
Bantekniker
Kursinnehåll:
Utbildningen varvar teori och praktik med möjlighet 
till företagsförlagd utbildning. Gemensamma kurser 
är 800 poäng. Utbildningen är CSN-berättigad.

Kursstart:
12 personer kan antas till utbildningen. 
Intervjuer kommer att genomföras före kursstart. 
Sista ansökningsdag är 18 september och 
kursen startar 4 november.
För att få starta kursen krävs godkänd 
läkarundersökning.

Förkunskaper:
Körkort B. Grundläggande svenska.

Plats:
Isab:s (F d Nilfisk) lokaler, Strömsbergsgatan, Åmål

Kostnader:
Den studerande står själv för läkarundersökning, 
kurslitteratur samt eventuellt för boende och resor vid 
företagsförlagd praktik.

Mer information:
Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Kurser ger grundläggande kunskaper för att arbeta inom järnvägsbranschen. 
Utbildningen har både teoretiska och praktiska moment. Efter godkänd utbildning 
har du goda chanser att få jobb inom branschen.
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Kurskod Kurs Poäng
JÄNALM0 Allmän järnvägsteknik ................................................................................................. 100 p
JÄRJÄR01 Järnvägsbyggnad 1 ........................................................................................................ 100 p
JÄRJJÄR02 Järnvägsbyggnad 2 ........................................................................................................ 200 p
JÄRJÄR03 Järnvägsbyggnad 3 ........................................................................................................ 200 p

Orienteringskurs Poäng
Se bilaga ......................................................................................................................................................................... 200 p
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Orienteringskurs (200 p) (Ingår i banteknik)
Orienteringskursens syfte är att, genom praktik, föreläsningar och studiebesök, skapa en bild av vad yrket som 
bantekniker innebär. Kursen har följande innehåll:

• Förutom en praktikperiod på minst 4 veckor under utbildningen (där eleverna praktiserar ute på  
 järnvägen i skarpt läge) ges praktik 1-2 dagar i veckan på JÅÅJ där en bra introduktion ges för de  
 olika kurserna som ingår i utbildningen.

• I orienteringskursen ingår två säkerhetskurser som inte kan tillgodoses genom en nationell kurs.  
 Den ena kursen SOS-ledare (skydds- och säkerhetsledare) är obligatorisk inom Trafikverkets  
 anläggningar. Den andra kursen TSM (tillsyningsman) ger eleven behörighet att ansvara för säkerheten 
 vid arbete på Trafikverkets anläggningar. Kursen är en spetsutbildning som ökar attraktiviteten på våra  
 elever markant när de efter avslutad utbildning går ut i arbete. Båda utbildningarna genomförs  
 av extern aktör.

• Utbildning i elsäkerhet är ett moment som inte finns med i någon nationell kurs. Den genomförs av  
 extern aktör.

• HLR och Heta arbeten ingår också i kursen. Dessa genomförs av externa aktörer.
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Planerad tid för orienteringskursen:
Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare) 50 tim
Tillsyningsman (TSM)   50 tim
Elsäkerhetsledare    8 tim
HLR      8 tim
Heta arbeten     8 tim
Lokal praktik     2 dgr/v à 6-8 tim/dag = 12-14 tim
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