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”Terränghjulingen är i grunden ett ganska lättkört fordon.
Men i terrängen uppstår farliga situationer fort om man
inte tänker sig för innan och
följderna av t ex en vältolycka
kan bli fruktansvärda bara på
grund av att föraren hade fel
körställning.”
Mats Berglund, SNOFED

Yrkesförarbevis terränghjuling
ENLIGT arbetsmiljölagen (se utdrag längre ner på sidan)
krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning för
att framföra terränghjuling under tjänsteutövning samt
känner till vilka risker detta kan innebära. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har de nödvändiga
kunskaperna för att kunna undgå skador och olycksfall i
arbetet. Särskilt viktigt är detta då arbetet är förknippat
med användandet av maskiner och motorfordon.

Utbildningen genomförs under två dagar (20 timmar varav 16 timmar ägnas åt praktiska moment) och omfattar
bland annat:

När det gäller terränghjuling och snöskoter, är situationen ofta den att de anställda kanhända har en formell
behörighet att framföra de två fordonstyperna i och
med att denne har ett bilkörkort av äldre datum men
detta innebär inte per automatik att han eller hon har de
nödvändiga kunskaperna eller någon som helst form av
erfarenhet av dessa fordonstyper.

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, §3
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs,
och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara
förbundna med arbetet.
Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har
den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta
för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till
att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk
för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall genom att
anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar
för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande
skall beaktas att människors förutsättningar att utföra
arbetsuppgifter är olika.”

SNOFED kan erbjuda utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling vid såväl fast som tillämpad
terrängkörningsbana i Sollefteå. Alternativt hos någon
av våra samarbetspartners på andra platser runt om i Sverige. Kontakta oss så berättar vi gärna mera om vilka
möjligheter som finns just för ditt företag.
Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna
förare av terränghjuling och är granskad och godkänd
av Arbetsmiljöverket. Efter genomförd och godkänd
utbildning erhålls ett utbildningsbevis.
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Teori (lagar och förordningar)
Grundläggande körning i körgård och på bana
Tillämpad och avancerad terrängkörning
Säkerhet och körekonomi

