
UTBILDNINGAR 
MaserFrakt AB har tagit fram en kurskatalog för anställda, delägare och övriga. 

De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. 
Katalogen finns på intranet och vår hemsida under rubriken: 

MASERFRAKTSKOLAN 



YKB - utbildning är en utbildning i 5 olika  
block som krävs för att få köra 

yrkesmässig trafik inom Europa.  
2016 skall samtliga chaufförer ha  

gått samtliga block. 
 

De fem olika blocken är: 
1. Sparsam körning 
2. Godstransporter 
3 Lagar och regler 

4. Ergonomi och Hälsa 
5. Säkerhet och Kundfokus 

 
Varje block är 1 dag och hela utbildningen kan 
fördelas på flera år fram till 2016. Se till att alla 

utbildningar är klara i början på 2016. 

Planerade kurstillfällen hösten 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan görs till Gunilla på  
0243 - 25 70 02. 

Block Ort Datum 

Säkerhet och Kundfokus Borlänge lördag 13 sept 

Sparsam körning Idre lördag 20 sept 

Lagar och regler Ludvika lördag 11 okt 

Godstransporter Borlänge fredag 17 okt 

Godstransporter Rättvik lördag 18 okt 

Säkerhet och Kundfokus Gävle lördag 25 okt 

Godstransporter Vansbro lördag 8 nov 

Säkerhet och Kundfokus Ludvika lördag 15 nov 

Sparsam körning Avesta lördag 22 nov 

Sparsam körning Borlänge lördag 29 nov 

Godstransporter Ludvika lördag 6 dec 

Ergonomi och Hälsa Gävle lördag 6 dec 
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YTTERFILEN!  
Risken är att du 

väntar för länge… 

INNERFILEN!  
Planera och 
genomför 

utbildningen stegvis. 

   YKB  FORTBILDNING 

! 

! 

10 SEPTEMBER 
Ny lag gällande yrkesförare i tung trafik med C/CE-behörighet 



Arbete på Väg Nivå 1 
Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete,  
även inspektion. 
Innehåll 
- Personlig skyddsutrustning 
- Definitioner på de olika zonindelningarna 
- Ansvarsfördelning 
- Denna skall repeteras var 15 månad via nätet – se nästa sida. 
Kurslängd: 4 tim 
 
Arbete på Väg Nivå 1 + Nivå 2 
Avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon,  
service och arbetsfordon. 
Innehåll 
- Nivå 1 
- Allmänt om vägarbeten 
- Fordonsmonterade vägmärken 
- Skyddsanordningar 
-Lyktor  
etc. 
Kurslängd: 1 dag 

Arbete på Väg Nivå 3 Utmärkningsansvarig 
Avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av 
markplacerade vägmärken 
och skyddsanordningar 
Innehåll: 
- Fördjupning om vägarbeten 
- Skyddsanordningar 
- Lagar regler och anvisningar 
- Trafiksäkerhetsarbete, Grundläggande 
säkerhetskrav, Arbetsmiljöplan 
- Trafikanordningsplaner och utmärkning av 
vägarbete 
Kurslängd: 2 dag 
 

Kontakta Gunilla för mer info om kurstillfällen på 0243 - 25 70 02. 

Borlänge fredag 12 sept 
Borlänge fredag 31 okt 
Borlänge fredag 14 nov 



Hur gör man då? 
 
1. Surfa in på: www.trafikverket .se 
 
2. Längst upp till höger kan du söka på: grundkompetens arbete på väg 
 
 
 
3. Klicka sedan på det översta sökresultatet som kommer upp. 
 
 
 
 
 
 
4. Då kommer du vidare till denna sida. Klicka på denna bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Följ med i filmen och svara på frågorna. I slutet får du fylla i namn och skriva ut ett intyg att du genomfört kursen.  
Skicka eller lämna en kopia till oss på KM Affärsstöd på MaserFrakt, så uppdaterar vi ditt nu giltiga APV-intyg. 



ADR-utbildningar 
 

ADR för delaktiga i transport av farligt gods, 
avsedd för säljare, 

transportledare, terminalarbetare etc.  
Kurslängd: 4 timmar 

 
ADR för transport av farligt gods 

i anslutning till anläggnings-, 
byggnads- samt industriarbete.  

Kurslängd: 4 timmar 
Samtliga kurser skall repeteras inom 5år. 

Kontakta Gunilla för mer info om kurstillfällen på 0243 - 25 70 02. 
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