
  

[Skriv här] 
 

Genomförandebeskrivning  

Digiresan-Kompetensutveckling 
 

Utbildningens namn och syfte 

Truckutbildning e-learning/validering 

Effektivare truckutbildning och mindre frånvaro med  eTruck. Den är helt internetbaserad (ingen bok 

krävs). Kursen är individanpassad och eleven styr själv studietakten. Plattformsoberoende 

frihet.Utnyttja tex tiden vid låg arbetsbelastning. Berättelserna är baserade på verkliga händelser 

Forskning visar att berättande engagerar. Utbildningen blandas med fördjupande faktagenomgångar 

och övningsuppgifter med speakerröst, bild och text.  Utbildningen följer truckläroplan TLP 10 och 

innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov. I  eTruck 3.0 ingår teoretisk utbildning för A- och B-

truckar. Den praktiska utbildningen anpassas efter behov i företrädes era lokaler. 

Teorin kan också göras till en kortare repetitionsutbildning. 

 
Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dem som vill genomgå en komplett truckutbildning, men göra 

teoridelen när det passar den personen. 

Företagsanpassad kurs 

Vid en företagsanpassad kurs används företagets egna truckar vilket innebär att om företaget 
enbart har en trucktyp kan enbart körkort utfärdas för denna trucktyp. För full behörighet A+B 
kan eventuellt övriga trycktyper behöva hyras in.  

 
Förkunskaper 
För att köra truck på väg krävs lägst AM-kort.I övrigt ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper och 
färdigheter (i tillämpliga dela) som krävs för att få körkort. Vidare ska eleven ha fyllt 18 år . I vissa 
sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna 
för detta finns Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga i arbetslivet 

. 

 
Mål 
Det övergripande målet är att blivande truckförare ska tillägna sig grundläggande kunskaper och 
färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet 
för såväl förare som omkringpersonal och på ett resurseffektivt sätt. Riktlinjerna syftar till att 
utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att; 

• öka säkerheten,  

• minska personskadorna, 

• förbättra effektiviteten, 
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• sänka kostnaderna 

 

Utbildningen ska uppfylla kraven i TLP 10 

 
 

 

Kunskaps- och färdighetsmål  
Rekommendationerna för truckförares kunskaper och färdigheter är grupperade inom följande 
områden; 
• Risker och säkerhetsbestämmelser 
• Trafikbestämmelser 
• Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna 
• Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar 
• Material- och godshantering 
• Ett ergonomiskt arbetssätt 
• Säkerhetskontroll/daglig tillsyn 
• Hantering av farligt gods 
 

 

Innehåll  
Den teoretiska delen som är webbaserad följer strikt kraven på de teoretiska kunskaperna som 
finns i TLP 10 (truckläroplan). Eleven får en kod och påbörjar sedan sin teoretiska utbildning när 
det passar företaget.Fungerar lika bra på dator,laptop eller surfplatta. Teorin är uppdelad i olika 
kapitel med fakta och verklighetsbaserade scenarior och övningsuppgifter. Efter genomgången 
övning får man ett teoretiskt slutprov.  
I samråd med kunden bestämmer man om provet ska göras digitalt eller i samband med 
körövningarna. 
 
Den praktiska delen: 

• Genomgång trucktyper 

• Genomgång daglig tillsyn 

• Rakbanekörning både framåt och bakåt 

• Slalomkörning i bana i båda riktningarna 

• 90 grader och 180 grader svängar 

• Insvängning 90 grader mot inlastningställe 

• Godshantering på lägre höjder 

• Godshantering på högre höjder 

• Fri och djupstapling 

• Placering av gods i ställage 

• Funktionsspecifik företagsanpassad materialhantering 
 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad och godkänd utbildning får samtliga godkända deltagare intyg, med minst 80 % 

närvaro. 

 
Antal deltagare 

Max antal deltagare: 12 personer 
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Omfattning 

Kursen består av två delar: Teori via e-learning vilken beräknas ta mellan 4-6 timmar samt 

körning Körningen blir individuell mellan 1-3 dagar beroende på förkunskaper. 

Om det rör sig om en repetitionsutbildning räcker det med den webbaserade utbildningen. 

 

Utbildningens startdatum 

En överenskommelse mellan kund/leverantör/ projekt. 

Vi kan erbjuda utbildningen när kunden vill ha kursen. 

Den praktiska delen hos kund kan vi genomföra både dagtid,kvällstid och natt. 

 
Tider 

Teorin görs när det passar eleven.   

Körningen kan läggas när det passar kunden. 

Normal tid är 08.00-16.00  

 
Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15 dagar innan utbildningens start eller i överenskommelse 

med projektet.. 

 
Utbildningsleverantör 

Företagsnamn:Berrys Truck o Terminalutbildningar AB 

 
Kontaktuppgifter lärare:  

Namn: Berry Östbjerg 

E-post: berry@berrystruck.se 

Telefon: 0702094450 

 

 

”Projektets mål är att stärka kompetens och konkurrenskraft hos 

deltagande verksamheter och alla dess medarbetare genom strategisk 

kompetensförsörjning, jämställdhet och effektiva lärformer.” 

 


