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Frivilligorganisationerna Frivilliga Automobilkåren, FAK, och Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren, 
rekryterar medlemmar till utbildning samt utbildar förare på bandvagn, terrängbil, bandtraktor samt 
operatörer för reservkraftaggregat för Svenska Kraftnät. 

FAK och Bilkåren rekryterar instruktörer, som vill genomgå utbildning till bandvagns- och 
terrängbilsinstruktör, inom organisationerna. 

 

Utbildningsledare - Bandvagn 
Instruktörer för bandvagnar skall, innan man påbörjar sin utbildning som instruktör för bandvagn, ha 
genomgått en grundläggande instruktörsutbildning samt grund- och snöutbildning på bandvagn 206 
samt Instruktörsutbildning Steg 1.  

Efter godkänd Instruktörsutbildning Steg 1 är man berättigad att genomgå Instruktörsutbildning  
Steg 2 för bandvagn.  

Efter godkänd Instruktörsutbildning Steg 2 blir man behörig som instruktör att under 
utbildningsledares ansvar biträda vid bandvagnsutbildningar. 

Efter godkänd Instruktörsutbildning Steg 2 kan man, efter certifiering, bli godkänd att som 
utbildningsledare ansvara för och leda bandvagnsutbildningar. 

Tid: Behovsanpassas 

Huvudmål 

Efter certifiering skall utbildningsledaren kunna ansvara för, leda och genomföra utbildningar på 
grund-, snö- avancerad samt repetitionsutbildning på bandvagn 206.  

Delmål 

 Teori  
 Samverka med representant kursplats (logi, mat, lokaler, terräng) 
  Ta fram dokumentation 
 Sända ut information och program till elever två månader före kursstart 
 Följa upp att elevernas tillgodogör sig utbildningen 
 Genomföra slutprov, godkänna/underkänna elev 
 Genomföra kursutvärdering och avrapportera kursen till respektive organisation 
 Ansvara för avveckling kursplats 

 Praktik  
 Upprätta detalj- och timplan 
 Fördela övningar till instruktör 
  Samverka med representant kursplats terräng, vårdlokaler m.m. 
 Följa upp att eleverna tillgodogör sig utbildningen 
 Ansvara för säkerheten under kursen 
 Ansvara för att all materiel och fordon finns till kursen 
 Genomföra slutprov tillsammans med instruktör 
 Godkänna/underkänna elev efter genomförd utbildning 
 Ansvara för återlämnandet av materiel och fordon efter kurs 

Måluppfyllelse 
Efter prövning av utbildningsledarens kunskaper att leda och genomföra utbildningar kan 
utbildningsledaren certifieras. 

Genomförandeplan 
Kvalitetssäkraren upprättar genomförandeplan, som skall sändas ut till instruktören två månader före 
kurs. 


