
Kurs i fordonssäkerhet 
Denna kurs har utvecklats för att möta dagens behov av grundläggande kunskap om lagstiftning och 

standarder för alla typer av fordon. Fokus på kursen är kravställning vid utveckling, anskaffning, 

modifiering samt vid integration av tekniska system på/i fordon i militära tillämpningar samt 

förutsättningar för registrerings-/ombesiktning. Deltagare bör vara personer som är eller kommer att 

vara engagerade i anskaffning av fordonssystem eller av integrationsprodukter för fordon. 

Fakta om kursen 
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom fordonssäkerhetsområdet såsom det tillämpas 

inom och för Försvarsmakten. Det kursmaterial som visas kommer att finnas på ett USB-minne som 

finns tillgängligt under kursen samt att bilder kan mailas till deltagarna efter kursens slut. Som 

kurslitteratur används Militärtrafikförordningen – MTRF och FMV handbok för Fordonssäkerhet (H 

FordonSäk 2015). 

Kursen avser att: 

 medvetandegöra behovet av fordonssäkerhet i militära tekniska system, 

 definiera termer och begrepp samt grunder för klassificering av fordon, 

 visa vilka regler som gäller för beskaffenhet och utrustning för olika typer av fordon samt ge 

exempel på detta, 

 klargöra rollspelet/regelverket (FM-Designansvarig-Leverantör) för att åstadkomma säkra 

fordonssystem och integrationer samt 

 informera om den metodik och de verktyg som kan användas 

 

Fordonssäkerhet är en tillämpning av det vidare begreppet systemsäkerhet och åsyftar 

systemsäkerhet avseende just fordonssystem och dess integrationsprodukter. Handbok 

Systemsäkerhet definierar systemsäkerhet som ”egenskapen hos ett tekniskt system att inte 

oavsiktligt orsaka skada på person, egendom eller yttre miljö”. 

Vi vill särskilt förtydliga att kursens fokus är ”safety” (inte ”security”). 

Aktuella kurstillfällen 
Kurs i fordonssäkerhet genomförs 2-3 gånger per år beroende på efterfrågan. Inbjudan till dessa 

kurstillfällen kommer att skickas löpande. 

Kursförberedelser 
Som kursförberedelse bör du läsa igenom Militärtrafikförordningen - MTRF samt bekanta dig med 

FMV handbok för Fordonssäkerhet (H FordonSäk 2015). 

Praktisk information 
Datum:  

Se aktuell kursinbjudan 

Tider:  

tisdag: 10.45 - 18.00 

onsdag: 08.00 - 18.00 

torsdag: 08.00 - 14.00 



Program:  

Dag 1: Rundvandring i verkstaden (oömma kläder erfordras inte) 

Dag 2: Grupparbete i och omkring fordon 

Dag 3: Grupparbete i, på och omkring fordon 

Plats: 

FMTS i Halmstad i Byggnad 93. Samling i fikarummet direkt innanför dörren där kursledning möter 

upp.  

Kursföreberedelser:  

Som kursförberedelse bör du läsa igenom Militärtrafikförordningen (MTRF) samt bekanta dig med 

Handbok Fordonssäkerhet. 

Inpassering:  

Samtliga deltagare föranmäls i vakten med personnummer. Försvarsmaktens och FMV:s personal 

förutsätts ha myndighetslegitimation med sig för förenklad inpassering. Genom att visa upp egen FM 

eller FMV-legitimation i vakten medges inpassering utan följe. Kom ihåg att kontrollera 

myndighetslegitimationens giltighetstid före kursen. 

För utländska medborgare krävs särskilt tillstånd som behöver beredas i god tid innan kurstillfället. 

Parkering:  

Parkering finns utanför Byggnad 93.  

Resor:  

Med SAS Flyg:  

Stockholm Arlanda - Ängelholm, http://www.sas.se/  

Med BRA Flyg:  

Stockholm Bromma flygplats – Halmstad, http://www.flygbra.se/ 

Kurstider anpassas till ankomst- och avgångstider för flyget. 

Från många orter kan tåg vara ett fullgott alternativ. Hyrbil krävs för lokala resor i Halmstad mellan 

hotell och FMTS. Samåk om möjligt i hyrbilar av kostnadsskäl. Det kan även vara svårt att hitta 

parkering inne i centrala Halmstad.  

Kost och logi:  

I kursavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagsfika (ej lunch). Deltagaren svarar själv för att boka 

logi och för lokala resor. 

Hotell som rekommenderas är:  

Clarion Collection Hotel Norre Park 

First Hotel Mårtensson  

Scandic Hotel Hallandia  

Quality Hotel Halmstad 

Övrigt: 

Då grupparbeten genomförs i direkt anslutning till fordon i verkstadslokal svarar deltagaren själv för 

att ta med oömma kläder och lämpliga skor. Dock behövs inte verkstadsoverall eller motsvarande i 

samband med grupparbeten. 

Frågor om kurserna och dess innehåll ställs i första hand till kursansvarig Lars Lange,  

telefon: 08-782 55 69, e-post: lars.lange@fmv.se  

http://www.sas.se/
http://www.flygbra.se/
mailto:lars.lange@fmv.se


Avbokning:  

Avbokning senare än en (1) vecka före kursstart debiteras full avgift. Undantag från reglerna om 

avbokning medges om den som avbokar anmäler ersättare. 

Avbokning görs direkt till e-postadressen nedan. 

E-post: sakerhetskurser.fmv@fmv.se  

Kostnader: 

Deltagares myndighet/företag svarar för kursdeltagares samtliga kurskostnader samt kostnader för 

resa, mat och logi samt eventuellt traktamente. 

Kursavgiften personal FMV samt Försvarsmakten 1.500 SEK  

Kursavgift personal försvarsindustri, konsultföretag samt annan myndighet 7.000 SEK (plus moms)  

FMV kommer att fakturera varje deltagare kursavgiften i efterhand. 
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