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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 - Steg 1
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.
Därefter är man berättigad att gå Instruktörsutbildning Steg 1 för bandvagn.
Efter godkänd Instruktörsutbildning Steg 1 blir man färdig bandvagnsförare och behörig att tjänstgöra
inom elförsörjningen. Utbildningen ersätter Avancerad 1 utbildningen, som bandvagnsförare genomgår.
Efter godkänd Instruktörsutbildning Steg 1 blir man behörig som hjälpinstruktör på bandvagn.
Tid :

4 dagar

Huvudmål
Efter genomgången bandvagnsinstruktörsutbildning steg 1 skall instruktören, under utbildningsledares
ansvar, kunna undervisa på bandvagn 206 teoretiskt lagstiftning, teori/praktik teknik samt körning
barmark, snö, samt leda momentövning på bandvagn 206. Stor vikt läggs på instruktörernas pedagogiska
förmåga att leda och förmedla utbildning på bandvagn 206.

Delmål


Teori
 Lagstiftning omfattar TKL – terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen,
VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen.



Teori/Praktik Teknik
 Med hjälp av instruktionsbok praktiskt och teoretiskt utbilda bandvangsförare i vård, felsökning
och underhåll av bandvagn 206, genomförande av tilldelade övningar utifrån ett pedagogiskt sätt
med utbildarens uppträdande roll och användande av pedagogiska hjälpmedel.
 Uppföljning med prov och provformer.



Körning
 Att utbilda på bandvagn 206 i grunder för körning i körgård, terrängkörning vid barmark som
snötäckt terräng samt orientering i samband med körning dag som natt.
 Utbilda förare vid repetitionsutbildning på bandvagn 206.

Måluppfyllelse
Efter prövning av instruktörens kunskaper vid genomförande av tilldelade övningar inom lagstiftning,
teknik och körning på bandvagn 206 samt deras pedagogiska förmåga att förmedla utbildningen kan
instruktören godkännas.
Kursutvärdering skall göras innan kurs avslutas.

Detaljplan
Kursledning med utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram
kursdokumentation som skall sändas ut till elever 2 månader före kurs.

