
Yrkesförare Lastbil 

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna 
arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, CE. 

Som yrkesförare kan du arbeta som bland annat lastbilschaufför, speditör, transportledare, 
åkare, kranbilsförare, trafikledare och budbilsförare. Lastbilsutbildningen ger dig kunskaper 
och färdigheter så att du kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljö- 
medvetet som yrkesförare. 

Studieupplägg
Utbildningen är uppdelad i olika delar, den börjar med en kunskapskartläggning och  
därefter kan du gå vidare i olika yrkesutbildningsmoduler. Du studerar utifrån din 
individuella studieplan som upprättats under kunskapskartläggningen. Utbildningens 
längd beror på förkunskaper och vad du behöver för att nå ditt mål med utbildningen.

Teoretiska och praktiska inslag varvas så att du som deltagare är väl förberedd inför 
kommande anställning. 

Vem kan vara aktuell för utbildningen?
Den är öppen för dig som är arbetssökande, inskriven på Arbetsförmedlingen och vill 
jobba som yrkesförare. Om du efter ett studiebesök är intresserad av utbildningen 
kommer Arbetsförmedlingen se över om det finns förutsättningar för dig att börja.

Förkunskaper
Fyllt 21 år.
Svenskt körkort med B behörighet, manuell växellåda. 
Kunskaper i svenska språket som är tillräckliga för att självständigt klara utbildningens 
teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen genomförs på uppdrag
av Arbetsförmedlingen.



Moduler som kan ingå i utbildningen

Modul	 Rikttid
Orientering  5 dagar
Test och kartläggning 10 dagar
Arbetsplatsförlagd testmodul  5 dagar
Förarutbildning körkortsklass C 40 dagar
Förarutbildning körkortsklass CE  15 dagar
Yrkesförarkompetens grundutbildning 140 timmar 22 dagar
Service och bemötande 5 dagar
Riskutbildning 1 dag
Truckutbildning A2, A4, B1 och C2 10 dagar
ADR grundkurs 3 dagar
ADR Klass 1 1 dag
Arbete på väg (APV) 2 dagar
Arbetsplatsförlagd mängdträning C 15 dagar
Arbetsplatsförlagd mängdträning CE 10 dagar
Arbetsplatsförlagd mängdträning ej specificerat fordonsslag 10 dagar
ADR klass 7 1 dag
ADR tank 2 dagar
ADR repetition 2 dagar
Hjullastare godshantering 10 dagar
Tempererade transporter och livsmedelshantering 1 dag
Fordonsmonterad kran under och över 18 tonmeter 15 dagar
Körkortsbehörighet BE 10 dagar
Traktorkort 10 dagar
Yrkeskompetens fortbildning 35 timmar 5 dagar
Yrkeskompetens kompletterande grundutbildning 35 timmar 5 dagar

Ansökan 
Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och intresserad av utbildningen? 
Kontakta Arbetsförmedlingen eller skicka en intresseanmälan via vår hemsida
kunskapscompaniet.se/yrkesutbildning/ så kontaktar vi dig.

Kontakt
Peter Gudheim, 079-006 65 68, peter.gudheim@kunskapscompaniet.se

Adress
Kunskapscompaniet,  Hejargatan 28 i Eskilstuna.

www.kunskapscompaniet.se          facebook.com/kunskapscompaniet           kunskapscompaniet_vux


