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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. 

 

 

Instruktör– Bandvagn - Kompetenshöjande utbildning 
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. Efter 
godkänd Instruktörsutbildning Steg 1 är man behörig som hjälpinstruktör och efter godkänd 
Instruktörsutbildning Steg 2 är man behörig som instruktör på bandvagn.  

Därefter skall man årligen genomgå en Kompetenshöjande utbildning. Efter den tredje utbildningen får 
man sitt förarbevis förlängt. Detta skall ske fem år efter grundutbildningen och sedan vart 6:e år efter 
genomgången Kompetenshöjande instruktörsutbildning. 

Tid: 3 dagar 

Huvudmål 

Efter genomförd utbildning skall instruktören årligen genomgå kompetenshöjande utbildning för att 
vidmakthålla en hög instruktörskompetens samt fördjupa sina kunskaper och höja sin personliga färdighet 
att utbilda förare på system, lagstiftning, fordon och tilläggsutrustning. 

Delmål 

Teori 
Fördjupad utbildning i lagar och förordningar. 

 Teori/Praktik 
 Fördjupad utbildning i handhavande olika kommunikationssystem som används av Svenska 

Kraftnät och Vägverket. 
 Fordonslära (el- broms- smörj- system samt drivlinan med hjul/band). 
 Felsökning och vård på de olika systemen 

 Körning 
 Höja den personliga färdigheten i att framföra fordonet under olika terrängförhållanden såväl dag 

som mörker. 

 Planläggning/utbildning 
 Återblick på genomförda utbildningar. 
 Genomgång och synpunkter på resultat av kursutvärderingar 
 Planläggning/förberedelser och fördelning av instruktörer inför kommande utbildningar. 

Måluppfyllnad 
Efter prövning av instruktörernas kunskaper inom lagstiftning, teknik och vård samband/ signalsystem 
samt framförande av bandvagn dag som natt, tilldelas instruktören tid för planering av kommande kurs. 
Kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. 

Detaljplan 
Kursledning med utbildningsledare ansvarar för att detaljprogram och timplan upprättas samt 
kursdokumentation tas fram och sänds ut till elever 1 månad före kurs. 


