
YKB/APV

DAGS ATT UPPDATERA ER  
APV ELLER YKB-KOMPETENS?



APV - I SAMVERKAN MED STACON
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.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats

ARBETE PÅ VÄG
APV

Tänk på att Arbete 
På Väg ska förnyas 

vart femte år! Vi utbildar även hos er. Kontakta oss för offert.



YKB  - I SAMVERKAN MED EKSJÖ TRAFIKUTBILDNING

YKB – grundutbildning, 140 timmar
YKB – fortbildning, 35 timmar

- Sparsam körning
- Lastsäkring – HLR – L-ABC
- Kör och vilotider
- Ergonomi och hälsa
- Trafiksäkerhet och kundfokus, brand

RONNY ERLANDSSON
Utbildningsansvarig och utbildare
0383-571 05, 070-521 54 07
ronny.erlandsson@adelfors.nu

YRKESKOMPETENSBEVIS
YKB

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM VI KAN FÖRMEDLA
- Heta arbeten
- ADR 1.3

Sedan den 10 september 2016 krävs det att yrkesförare med C-behörighet har ett giltigt och god-
känt YKB. Samma krav finns sedan 10 september 2015 för yrkesförare med D-behörighet. De yrkes-
förare som tagit sina C- och D-behörigheter efter dessa datum måste göra en obligatorisk grundut-
bildning för YKB på 140 timmar. Den utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov på Trafikverket.  

Har du tidigare C- eller D-behörighet kan vi erbjuda 
en 35-timmars fortbildning. Tänk på att ditt yrkes-
kompetensbevis måste förnyas vart femte år! Är du 
osäker på vad som gäller för just dig? Kontakta oss! 
Vi utbildar även hos er. Kontakta oss för offert.

Läs mer om APV och YKB på www.adelforskonferens.nu

Utbildningarna vänder sig till yrkeschaufförer som kör lastbil och buss

KONTAKTA OSS

Tänk på att YKB 
ska förnyas vart 

femte år!



ÄDELFORS KURS OCH KONFERENS

Läs mer på www.adelforskonferens.nu

Besöksadress  Kunskapens väg 3, 570 15 Holsbybrunn  Telefon 0383 - 57100
E-post info@adelfors.nu  Webbplats adelfors.nu

- Lokaler med kapacitet upp till 200 pers. 
- Modern teknik i alla möteslokaler. 
- Restaurang, á la carte, buffémeny och bar. 
- 3-stjärnigt hotell med 59 rum, 100 bäddar. 
- Välj bland flera aktiviteter.

Planerar ni möten och konferenser? Ädelfors 
kurs och konferens ordnar allt för lyckade 
möten med  smålandsnaturen utanför knuten. 

Vi ordnar prisvärt boende för er personal vid 
uppdragsarbeten i Vetlanda kommun och  
småländska höglandet.

Holsbybrunn. 

Malmö 

Stockholm 

Göteborg

- Hotell året runt. Vandrarhem sommartid. 
- Möjligheter till pentry/egen matlagning. 
- Restaurang med  frukost, lunch och kvällsmat 
- Wifi i alla utrymmen. Tillgång till nybyggt gym. 
- Möjligheter till kvällsaktiviteter.

Möten Boende

VÄLKOMNA ATT BOKA
Konferensservice
Telefon  0383- 571 70
E-post   bokning@adelfors.nu


