
 

   

 

 

Yrkesförarutbildning 

 
 
 
 
Yrkesförare Persontransport, 600 poäng 
 

Kurs     Kurskod   Poäng 

Yrkestrafik - vux   TRAYRK1   300 

Persontrafik - vux   PESPER1   200 

Persontransporter-  

Specialisering-vux  PESPER0  100  

 
Utbildningens mål: 
Utbildningen avser att ge eleven kunskaper och färdighet för att kunna arbeta som 
yrkesförare med tung buss och yrkeskompetensbevis (YKB). 
 

 
Yrkesförare Godstransport, 600 poäng 
 

Kurs     Kurskod   Poäng 

Yrkestrafik - vux   TRAYRK1   300 

Godstrafik    GOSGOD0   200 

Godshantering - vux               GODGOD1   100 

 
Utbildningens mål: 
Utbildningen avser att ge eleven kunskaper och färdighet för att kunna arbeta som 
yrkesförare med tung lastbil och yrkeskompetensbevis (YKB). 

 

 

Yrkesförare Godstransporter, 800 poäng 
 

Kurs     Kurskod   Poäng 

Yrkestrafik - vux   TRAYRK1   300 

Godstrafik    GOSGOD0   200 

Godshantering - vux   GODGOD1   100 

Fordonskombinationer  TRAFOR0   200 

 
 



 

   

Utbildningens mål: 
Utbildningen avser att ge eleven kunskaper och färdighet för att kunna arbeta som 
yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB). 

 

 

Studieupplägg: 

Du studerar utifrån din individuella studieplan. Teoriundervisning varvas med praktik. 

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN. 

 

Kurslängd: 

Utbildningstiden är individuell. Nedan benämns rikttiden för de olika inriktningarna. 

 

 Yrkesförare Persontransport (buss, klass D), 600 poäng, ca 15 veckor 

 Yrkesförare Godstransport (lastbil, klass C), 600 poäng, ca 15 veckor 

 Yrkesförare Godstransporter (lastbil med släp, klass CE), 800 poäng, ca 20 veckor 

 

Förkunskaper: 

B-körkort och god körvana 

Du måste ha fyllt 21 år 

Godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå 

Godkänt körkortstillstånd från Transportstyrelsen och godkänt läkarintyg krävs innan 

utbildningsstart.  

 

Kostnader: 

Ansökan om körkortstillstånd och läkarundersökning bekostas av den studerande och 

beräknas kosta ca 850 kr. Beställs via denna sida 

https://etjanst.transportstyrelsen.se/extweb/korkort 

 

I utbildningen ingår kostnader för uppkörning och teoriprov vid ett tillfälle. Kostnader som 

uppkommer vid behov av fler uppkörningstillfällen eller teoriprov bekostas av den 

studerande. 

 

Ansökan: 

För ansökan och mer information ta kontakt med studie-och yrkesvägledare i din kommun. 

 

Köping: Annelie Javeblad 0221-254 88, Ulla-Britt Karlsson 0221-254 90, Kaisa Engman Fors 

0221-254 71 . Mail: studievagledarna.kkc@koping.se 

 

Arboga: Astrid Fäldt 0589-87479. Mail: astrid.faldt@arboga.se 

 

Kungsör: Ulrika Lindgren 0227-600439. Mail: ulrika.lindgren@kungsor.se 
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