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Säker Trafik är en del av NTF-organisationen
Säker Trafik arbetar med utbildningar, utredningar, utvärderingar och systemutveckling inom
trafiksäkerhets- och miljöområdet. Eventuellt ekonomiskt överskott används i NTF:s idéburna
trafiksäkerhetsarbete.
NTF är en oberoende organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Målet är en
säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.
NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att
ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Dessutom ska
NTF medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

YKB
Yrkeskompetensbevis
för yrkesförare

Utbildningen är uppdelad i fem delkurser enligt följande:

Alla yrkesförare måste, enligt Lagen om yrkesförar-

LASTBIL

kompetens (Lag 2007:1157) ha ett yrkeskompetens-

1 Sparsam körning (7 tim)

bevis. Bussförare måste ha beviset senast 2015 och
lastbilsförare senast 2016. Lagen omfattar såväl
grundutbildning som fortbildning.
Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år, och
föraren ska inom femårsperioden genomgå en
fortbildning som innehåller fem delkurser om totalt
35 timmar. För att bli klar i tid bör man påbörja
fortbildningen snarast!

VÅR UTBILDNING
Säker Trafik är av Transportstyrelsen godkänd
YKB-utbildare. Vi har utvecklat vår kursplan i
samarbete med TYA, STR och SÅ. Vår utbildning
är därför anpassad till de delkurser som deltagarna redan gått, alternativt kommer att gå
senare.
Vår utbildning genomförs i samarbete med
trafikövningsplatser med god geografisk spridning över hela landet.
Vår utbildningsorganisation är flexibel, och vi
kan genomföra utbildningar inom hela Sverige.

PLANERING & ADMINISTRATION
Som YKB-partner hjälper vi er med att planera
genomförandet av utbildningen efter era önskemål om tid och plats. Vi sköter också inrapportering och registerhållning av företagets förare
avseende YKB-utbildningar. På så vis avlastar vi
inte bara er administration, utan vi hjälper er
också att säkerställa att företaget alltid har rätt
kompetens, även om personalstyrkan förändras!

Målet är att:
Minska bränsleförbrukningen och
miljöpåverkan
Sänka driftkostnader och stressnivå
Stärka varumärket
2 Godstransporter (7 tim)
Målet är att:
Förhindra personskador
Minska skadekostnaderna
Ha kunskaper om konsekvenserna av
eventuella felaktigheter i godshanteringen
3

Lagar och regler (7 tim)

Målet är att:
Ha kunskap om kör- och vilotider,
färdskrivaren och vägarbetstidslagen
Känna till ekonomiska villkor
Förebygga brottslighet och människosmuggling
4

Ergonomi och hälsa (7 tim)

Målet är att:
Förebygga risken för arbetsskador
Skapa en bättre arbetsmiljö
Främja god fysisk och psykisk förmåga
Förstå vikten av bra kost och motion
5 Säkerhet och Kundfokus (7 tim)
Målet är att:
Öka servicegraden till kunden
Kunna hantera konflikter/krissituationer
Stärka företagets profil/varumärke

BUSS
1 Sparsam körning (7 tim)
Målet är att:
Minska bränsleförbrukningen och
miljöpåverkan
Sänka driftkostnader och stressnivå
Stärka varumärket
2 Persontransporter (7 tim)
Målet är att:
Ha god kunskap om säkerhetskrav
Kunna lasta rätt
Kunna tillgodose passagerares
särskilda behov
3

Lagar och regler (7 tim)

Målet är att:
Ha kunskap om kör- och vilotider,
färdskrivaren och vägarbetstidslagen
Känna till ekonomiska villkor
Förebygga brottslighet och människosmuggling
44

Ergonomi och hälsa (7 tim)

Målet är att:
Förebygga risken för arbetsskador
Skapa en bättre arbetsmiljö
Främja god fysisk och psykisk förmåga
Förstå vikten av bra kost och motion
5 Säkerhet och Kundfokus (7 tim)
Målet är att:
Öka servicegraden till passageraren
Kunna hantera konflikter/krissituationer
Värna om passagerarnas säkerhet
Stärka företagets profil/varumärke

Mer information
Hans Moberg 070 – 67 68 800 (hans.moberg@ntf.se),
Margreth Holm 023-70 55 76 (margreth.holm@ntf.se) eller
Annika Gustafsson, 023-70 55 78 (annika.gustafsson@ntf.se)
Du kan också besöka oss på webben: www.sakertrafik.se eller www.sakertrafikdalarna.se

