
För arbetsuppgifterna: 

 
T.ex. vilka godsslag som föraren får hantera, användning av utbytbar utrustning, körning på väg och tillfälliga personlyft.

Inom följande områden/lokaler: 

 
Om arbetet utförs på många olika arbetsplatser kan typen av lokaler/områden istället anges.

Eventuell tidsbegränsning (gäller till och med):  

Föraren har fått kännedom om gällande trafikregler och har informerats om företagets lokala förarinstruktioner.

Arbetsuppgifter: 

Lokaler/område: 

Förarens namn Personnummer

Arbetsgivare eller inhyrare (namn på företaget/organisationen)

... har tillstånd att använda:
Truckbenämningar enligt TLP10 - Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter

Datum Utfärdare (arbetsgivarens/inhyrarens representant)

Originalet förvaras hos: 
Kopia till truckföraren
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Namnförtydligande

 	 A1 Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m)  
 	 A2 Ledstaplare med eller utan åkplatta
 	 A3 Låglyftande åktruck, stående/sittande (lyfthöjd ≤ 0,2 m)

 	 A4 Låglyftare med eller utan åkplatta (lyfthöjd ≤ 0,2 m)

 	 B1 Motviktstruck
 	 B2 Höglyftande åkstaplare, stående/sittande

 	 B3 Skjutstativtruck
 	 B4 Höglyftande plocktruck (lyfthöjd ≥ 1,2 m)

 	 B5 Smalgångstruck
 	 B6 Fyrvägstruck

 	 C2 Hjullastare, industriell användning

 	 C3a Containertruck
 	 C3b Timmertruck
 	 C4 Sidlastare
 	 C5 Grensletruck
 	 C7 Teleskoplastare, industriell användning

 	 D1 Drag-/flaktruck

 	 D2 Terminaldragtruck

Fr o m år 2011 har följande truckar ny beteckning:
A5 Drag-/Flaktruck har ny beteckning D1
C1 Motviktstruck >10 ton har ny beteckning B1
C6 Terminaldragtruck har ny beteckning D2

Körtillstånd för truck

Namn: 

Personnummer: 

... har tillstånd att använda: 

Detta tillstånd gäller tills vidare eller t.o.m.  
men kan återkallas med omedelbar verkan.

Vik här!

Arbetsgivare/inhyrare (namn på företaget/organisationen)

Datum Utfärdare (arbetsgivarens/inhyrarens representant)

Trucktyper

DETTA TILLSTÅND GÄLLER TILLSVIDARE ELLER ENLIGT TIDSBEGRÄNSNING MEN KAN ÅTERKALLAS MED OMEDELBAR VERKAN

(Enligt 19 § i AFS 2006:5 om användning av truckar)
Körtillstånd för truck

Marko Ilkka
Bild
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