Körtillstånd för truck

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av truckar, AFS 2006:5 18-20 §§

Förarens namn

Förarens personnummer

Företagets namn/Inhyrarens företagsnamn

Avdelning

Truckbenämningar enligt TLP 10 - Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter
TRUCKAR

A
A1 Låglyftande

A2 Ledstaplare

plocktruck

med eller
utan åkplatta

(föraren lyfts ) 1,2 m)

A3 Låglyftande

A4 Låglyftare
med eller utan
åkplatta

åktruck
stående eller sittande
(lyfthöjd ) 0,2 m)

(lyfthöjd ) 0,2 m)

B
TRUCKAR

B1 Motviktstruck

B2 Höglyftande

B3 Skjutstativtruck

B4 Höglyftande

åkstaplare

plocktruck

stående eller sittande

(lyfthöjd * 1,2 m)

B5 Smalgångstruck

B6 Fyrvägstruck

C5 Grensletruck

C7 Teleskoplastare

C
TRUCKAR

C2 Hjullastare

C3a Containertruck

C3b Timmertruck

C4 Sidlastare

industriell
användning

industriell
användning

D
TRUCKAR

D1 Drag-/ﬂaktruck

D2 Terminaldragtruck

Föraren har utbildningsintyg (nr:
utfärdat av:

A5 Drag-/ﬂaktruck
(fr.o.m 2011-01-01
kategori D1)

C1 Motviktstruck över 10 ton
(fr.o.m 2011-01-01
kategori B1)

C6 Terminaldragtruck
(fr.o.m 2011-01-01
kategori D2)

för aktuell(a) truck(ar),
Datum:

Utöver utbildning enligt ovan har föraren tagit del av företagets lokala säkerhetsregler och förarinstruktioner.

Tillståndet gäller FÚR område:
och FÚR följande ARBETSUPPGIFTER EXVIS ANVËNDNING AV UTBYTBAR UTRUSTNING KÚRNING PÍ VËG :

Detta tillstånd gäller tills vidare men kan återkallas med omedelbar verkan.
Datum:
Arbetsgivarens/Inhyrarens företrädare:
Namnförtydligande:
Förarens namnteckning:
Namnförtydligande:
Originalet förvaras hos:

Kopia till föraren

På www.prevent.se återfinns Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter TLP10 och denna blankett.

Bilaga

Vad krävs för att köra truck?
Generellt gäller att en truckförare:


Ska ha fyllt 18 år. *)



Ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och
ansvarskänsla.



Ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert.



Ska ha arbetsgivarens eller inhyrarens skriftliga tillstånd för att köra truck på
arbetsplatsen.

Blanketten Körtillstånd för truck


I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar, AFS 2006:5, finns
bestämmelser om användning av truckar. Dessa bestämmelser ska finnas tillgängliga på
arbetsplatsen. I paragraferna 18-20 regleras vilka kunskaper en truckförare ska ha och
att arbetsgivaren ska utfärda ett skriftligt tillstånd för att truckföraren ska få använda
truck. Om truckföraren är inhyrd ska tillståndet utfärdas av inhyraren. Även den som
leder och övervakar arbetet med truckar ska ha kunskap, information och erfarenhet
som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert. Om inget körtillstånd finns kan
arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift på lägst 15.000 kr och högst 150.000 kr
beroende av antalet anställda (även inhyrd personal räknas in).



I TLP 10, Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, beskrivs olika
trucktyper – A, B, C, D – och vilka kunskaps- och färdighetsmål som rekommenderas.



Ett utbildningsintyg utfärdas av en truckinstruktör. Intyget visar att föraren klarat prov
för både teoretiska som praktiska kunskaper och för vilka trucktyper som föraren blivit
godkänd för.



Lokala säkerhetsregler och förarinstruktioner behövs oftast eftersom truckar används
inom de mest skilda verksamheter. Det kan gälla lastens utformning och egenskaper,
miljön som trucken ska användas i, laddningsstationer, lastkajer, säkring av truck under
lastning, underhållsrutiner med mera.



Området som trucken får användas inom är viktigt kunskap både för truckföraren och
för övriga som arbetar i eller uppehåller sig i detta område.



Exempel på arbetsuppgifter som truckföraren ska utföra kan vara lastning och lossning i
ställage eller på fordonsflak, vilka godsslag som föraren får hantera, användning av
utbytbar utrusning, att med besiktigad arbetskorg göra tillfälliga personlyft eller
körning på allmän väg. Försök att ange detta så noga som det är möjligt.



Körtillståndet gäller tills vidare så länge den som utfärdat tillståndet inter återkallar det.

*) I vissa fall kan man få köra truck redan från 16 års ålder. Regler för detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
minderåriga.

