
 

 

Intyg 
 

Genomförd fortbildning för yrkesförarkompetens - Godstransporter 

Härmed intygas att 
 

          Anders Testsson ,         710231-1234  
Namn Person-/samordningsnummer 

har genomfört fortbildning enligt 5 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens  

och 3 kap. förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 

 

      Jag intygar att deltagaren har 

 genomfört 35 undervisningstimmar, varav lärande på distans   4   timmar, 

 deltagit i en fortbildning med tyngdpunkt på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och att 

minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet, och 

 genomfört en delkurs i trafiksäkerhet om minst 7 timmar. 

 

Utbildningsanordnare       Intygsdatum 

 

Sten Klok                              2020-10-18        

Underskrift             

 

Sten Klok 
___________________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

Kloker AB, 556400-1000 
Delkursvägen 6, 781 00 Falun. Telefon 070-987 654 321 

 

 

 

Delkurs  

 

Utbildare: YKB-Kungen AB            

 

Org.nr: 556400-1234                      

 

Delkurs:   1    

 

Slutdatum:   2016-09-20    

 

Distansundervisning:   0  tim. 

 

Ämnesområde (Exempel) 

1.1 Motor och 

kraftöverföring 

1.2 Rörelseenergi och 

bromssystem 

1.3 Optimering av 

bränsleförbrukningen 

 

Mål (Exempel) 

1. Känna till kraftöverföringens 

egenskaper för optimal 

användning av dessa,  

2. känna till 

säkerhetsanordningarnas 

tekniska egenskaper och 

funktion för att behärska 

fordonet, minska slitaget och 

förebygga störningar, och   

3. kunna optimera 

bränsleförbrukningen. 

 



 

 

 
 

Delkurs  

 

Utbildare: YKB-Kungen AB            

 

Org.nr: 556400-1234                      

 

Delkurs:   2    

 

Slutdatum:   2017-10-21    

 

Distansundervisning:   0  tim. 

 

 

Ämnesområde (Exempel) 

1.4 Last och lastsäkring 

vid godstransporter 

 

Mål (Exempel) 

Föraren kan ombesörja lastning 

och samtidigt uppfylla 

säkerhetskraven och använda 

fordonet på ett korrekt sätt. 

 

 

 

Delkurs  

 

Utbildare:  AB Kör- & fakturering            

 

Org.nr: 550064-4321                      

 

Delkurs:   3    

 

Slutdatum:   2018-09-15    

 

Distansundervisning:   0  tim. 

 

 

Ämnesområde (Exempel) 

2.1 Social lagstiftning  

2.2 Bestämmelser för 

godstransport 

 

Mål (Exempel) 

Föraren känner till de sociala 

förhållandena inom 

vägtransportområdet och de 

bestämmelser som reglerar 

dessa, vid utförande av 

godstransporter. 

 

 

Delkurs  

 

Utbildare:  Kloker AB           

 

Org.nr: 556400-1000            

 

Delkurs:   4    

 

Slutdatum:   2019-09-20    

 

Distansundervisning:   0  tim. 

 

 

Ämnesområde (Exempel) 

3.3 Ergonomi  

3.4 Fysisk och psykisk 

förmåga 

 

Mål (Exempel) 

Föraren 

1. är medveten om riskerna i 

trafiken och med 

arbetsrelaterade olyckor 

2. kan förebygga fysiska risker, 

och 

3. är medveten om vikten av 

fysisk och psykisk förmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delkurs  

 

Utbildare:  Kloker AB           

 

Org.nr: 556400-1000            

 

Delkurs:   5    

 

Slutdatum:   2020-10-18    

 

Distansundervisning:   4  tim. 

 

 

Ämnesområde (Exempel) 

3.1 Riskmedvetenhet och 

arbetsrelaterade 

olyckor 

3.5 Agerande i 

krissituationer 

1.3a Riskmedvetenhet 

 

Mål (Exempel) 

Föraren   

1. kan förutse, bedöma och 

anpassa sig till risker i trafiken, 

2. är medveten om riskerna i 

trafiken och arbetsrelaterade 

olyckor, och 

3. kan bedöma krissituationer. 

 

 

 

Originalet av intyget har lämnats till föraren. Vi som utbildningsanordnaren behåller en kopia. 


