Förare växling huvudspår (kurs ÖJKFTVH)
Syfte/kursmål
Deltagare ska få de allmänna järnvägskunskaper
som krävs för förarbevis samt de
yrkeskunskaper som krävs för kompletterande
intyg utifrån 2007/59/EG Lokförardirektivet,
avgränsat för rollen som förare växling
huvudspår för framförande av den fordonstyp
som ingår utbildningen1.

Prov
I samband med utbildningen ska deltagare
genomföra Tranportstyrelsens prov för
förarbevis, vilket ska genomföras vid
Trafikverkets förarprovkontor. Vid godkänt
resultat utfärdar Transportstyrelsen förarbevis.

Kursinnehåll
I kursen ingår utbildning i delområdena enligt
lokförardirektivets bilaga IV (allmänna
kunskaper om förarrollen, järnvägsteknik, miljö,
regler och säkerhet) och bilaga V och VI
(yrkeskunskaper för rullande material och
infrastruktur).

Examination
Examinationen består av ett teoretiskt slutprov
och en praktisk examination. Den praktiska
examinationen genomförs som en tillämpningsövning där respektive deltagare utför ett urval
av praktikavsnitten, enligt en checklista.
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Mer detaljerad beskrivning av innehåll i
respektive delområde framgår av kurs med
beteckning ÖJKFTVH1.

Utöver prov för förarbevis förekommer
kunskapsprov för olika delområden som ingår i
utbildningen.

Plats för utbildning
Teorin genomförs i lektionssal hos beställaren
av utbildningen alternativt hos Östersunds
Järnvägskompetens. Praktikavsnitt genomförs
huvudsakligen i beställarens verksamhet.

Målgrupp
Medarbetare vid järnvägsföretag (beställare)
som ska utbildas för att framföra spårfordon i
trafikverksamheten växling på huvudspår.

Dokumentation
Dokumentation efter utbildning består av:
- respektive deltagares prov
- checklista vid examination
- utbildningsintyg.

Villkor för deltagande
Deltagare vid utbildningen ska uppfylla krav vid
yrkespsykologiskt urvalstest och inledande
medicinsk hälsoundersökning, enligt krav i TSFS
2011:61 Transportstyrelsens föreskrifter om
hälsokrav.

Kurslängd
Normtid ca 4 veckor (påverkas av antal
deltagare, förkunskaper/erfarenheter etc.)

Antal deltagare
Antal deltagare vid utbildningens olika
teoretiska och praktiska avsnitt framgår av
utbildningens kurs- och ämnesplaner1.

Övrigt
Detaljerade förutsättningar och villkor framgår
av separat offert- och uppdragsbeskrivning1

1Kurs-

och ämnesplaner (ÖJKFTVH), fordonstyp som ska ingå i utbildningen, plan för genomförande, villkor och respektive
parts ansvar, ekonomi etc. kommuniceras i samband med offert- och uppdragsbeskrivning.

