
 

 

 

 

 

Instruktionsförarutbildning 

Grund 

       
Lärare i trafikföreskrifter Fordonsinstruktör Lärare i ATC-, fordons-

    och bromsteknik 
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Huvudlärare för grundkursen är Anders Wall 

Anders medverkade som lärare i instruktionsförarkurser redan från 1990 då som anställd på SJ. 

Därefter har Anders roll i kurserna växt. 

Anders har fått mycket goda vitsord från branschen för genomförandet av dessa kurser och  

förtroende att fortsätta och har därför genomfört minst en kurs per år de senaste 18 åren. 

De flesta idag verksamma instruktörer i Sverige har börjat sin instruktörsbana med Anders som 

lärare.  

Vi har även ett antal gästlärare som kommer att ta valda delar, alla med erkänt goda kunskaper inom 

sina områden. 
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En gedigen grund                                                                    
 

Kursen består av totalt 4 veckor. Efter genomförd utbildning har man erhållit en fördjupning och 

repetition av elteknik, diesellära, broms, fordonsteknik, TTJ och ATC. Därutöver har man erhållit en 

kurs i pedagogik, samt tränat på att undervisa. 

Deltagaren kan omedelbart efter kursen genomföra utbildningar utifrån deltagarens kunskap i 

respektive ämne. 

Oftast erfordras en ytterligare kunskap i respektive fordon/regelverk som kursen ska innehålla. 

Denna kan erhållas av respektive företag som deltagaren är anställd i, men vi kan också erbjuda 

kurser för detta. 

Det är också möjligt att välja bort delar av kursen om man så önskar.  

 

 

Fordonsutbildningar med mera 

 

Våra fordonsutbildningar är 4–5 dagar och vi har instruktörer till de flesta fordon på marknaden. 

Exempel på fordonsutbildningar och kompletterande utbildningar vi kan leverera är  

- Br185 (Traxx) 

- X50-serien (Regina) 

- TMX/TMY/TMZ 

- X61/62 

- X10-serien, 

- Rc 

- ETCS 

… och mycket mer! 
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Innehåll 
 
Vecka 1        Vecka 2 
- TTJ, Regelverkets struktur och bakgrund - Repetition Elteknik 

- Förtydligande av svårtolkade delar - Ny teknik inom fordon 

- Att snabbt hitta i regelverket - AT-system för eldriften 

- Regler kring förarbeviset - Repetition Broms 

- Allmän repetition av TTJ - Ny teknik Broms 

- ATC, allmän repetition - Fördjupning kring bromsberäkningar 

- Information om ERTMS 

- Fördjupning i hur ATC beter sig i vissa 

   situationer 

Vecka 3        Vecka 4 
- Grundläggande diesellära - Pedagogik och didaktik 

- Allmän fordonskunskap - Lektionsplanering 

- Fordonsutveckling - Slutprov 

- Repetition El o Broms - Träning i att undervisa 

  - Avslutning 
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Anders Wall 

Anders har både lång och gedigen erfarenhet inom järnvägsbranschen. Han påbörjade sin 

lokförarutbildning 1982, och började jobba som instruktör 1988. 

Utöver instruktionsförarutbildningarna har Anders också, bland annat, grundutbildat lokförare, 

genomfört teknik- och säkerhetsutbildningar samt arbetat som lokledare, personalledare och 

funktionsledare inom trafik, teknik och säkerhet. 

 

Priser 
Instruktionsförare Grund (4 veckor): 72 000 SEK per deltagare 

Enstaka veckor:  19 500 SEK per deltagare 

Hotellpaket kan bokas vid förfrågan. 

 

Kompletterande fordonsutbildningar 

eller övriga kompletterande utbildningar: Offert på begäran 

 

 

Välkommen 

 

 

Anders Wall 

TCC Holding AB 

 


