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APV/YKB 
 
APV (Arbete på väg)- i samverkan med Stacon 
 
Utbildningarna vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats.  

 
APV 1-2  Grundkompetens för de arbeten som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav 

(TRVK Apv), 1 dags utbildning, 
 

APV 3A Utmärkningsansvarig, 2 dagars utbildning 

APV 3B  Vakt – lots, 1 dags utbildning 

 

YKB (Yrkeskompetensbevis) – i samverkan med Eksjö 
trafikutbildning 
 

Senast den 10 september 2016 krävs det att yrkesförare med C-behörighet har ett giltigt 
och godkänt YKB. Samma krav finns sedan förra året på förare med D-behörighet. 
 

YKB – grundutbildning 
 
Kraven på YKB infördes 2008 (bussförare)och 2009 (förare av tung lastbil). Det innebär att 
för den som tagit sitt C- eller D-kort efter dessa datum måste göra en obligatorisk 
grundutbildning för YKB på 140 timmar (beroende på förarens ålder). Avslutas med ett 
teoretiskt prov på Trafikverket. 
 
Är du tveksam över vad som gäller just dig så kontakta oss gärna. 
 

YKB – grundutbildning, 140 timmar 
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YKB - fortbildning 
 

Efter grundutbildningen måste man förnya sitt YKB vart femte år med en fortbildning på 
35 timmar. De 35 timmarna kan man dela upp på 1 delkurs per år under 5 år.  
 
Förare som tagit sitt körkort före 2008 resp 2009 har tills nu kunnat köra ”med hävdvunnen rätt”,    fr om 10 
september måste även de ha ett giltigt YKB-bevis. Dvs ska ha genomgått de 5 delkurserna. 
Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning. Det krävs inget prov på Trafikverket 
för denna utbildning.  
 

De fem delkurserna är 
 

 Sparsam körning 

 Lastsäkring – HLR – L-ABC 

 Kör och vilotider 

 Ergonomi och hälsa 

 Trafiksäkerhet och kundfokus, brand 

Övriga utbildningar som vi kan förmedla 
 

 Heta arbeten 

 ADR 1.3  

 

Vi genomför samtliga utbildningar rullande under året. Hör av er till oss för tider och priser.  
Vi kan även genomföra kurserna på er ort, kontakta oss för offert. 
  

För mer information 

Utbildningsansvarig 

Ronny Erlandsson 

0383-571 01 

070-521 54 07 

ronny.erlandsson@adelfors.nu 


