 
Kumla och Borås (Ny Teknik 2016). Arbetet motiverades av de omfattande åtgärderna som planeras 
att utföras på Trafikverkets anläggning samt den generellt ökande behovet av kompetens inom 
digitalisering och automatisering. Trafikverket och Trygghetsrådet kartlade kompetenssammansätt-
ningen bland de varslade medarbetarna samt deras eventuella intresse att byta arbetsgivare till 
Trafikverket. Ett annat exempel är projektet Järnvägsutbildning för Nyanlända ingenjörer (JUNA) där 
Trafikverket i samarbete med Arbetsförmedlingen, Helsingborg stads vuxenutbildning och företag i 
branschen arrangerade 9 månaders heltidsstudier vid Trafikverksskolan i Ängelholm och i 
Helsingborg. Insatsen vände sig mot nyanlända ingenjörer med minst 4–5 års specialiserad ingenjörs-
utbildning (Trafikverket 2017).    

Trafikverket ser branschgemensamt samarbete som också inkluderar skolor och universitet som 
viktigt. Denna typ av arbete drivs bland annat genom Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) där 
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en bred sammansättning av branschaktörer med representation från infrastrukturförvaltare, teknik-
konsultbolag, spårentreprenörer likväl som trafikoperatörer fokuserar på just attraktivitets- och 
kompetensutvecklingsinsatser. Under 2019 har bland annat ett samarbete med Arbetsmarknads-
kunskap inletts med syfte att skapa intresse för järnväg hos elever och studenter i åldern 9–19 år. 
Vidare görs arbete i Temaområde kompetens- och resursförsörjning inom anläggningsforum för att 
genomlysa det framtida behov som finns i branschen både med avseende på kompetens och resurser. I 
gruppen ingår Trafikverket, Sveriges byggindustrier och Svenska teknik & designföretagen.  

5.3.2. Spårentreprenörer 
För att kunna kompetensförsörja anlitas personer från andra branscher där det är möjligt. Detta gäller 
exempelvis Arbetsledare som kan rekryteras från anläggningssektorn och vidareutbildas inom 
anläggning av järnväg/spårväg (Respondent 1a 2019). Två spårentreprenörer erbjuder internutbild-
ningar för sin egen personal (Respondent 1a 2019; Respondent 2 2019). Två av spårentreprenörerna 
beskriver att de anlitar underkonsulter för att kunna leverera sina uppdrag. Detta görs särskilt för 
kontaktlednings-, signal- och spårtekniker. Enskilda personer anlitas som underkonsult och arbetar 
tillsammans med spårentreprenörernas anställda men ibland anlitas en underentreprenör för att göra ett 
helt uppdrag. En av spårentreprenörerna beskriver att de tar in fler underkonsulter än de egentligen 
önskar göra. En annan beskriver att de inte klarar av att tillsätta alla resurser från uppdrag utan att ta in 
underkonsulter (Respondent 1b 2019; Respondent 8 2019).  

Det kommer behövas kompetensutveckling inom ERTMS bland spårentreprenörer. Lokförare ingår 
inte i denna kartläggning och utgör en liten del av den totala kompetensen som kommer behövas för 
övergången till ERTMS (Respondent 10 2019). Det finns 604 signaltekniker som framkommer av den 
här kartläggningen, där de flesta har så kallad SiSä-behörighet. Trafikverksskolan i Ängelholm 
bedömer att 250–300 st av dessa signaltekniker är utbildade inom ERTMS. Vidare är bedömningen att 
behovet av signaltekniker kommer ligga på samma nivå men att en omfördelning av kompetens 
kommer ske. En del ställverk som finns idag fasas ut och ersätts med datoriserade ställverk som ställer 
krav på en annan kompetens än de äldre ställverken. Högre kunskap om systemteknik kommer krävas 
för framtida signaltekniker (Respondent 11 2019). 

5.3.3. Teknikkonsultbolag 
Det finns flera frågor som teknikkonsultbolagen arbetar med för att kompetensförsörja. De samarbetar 
med skolor, sitter i ledningsgrupper och genomför delar av utbildningar (Respondent 3 2019; 
Respondent 5a 2019). JUNA-studenterna (Järnvägsutbildning för nyanlända) i samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Trafikverket har levererat nya medarbetare till teknikkonsultbolagen 
(Respondent 5a 2019). Det är vanligt att teknikkonsultbolagen erbjuder internutbildning till sina 
anställda. Ett bolag erbjuder utbildningar under hela året i interna utbildningsprogram (Respondent 4a 
2019). Hos ett annat bolag är fokus på utbildning inom uppdragsledning eftersom de ser ett stort behov 
av det (Respondent 5a 2019). Ett tredje teknikkonsultbolag uppger sig inte ha utrymme för 
kompetensutveckling i termer av interna utbildningar (Respondent 7 2019). Det är också vanligt med 
kompetensnätverk inom varje teknikområde och mentorskapsprogram för att lära upp de juniora 
medarbetarna (Respondent 3 2019; Respondent 4a 2019). När det blir brist anlitar de ibland 
underkonsulter. Mellan 10–12 % av bolagens omsättning kommer från projekt av underkonsulter. Ett 
bolag beskriver att det är främst signalkompetens som anlitas av underkonsulter och att det är en 
spridning i åldrar/erfarenhet. Ett annat bolag beskriver att de främst anlitar seniora experter som 
underkonsulter (Respondent 3 2019; Respondent 4a 2019). Ett bolag anlitar personal från ett 
systerbolag i Skandinavien. Dock försvåras detta av det förhållandevis låga priser på uppdrag i Sverige 
(Respondent 7 2019). 
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6. Utbildningsutbud 
Järnvägsteknisk utbildning bedrivs inom ramen för gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskolor 
samt även vid universitet och högskolor. Detta kapitel redovisar tillgången på utbildningsprogram och 
kurser anpassade för den järnvägstekniska kompetens som fokuseras på i denna studie. Dessa 
uppgifter är viktiga för att kunna bedöma tillströmningen av utbildad personal till branschen. I en 
tidigare rapport av Sveriges byggindustrier kartlades utbildningar för BEST-teknikeryrken med 
särskilt fokus på signalteknik (Sveriges Byggindustrier 2018b).  

Den aktuella kartläggningen av utbildningsutbudet täcker alla järnvägstekniska utbildningsmiljöer och 
redovisas nedan uppdelat på utbildningsnivå; gymnasium, yrkeshögskola och universitet/högskola. En 
översiktlig presentation av sökande, antagna och examinerade elever år 2018 sammanslaget för samt-
liga utbildningsanordnare och uppdelat per utbildningsinriktning visas i Tabell 4. För en detaljerad 
sammanställning av antal sökande, antal platser och antal examinerade på gymnasie-, yrkeshögskole-
utbildningar, högskola/universitet uppdelat per utbildning år 2018, se Tabell 24 i Bilaga 4. På 
universitets-/högskolenivå inkluderas endast utbildningsprogram och inte enskilda kurser. Notera att 
uppgifter om antal antagna och examinerade tillhör olika elevgrupper. Kartläggningen av utbildnings-
utbudet inkluderar inte interna utbildningar, utbildningar som krävs för trafiksäkerhet på spåret och 
certifieringar som krävs för att exempelvis utföra spårsvetsning och elinstallationer. Ett flertal yrkes-
högskolor tillhandahåller även uppdragsutbildningar utöver sina yrkesutbildningar som inte täcks i 
denna kartläggning. Det innebär att yrkeshögskolor tillhandahåller kurser till redan anställd personal 
inom järnvägsbranschen som pågår under en period på några veckor. 

Trafikverksskolan i Ängelholm utmärker sig genom att bedriva utbildning på samtliga utbildnings-
nivåer och är även den enda anordnare av de som ingår i denna kartläggning som erbjuder kurser inom 
signalsäkerhetssystemet ERTMS (kopplat till projektörer och signaltekniker). I tillägg tillhandahåller 
företaget Bombardier Transportation Sweden AB utbildningar inom ERTMS. 

Tabell 4. Antal sökande, antagna och examinerade elever år 2018 vid samtliga utbildningsprogram 
inkluderade i den aktuella studien. Notera att examinerade inte är samma elevgrupp som sökande och 
antagna. 

Utbildningsnivå Inriktning Sökande Antagna Examinerade 

Gymnasieutbildning Banteknik* 51 41 38 

 Elteknik** 5 5 5 

 Gymnasieingenjör Uppgift saknas 7 8 

Yrkeshögskola Banteknik 46 25 21 

 Elteknik 14 8 9 

 Signalteknik 43 19 21 

 YH-ingenjör 454*** 84 39 

Universitet Järnvägsteknik 356*** 23 6**** 

Totalt  969 212 147 

* Inkluderar utbildningen inom banteknik vid Åmål och Nässjö samt de med inriktning järnvägsteknik och järnvägsbyggnad i 
Borlänge respektive Nässjö. 
** Motsvarar El- och energiprogrammets järnvägsutbildning vid Brinellgymnasiet i Nässjö.   
*** Samtliga sökande oberoende om utbildningen valts i 1:a, 2:a eller 3:e hand är inkluderade.  
**** Endast uppgift från Byggteknik-järnvägsteknik- och järnvägsingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola.  
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6.1. Gymnasieutbildning 
Ett antal järnvägstekniska inriktningar erbjuds inom ramen för gymnasiets El och energi- samt Bygg- 
och anläggningsprogram. Även yrkesvuxenutbildningar erbjuder järnvägsteknisk profilering. De 
yrkesroller som utbildningen leder till är bantekniker och gymnasieingenjörer. I den aktuella 
kartläggningen är utbildningsanordnare lokaliserade i Nässjö, Borlänge, Nässjö, Åmål och Ängelholm 
inkluderade. Information har inhämtats från respektive lärosäte individuellt.  

Bygg- och anläggningsprogram i Nässjö, Vännäs och Borlänge erbjuder järnvägsteknik som en av 
flera möjliga utbildningsinriktningar. I Borlänge kan eleverna välja järnvägsteknik, medan i Nässjö 
och Vännäs erbjuds eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet specialisering inom järnvägs-
byggnad. Vidare finns i Nässjö även möjlighet till järnvägsteknisk profilering på El-och energi-
programmet. I Åmål och Nässjö finns även vuxenutbildning på gymnasienivå med inriktning på 
banteknik. Trafikverksskolan i Ängelholm har i samarbete med Ängelholms gymnasieskola skapat ett 
fjärde år på gymnasiet för de elever som avslutat teknikprogrammet som gymnasieingenjör med 
järnvägsteknisk inriktning. 

Tabell 5 presenterar det årliga antalet examinerade elever för tidsperioden 2017–2019 från de 
utbildningsanordnare som ingår i denna kartläggning. Med undantag av El- och energigymnasie-
programmet i Nässjö är utbildningarna inom banteknik. Information om antal sökande respektive 
antagna till de aktuella utbildningarna finns i Tabell 15–Tabell 16 i Bilaga 4. Under 2019 
examinerades totalt 72 elever från de järnvägstekniska gymnasie- och yrkesvuxenutbildningarna. 
Samma år har 66 elever antagits till samma utbildningar, se Tabell 16 i Bilaga 4. Söktrycket är störst 
till banteknikerutbildningen i Åmål dit det är ungefär två sökande per utbildningsplats. 

Tabell 5. Antal examinerade från gymnasie- och yrkesvuxenutbildningar med järnvägsteknisk 
inriktning mellan år 2017–2019. 

Typ av utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Bantekniker  Åmåls kommun 27 19 24 

Bantekniker Nässjö kommun 6 6 8 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsteknik 

Husabygymnasiet, Borlänge 10 13 13 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsbyggnad 

Brinellgymnasiet, Nässjö 2 Inställd 4 

Bygg- och anläggningsprogrammet- 
järnvägsbyggnad 

Liljaskolan, Vännäs 12 12 11 

El- och energiprogrammets järnvägsutbildning Brinellgymnasiet, Nässjö 3 5 5 

Gymnasieingenjör - järnvägsteknik Ängelholms kommun, 
Trafikverksskolan 

4 8 7 

Totalt  64 63 72 

6.2. Yrkeshögskolor 
Majoriteten av utbildningsplatser med järnvägsteknisk inriktning är förlagda inom yrkeshögskolan. 
Den information som utgjort underlaget till denna del av kompetenskartläggningen har tillhandahållits 
av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Figur 14 presenterar utbildningsanordnare av 
yrkeshögskolor med järnvägsteknisk inriktning tillsammans med deras geografiska placering. 
Rödmarkerade utbildningsmiljöer är sådana som behövt ställas in och utbildningar markerad med en 
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stjärna har blivit inställda eller inte erbjudits någon gång under perioden 2017–2019. Utbildningen för 
kvalificerade signaltekniker i Umeå och signalprojektörer med BIM-kompetens i Göteborg var 
inställda hela perioden 2017–2019, se Figur 14. Det är även vissa utbildningsprogram som varit 
verksamma under perioden som sedan inte erbjudits eller blivit inställda, exempelvis Signalprojektör 
med BIM-kompetens i Stockholm där sista ansökningarna togs emot 2017. Även Signaltekniker i 
Falköpings kommun ställdes in för de som skulle påbörja utbildningen 2019. Det finns inget centralt 
antagningssystem till yrkeshögskolorna utan varje utbildningsanordnare ansvarar för sin egen 
antagning. Detta medför en viss osäkerhet i sammanställningen av information som härrör från de 
olika yrkeshögskolorna. 

 

 

Kartläggning av yrkeshögskolor 
verksamma 2017–2019  

• Ängelholms vuxenutbildning, 
Trafikverkskolan 

• Falköpingskommun, Lärcenter* 

• KYH AB Stockholm* 

• Stiftelsen Stockholms Tekniska 
Institut 

• Nässjö kommun* 

• Campus Varberg/ 
Varbergskommun 

• Västerdalarnas 
Utbildningsförbund (Vansbro) 

Inställda YH utbildningar 2017–
2019 

• Kyh AB Göteborg 

• Folkuniversitetet Umeå 

Figur 14. Anordnare av yrkeshögskolor med järnvägsteknisk inriktning som inkluderats i den aktuella 
kartläggningen under perioden 2017–2019. 
* Inställd eller ej erbjuden utbildning någon gång under perioden 2017–2019.  

Antal examinerade från yrkeshögskoleutbildningarna med järnvägsteknisk inriktning per år mellan 
2017–2019 visas i Tabell 6. Här har utbildningarna arrangerats i kompetenskategorierna ban-, el-, 
signal- och teleteknik. Antal sökande respektive antagna till de aktuella utbildningarna redovisas i 
Tabell 17–Tabell 18 i Bilaga 4. Från Tabell 6 framgår att det totala antalet examinerade per år från 
yrkeshögskolans järnvägstekniska program varierar mellan 62–82 personer för den studerade perioden. 
Vidare noteras att antalet examinerade bantekniker, eltekniker och signaltekniker har minskat under 
samma period. För år 2019 framgår en halvering av antalet examinerade signaltekniker jämfört med de 
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föregående åren. För åren 2017 och 2018 har ungefär dubbelt så många bantekniker och signaltekniker 
som eltekniker examinerats. Den kategori av utbildningar med järnvägsspecifik inriktning hos 
yrkeshögskolan som examinerar flest elever är YH-ingenjörer, se Tabell 6. En förteckning av 
utbildningsanordnare från yrkeshögskolor med järnvägsteknisk utbildning presenteras i Tabell 7.  

Söktrycket till yrkeshögskolorna varierar mycket beroende på utbildningsinriktning och år, se Tabell 
17 i Bilaga 4. Exempelvis ses en plötslig ökning i antalet sökande till banteknik 2019. Anledningen är 
att Trafikverksskolan detta år startade en utbildning i kvalificerad banteknik med stort söktryck. 
Särskilt högt söktryck ses för utbildningarna till YH-ingenjör. Detta förklaras delvis av att de sökande 
tillåts göra flera val och att information om 1:a, 2:a och 3:e handsval inte har tagits hänsyn till i detta 
underlag. En jämförelse av antalet examinerade från, och antalet antagna till, yrkeshögskolorna med 
järnvägsteknisk inriktning, visar att genomflödet varierar mellan 45 % - 66 % för den studerade 
tidsperioden, se Tabell 6 och Tabell 18 i Bilaga 4. 

Tabell 6. Antal examinerade från yrkeshögskoleutbildningar med järnvägsteknisk inriktning mellan år 
2017–2019. 

Utbildningsinriktning 2017 2018 2019 

Bantekniker  24 21 18 

Eltekniker 12 9 8 

Signaltekniker 20 21 10 

YH-ingenjör 26 39 28 

Totalt 82 90 64 

 

Tabell 7. Förteckning av utbildningsanordnare inom utbildningsinriktningarna införda i Tabell 6. 
Verksamma någon gång under perioden 2017–2019. 

Utbildningsinriktning Utbildningsanordnare 

Bantekniker  
• Nordisk spårsvetsare, Vansbro 

• Kvalificerad bantekniker, Ängelholm 

Eltekniker • Kvalificerad kontaktledningstekniker, Ängelholm 

Signaltekniker • Kvalificerad signaltekniker/Signaltekniker, Ängelholm, Nässjö* och Falköping* 

YH-ingenjör 

• Signalprojektör med BIM-kompetens, Stockholm*  

• Anläggningsingenjör järnväg, Solna 

• Ingenjör signal och kontaktledningsprojektör, Stockholm 

• Järnvägsprojektör, Varberg och Stockholm 

• Järnvägsingenjör, Solna 

*Utbildningarna har under vissa år ej erbjudits eller varit inställda någon gång under perioden 2017–2018. 

6.3. Högskola/universitet 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) erbjuder utbildnings-
program på kandidat- och mastersnivå med järnvägsteknisk inriktning. På LTH arrangeras dessa 
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utbildningar i samarbete med Trafikverksskolan i Ängelholm. I tillägg erbjuder KTH och Luleå 
Tekniska Universitet (LTU) även enskilda kurser med järnvägstekniskt innehåll. Kandidatprogrammet 
inom Järnvägsteknik/Järnvägsbyggnad på LTH har varje år 25 studieplatser. Antalet sökande till det 
aktuella utbildningsprogrammet framgår i Tabell 19 i Bilaga 4, år 2019 sökte 131 personer till 
programmet. Andelen studenter som hade kandidatprogrammet på LTH som förstahandsval mellan 
2017–2019, var 16 % av sökande till programmet. Antalet antagna till detta program visar en 
minskande trend över tid, se Tabell 20 i Bilaga 4. Antalet examinerade från kandidatprogrammet inom 
Järnvägsteknik/Järnvägsbyggnad på LTH visas i Tabell 8. År 2019 har 6 personer examinerats, det 
låga antalet kan förklaras av att en del studenter inte ännu hade ansökt om examen. Från och med 2018 
finns på KTH masterprogrammet ”Railway engineering” (Järnvägsteknik) i samarbetet med University 
of Illinois. Den första klassen som antogs till programmet examineras 2020. År 2018 och 2019 erbjöds 
8 respektive 16 studieplatser, på KTH:s masterprogram inom Järnvägsteknik. Antalet sökande är jämt 
över perioden, se Tabell 19 i Bilaga 4. Antalet studenter som haft masterprogrammet i Järnvägsteknik 
på KTH som förstahandsval är okänt. 

I tillägg till de utbildningsprogram som diskuterats ovan erbjuds vid LTU och KTH även enskilda 
kurser med järnvägstekniskt innehåll. Majoriteten av de kurser som kartlagts anordnas av KTH uppgår 
till totalt 10 kurser. På LTU ges fyra kurser varav två av dessa går att söka till som fristående kurser. 
De kartlagda kurserna på högskole- och universitetsnivå finns tillgängliga i Tabell 23 i Bilaga 4. En 
hög andel av sökande blir antagna till de aktuella kurserna, se Tabell 21–Tabell 22 i Bilaga 4. Som 
visas i Tabell 9 examinerades över 200 studenter från de aktuella kurserna år 2017 och 2018. Detta 
innebär att en hög andel antagna studenter som också slutför kurserna. 

Tabell 8. Antal examinerade från utbildningsprogram med järnvägsteknisk inriktning på högskola och 
universitet mellan åren 2017–2019.  

Utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Byggtekniker, järnvägsteknik, järnvägsingenjör Lunds Tekniska Högskola (LTH)* 16 9 6 

*Antal examinerade visas endast från LTH eftersom KTH får sina första examinerade studenter år 2020. 

 

Tabell 9. Antal examinerade från kurser med järnvägsteknisk inriktning på högskola och universitet 
mellan åren 2017–2019.  

Typ av utbildning 2017 2018 2019 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 125 140 47 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) 79 109 7 
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Bilaga 1 – E-postmeddelande till datainsamling 

E-postmeddelande till datainsamling 

Hej, 

Jag heter Lisa Svanberg och arbetar tillsammans med Peter Torstensson på VTI i ett projekt om 
kartläggning av kompetens- och resursbehov av järnvägsspecifik kompetens. Projektet är i samarbete 
med och på uppdrag av Trafikverket. Den innehåller en prognosmodell som kommer prognostisera 
resursbehovet av järnvägsspecifik kompetens i Sverige i framtiden utifrån planerade 
järnvägsinvesteringar. Vi förväntar oss att rapporten kommer vara värdefull för alla aktörer i 
branschen och hjälpa dessa att säkerställa sitt resursbehov i framtiden. Vi kommer också framföra 
branschens lösningar för utbildningar och andra åtgärder för att säkra kompetensbehovet. 

 

Vi är intresserade av att ta del av följande uppgifter för studien: 

- Befintligt antal anställda med järnvägsspecifik kompetens 

- Ålder eller åldersspann på dessa anställda (om det finns) 

- Utbildningsbakgrund (om det finns) 

- Estimering av framtida resursbehov närmaste åren 

 

Vi kommer presentera resultaten i aggregerad form för spårentreprenörer, infrastrukturägare och 
teknikkonsultbolag. Ingen enskild aktör kommer pekas ut. Har ni möjlighet att dela med er av dessa 
uppgifter? Är du rätt person att prata med? Hör gärna av dig om du har någon fråga? 

 

A. Intervjufrågor 

 Vilken utbildningsbakgrund har era anställda idag? 
 Vilket rekryteringsbehov av järnvägsspecifik kompetens har ni idag och i framtiden? 
 Hur ni ser på situationen med järnvägsspecifik kompetens idag och i framtiden? 
 Behöver ni bredare kompetens, spetskompetens, högre utbildade eller något annat? Skiljer det 

sig i olika delar av landet? 
 Vad gör ni för att täcka behovet, håller ni internutbildningar, kompetensutveckling, mentorskap, 

kompetensnätverk, annat? 
 Efterfrågar ni något speciellt av utbildningsinstitutionerna? 
 Tar ni in underkonsulter eller anlitar utländska bolag? I hur stor utsträckning? 
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Bilaga 2 – Yrkesrollsgruppering för teknikkonsulter 
Tabell 10. Yrkesroller inkluderade i kompetenskartläggningen för att representera järnvägsspecifik 
kompetens hos teknikkonsultbolagen. Förteckning över hur yrkesroller från de i studien ingående 
företagen har grupperats. 

Yrkesroll/-grupp i 
kartläggning 

Ingående yrkesroller 

Ban-/spårprojektör Bana & mark, bana & markprojektör, spåringenjör, spårprojektör, 
spårprojektör/CAD-koordinator, teknikansvarig bana 

Besiktningsman Besiktningsman, besiktningsman signal, spårbesiktningsman 

Byggledare Byggledare, Byggledare säkerhet 

BIM/Datasamordnare BIM samordnare, Datasamordnare, Datasamordnare/projektadministratör 

Drift & underhållskonsult Drift & underhållskonsult 

Elprojektör El & kontaktledningsprojektör, el & signalprojektör, el & teleprojektör, el 
högspänning projektör, el lågspänning projektör, elkonstruktör, elkraftingenjör, 
elplanerare, elprojektör, elspecialist, teknikansvarig el, teknikansvarig el & 
kanalisation, teknikansvarig el & kontaktledning, teknikansvarig el lågspänning 

Handläggare/godkännande 
process 

Handläggare tele, Handläggare/godkännande process 

Ibruktagandebesiktningsman 
signal 

Ibruktagandebesiktningsman signal, ibruktagandeledare signal  

Kanalisationsprojektör Kanalisationsprojektör, mark & kanalisationsprojektör, teknikansvarig 
kanalisation, ”bana, mark & kanalisationsprojektör” 

Kontaktledningsprojektör Kontaktledningsingenjör/arbetsmiljöansvarig, kontaktledningsprojektör, 
kontaktledningsspecialist, teknikansvarig kontaktledning 

Mättekniker/mätingenjör Mätingenjör, mättekniker 

Projekteringsledare Projekteringsledare 

Projektledare Projektledare, projektledare spårsystem, projektledare/uppdragsledare, 
biträdande uppdragsledare, uppdragsledare, uppdragsledare järnväg 

Projektör Järnvägsprojektör, järnvägsingenjör, junior projektör, mark & 
järnvägsprojektör, ”mark, väg & järnvägsprojektör”, projektingenjör, projektör, 
specialist, teknikansvarig EST, ingenjör  

Signalprojektör Signalprojektör, signalingenjör, signalspecialist 

Signaltekniker Signaltekniker 

Systemingenjör  Systemingenjör 

Säkerhetsgranskare signal Säkerhetsgranskare signal 

Tekniksamordnare Tekniksamordnare 

Teleprojektör Teleprojektör, telespecialist 
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Bilaga 3 – Kompetenstillgång 
Tabell 11. Personalantal uppdelat på utvalda yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens. 
Sammanslagning av samtliga i studien ingående infrastrukturförvaltare. 

Yrkesroll Personalantal 
Projektledare 308 
Specialist teknik 198 
Projektingenjör 144 
Underhållsingenjör 59 
Järnvägsingenjör 25 
Projektledare senior 21 
Senior specialist teknik 20 
Projektchef 13 
Projekteringsledare 12 
Teknikingenjör 12 
Nationell samordnare 10 
Förvaltare anläggning 8 

Byggledare 4 
Totalt 834 

 

Tabell 12. Personalantal uppdelat på utvalda yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens. 
Sammanslagning av samtliga i studien ingående spårentreprenörer. 

Yrkesroll Personalantal 
Bantekniker 806 

Signaltekniker 604 

Eltekniker 499 

Arbetsledare 461 

Spårsvetsare 272 

Platschef 144 

Besiktningsman 124 

Maskinoperatörer 119 

Entreprenadingenjör 114 

Förare tåg 94 

Mättekniker/mätingenjör/utsättare 58 

Maskinförare 56 

Teletekniker 54 

Projektadministratör 38 

Maskintekniker 35 

Kraftförsörjningstekniker 34 

Projektledare 34 

Drifttekniker 22 

Verkstadstekniker 16 

Säkerhetshandläggare 16 
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OFP-tekniker/ ultraljudstekniker 14 

Lokalt svetsansvarig 10 

Operatör mätvagn 10 

Auktoriserad elinstallatör 9 

Mätdatabearbetare 8 

Totalt 3654 

 

Tabell 13. Personalantal uppdelat på utvalda yrkesroller med järnvägsspecifik kompetens. 
Sammanslagning av samtliga i studien ingående teknikkonsultbolag. 

Yrkesroll Personalantal 
Signalprojektör 263 
Projektledare 163 
Systemingenjör 134 
Ban-/ spårprojektör 129 
Elprojektör 129 
Kontaktledningsprojektör 86 
Projektör 85 
Säkerhetsgranskare signal 61 
Kanalisationsprojektör 60 
Drift & Underhållskonsulter 48 
Tekniksamordnare 41 
Teleprojektör 37 
Projekteringsledare 33 
Ibruktagandebesiktningsman signal 30 
Handläggare/ godkännande 
process 23 
BIM/Datasamordnare 18 
Byggledare 16 
Signaltekniker 10 
Besiktningsman 8 
Mätingenjör/mättekniker 4 
Totalt 1377 
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Bilaga 4 – Information från kartläggningen av utbildningsutbud 

Certifiering Lokalt Svetsansvarig (IWS) 

För yrkesrollen Lokalt svetsansvarig krävs certifiering (SS-EN ISO 3834–2) som motsvarar 
internationell svetstekniker (IWS). Det finns sex godkända IW skolor i Sverige där svetstekniker 
utbildning med IWS certifiering kan genomföras. Dessa är Kiwa i Malmö, Inwenco i Sundsvall, 
Lernia Utbildning AB i Västerås, Montiko Teknik AB i Tranås, Svenska Elektrod AB i Stockholm och 
Svetsakademin i Göteborg (Svetskommissionen 2019). Antalet utfärdarde IWS 
svetsteknikercertifieringar i Sverige mellan åren 2010-2019 framgår i Tabell 14. 

Tabell 14. Antal utfärdade IWS svetsteknikcertifieringar i Sverige mellan åren 2010–2019. 

Utfärdade IWS certifikat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Svetsteknik, IWS 89 86 109 109 84 99 98 66 71 46 

 

Tabell 15. Antal sökande till gymnasie- och yrkesvuxenutbildningar med järnvägsspecifik inriktning. 

Typ av utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Bantekniker  Åmåls kommun 40–50 40–50 ca 50 

Bantekniker Nässjö kommun 6 6 8 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsteknik 

Husabygymnasiet, Borlänge Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsbyggnad 

Brinellgymnasiet, Nässjö 2 0 4 

El- och energiprogrammets 
järnvägsutbildning 

Brinellgymnasiet, Nässjö 3 5 5 

Gymnasieingenjör - järnvägsteknik Ängelholms kommun, 
Trafikverksskolan 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

31 

 

Tabell 16. Antal antagna till gymnasie- och yrkesvuxenutbildningar med järnvägsspecifik inriktning. 

Typ av utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Bantekniker  Åmåls kommun 29 22 24 

Bantekniker Nässjö kommun 6 6 8 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsteknik 

Husabygymnasiet, Borlänge 13 13 13 

Bygg- och anläggningsprogrammet - 
järnvägsbyggnad 

Brinellgymnasiet, Nässjö 2 Inställd 4 

El- och energiprogrammets järnvägsutbildning Brinellgymnasiet, Nässjö 3 5 5 

Gymnasieingenjör - järnvägsteknik Ängelholms kommun, 
Trafikverksskolan 

8 7 12 
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Tabell 17. Antal sökande till yrkeshögskoleutbildningar med järnvägsspecifik inriktning. Förteckning 
av utbildningsanordnare inom respektive kompetensområde finns i Tabell 7. 

Kompetensområde 2017 2018 2019 

Bantekniker  46 46 118 

Eltekniker 28 14 47 

Signaltekniker 106 43 46 

YH-ingenjör 420 454 489 

Totalt 600 557 700 

 

Tabell 18. Antal antagna till yrkeshögskoleutbildningar med järnvägsspecifik inriktning. Förteckning 
av utbildningsanordnare inom respektive kompetensområde finns i Tabell 7.  

Kompetensområde 2017 2018 2019 

Bantekniker  30 25 30 

Eltekniker 9 8 16 

Signaltekniker 35 19 17 

YH-ingenjör 73 84 78 

Totalt 147 136 141 

 

Tabell 19. Antal sökande till utbildningsprogram med järnvägsspecifik inriktning på 
högskola/universitet. Uppgiften i parantes angiven för LTH är antalet sökande med programmet inom 
Byggteknik/Järnvägsteknik/Järnvägsingenjör som förstahandsval. 

Typ av utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Master program in Raliway Engineering Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) 

- 194 197 

Byggteknik, järnvägsteknik, 
järnvägsingenjör 

Lunds Tekniska Högskola (LTH) 180 
(23) 

162 
(11) 

131 
(21) 

 

Tabell 20. Antal antagna till utbildningsprogram med järnvägsspecifik inriktning på 
högskola/universitet.  

Typ av utbildning Utbildningsanordnare 2017 2018 2019 

Master program in Raliway Engineering Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) - 5 8 

Byggteknik, järnvägsteknik, järnvägsingenjör Lunds Tekniska Högskola (LTH) 23 18 11 
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Tabell 21. Antal sökande till kurser med järnvägsspecifik inriktning på högskola/universitet. 

Typ av utbildning 2017 2018 2019 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 135 140 172 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) 97 109 69 

 

Tabell 22. Antal antagna till kurser med järnvägsspecifik inriktning på högskola/universitet. 

Typ av utbildning 2017 2018 2019 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 132 165 160 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) 97 102 69 

 

Tabell 23. Kurser som ingår i kartläggningen för universitet och högskolor. 

Kurs Utbildningsanordnare 

Väg-, järnväg och VA-teknik KTH 

Järnväg signalteknik – projektering KTH 

Järnväg signalteknik – signalsystem KTH 

Järnväg signalteknik – systemsäkerhet, tillförlitliga system (kursen 
slutade ges 2012) 

KTH 

Spårtrafiksystem och Spårfordon (kursen slutade ges 2010) KTH 

Tågtrafik - marknad och planering KTH 

Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik KTH 

Spårfordons dynamik KTH 

Väg- och banteknik  KTH 

Anläggning 2 Byggande, drift och underhåll av vägar & järnvägar KTH 

Vägar och järnvägar LTU 

Väg och järnvägsbyggnad LTU 

Vägar och järnvägar, fortsättningskurs LTU 

Vägar och järnvägsprojektering med datorstöd LTU 
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Tabell 24. Antal sökande, erbjudna platser och examinerade för gymnasie-, yrkeshögskoleutbildningar 
och högskola/universitet år 2018. 

Utbildningsanordnare Utbildning Sökande Platser Examinerade 

Gymnasieutbildning     

Åmåls kommun Bantekniker 40–50 
sökande 

22 19 

Nässjö kommun Bantekniker 6 6 6 

Husabygymnasiet, 
Borlänge 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet - 
järnvägsteknik 

14 13 13 

Brinellgymnasiet, 
Nässjö 

Bygg- och 
anläggningsprogrammet - 
järnvägsbyggnad 

5 6 5 

Liljaskolan, Vännäs Bygg- och 
anläggningsprogrammet- 
järnvägsbyggnad 

12 12 12 

Brinellgymnasiet, 
Nässjö 

El- och energiprogrammets 
järnvägsutbildning 

0 6 Uppgifter saknas 

Ängelholms kommun, 
Trafikverksskolan 

Gymnasieingenjör - 
järnvägsteknik 

Uppgifter 
saknas 

Uppgifter 
saknas 

8 

Yrkeshögskolor     

Ängelholms Kommun                 Järnvägstekniker / 
kvalificerad signaltekniker 

22 12 7 

Ängelholms Kommun            Järnvägstekniker 
/kvalificerad 
kontaktledningstekniker 

14 12 9 

Falköpings Kommun                                                    Kvalificerad Signaltekniker 21 18 5 

Folkuniversitetet 
Stiftelsen Kurs- 
Verksamheten Vid 
Umeå Universitet                 

Kvalificerad signaltekniker/ 
Signaltekniker 

Inställt Inställt (25) Inga 
examinerade 
2018 då 
programmet inte 
har erbjudits 
tidigare år 

Kyh Ab, Stockholm     Signalprojektör med bim-
kompetens 

Erbjöds inte 
2018 

Erbjöds inte 
2018 

8 

Kyh Ab, Göteborg Signalprojektör med bim-
kompetens 

Erbjöds inte 
2018 

Erbjöds inte 
2018 

Inga 
examinerade 
2018 då 
programmet har 
varit inställt 
tidigare år 

Nackademin Aktiebolag             Anläggningsingenjör 
järnväg 

254 35 21 
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Nässjö Kommun Kvalificerad signaltekniker Erbjöds inte 
2018 

Erbjöds inte 
2018 

9 

Stiftelsen Stockholms 
Tekniska Institut 

Sti-ingenjör 
järnvägsprojektör est 

165 35 5 

Campus 
Varberg/Varbergs 
Kommun 

Järnvägsprojektör 35 25 5 

Västerdalarnas 
Utbildningsförbund 

Nordisk spårsvetsare 46 30 30 

Högskola/Universitet     

Master program in 
Railway Engineering 

Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) 

197 25 Första gruppen 
studenter 
examineras år 
2020 

Byggteknik 
järnvägsteknik, 
järnvägsingenjör 

Lunds Tekniska Högskola 
(LTH) 

131 8 6 
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