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Under fina väderförhållan-
den befinner sig just nu åtta 
gula bandvagnar på Lång-
berget. Det handlar om FAK, 
Frivilliga automobilkåren, 
som är en förstärkningsre-
surs för Totalförsvaret och 
deltagare från Värmland och 
Närke fanns på plats.

– Vi är här för att utbilda 
förare i bandvagnskörning 
på snö. Och Långberget är 
ett av de snösäkraste stäl-
lena som finns, säger Tomas 
Vistensjö, kårchef vid FAK 
Värmland.

FAK grundades 1914, 
men har sedan 1970-talet 
sina nuvarande uppgif-
ter i att vara rikstäckande 
frivillig organisation med 
uppgift att vidareutbilda 
förare för att säkerställa 
den tunga trafiken i en kris-
situation.

– Det uppdrag vi har från 
MSB heter MTE, materiell 
och transportenhet och vi 
heter Värmland-Närke för vi 
har samarbete med Örebro, 
säger Tomas Vistensjö.

Man har även uppdrag för 
exempelvis Svenska kraft-
nät och Trafikverket.

Årlig övning
Det kan poängteras att 
FAK:s övning är årligen 
återkommande sedan 2014 
och övningen som pågår i 

fyra dagar på Långberget är 
planerad sedan länge.

– Men som läget är nu har 
vi fått lite ändrade direktiv, 
att vi ska vara lite extra på tå 
för att kunna hjälpa till med 
flyktingmottagande och 
transporter. Det är aktuellt 
med krisberedskap. Vi har 
tio personer som hjälper 
MSB med lite olika uppdrag 
just nu. Det har förstås med 

Ukraina att göra, säger To-
mas Vistensjö.

Vilken typ av hjälp kan 
FAK bidra med?

– Oj! Hur lång tid har du på 
dig? Transport och logistik är 
väl det vi kan hjälpa till med. 
Vi har bandvagnar, lastbils-
förare och bussförare. Vi har 
folk som kan köra fyrhjuling 
och snöskoter. Vi har egna 
fältkök så vi kan ställa upp 

och utspisa 500–600 perso-
ner. Vi har lite större förlägg-
ningstält.

Stormen Gudrun
Han nämner stormen Gud-
run 2005 som den första 
stora insatsen som gjordes. 
Under storbranden i Väst-
manland 2014 transportera-
de FAK brandmän och mat.

FAK:s deltagare ska öva 

med Bandvagn 206 i varie-
rande snödjup och de fick 
rycka in tämligen omedel-
bart på Långberget. Det var 
en förare som hade kört 
fast med sin bil, efter att ha 
GPS:en visat fel väg.

NWT följde med på en tur 
med Bandvagn 206 backe 
upp och backe ner på öv-
ningen. Bandvagnen är fe-
nomenal på att ta sig fram 

och sjunker inte genom 
pistbädden i Långbergets 
slalombacke. Men hörsel-
skydd är av nöden och en 
viss smidighet i att ta sig upp 
och ner genom takluckan är 
att föredra.
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SYSSLEBÄCK. ”Det är aktuellt med krisberedskap”

Bandvagnar på övning

 Y Deltagare från Värmland och 
Närke samlade på Långberget för 
FAK:s utbildning. 
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Vad gör åtta gula band-
vagnar på toppen av 
Långberget en lördag? 
De övar körning i djup 
snö – men har även fått 
nya direktiv:

– Vi ska vara extra på 
tå för att kunna hjälpa till 
med flyktingmottagan-
de och transporter, säger 
Tomas Vistensjö, kårchef 
på FAK Värmland.

De gula bandvagnarna är till för att synas.FAK:s gula bandvagnar i samband med en utbildning på 
Långberget.

NWT:s fotograf åkte med en av bandvagnarna.


