VÄLJ RÄTT KURS
Med UniCarriers Utbildning

Välj rätt kurs med

UniCarriers Utbildning
Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav.
Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket ser
ut som det gör.
Sedan 1975 har vi arbetat med märkesoberoende utbildningar och kurser inom
mh-branschen. Genom oss har tusentals truckförare och hundratals instruktörer fått
såväl grund- som vidareutbildning. Lika länge har vi utbildat chefer, arbetsledare,
arbetsmiljöombud och skyddsombud.
Vi tror benhårt på att rätt utbildad personal är en enorm tillgång. Undersökningar visar
att rätt utbildade förare minskar skador på truckar, gods och inredning. De har högre
produktivitet och arbetsglädje och därmed lägre sjukfrånvaro. Det gäller inte enbart
truckförare utan även deras arbetsledare och chefer. Att leda och övervaka arbetet
med truckar är en ansvarsfull position som faktiskt kan innebära skillnaden mellan liv
och död. Truckar är den maskin som är inblandad i flest olyckor på våra arbetsplatser
och omgärdas därför av ett rigoröst och komplext regelverk. Ett regelverk som är svårt
att bena ut och konkretisera på egen hand utan specialiserade kurser. Vi hjälper er förstå
och hitta i såväl lagbok som föreskrifter.
UniCarriers Utbildning har också tagit fram ett unikt hälsoprogram, Aktiv, som
motverkar förslitnings- och belastningsskador hos truckförarna. Programmet består
av träningsprogram, framtagna av sjukgymnast, som hjälper förarna sträcka ut steka
muskler och stärka utsatta områden på kroppen och därmed förebygga ohälsa.
Ni vet väl att truckförare måste ha dokumenterad utbildning, teoretisk och praktisk?
I den här katalogen hittar ni information om våra kurser, utbildningar, tjänster och produkter.
Vi anordnar kurserna och utbildningarna på våra fasta utbildningsorter samt ute hos er,
så kallad företagsförlagd utbildning.

För mer information om våra företagsförlagda utbildningar, kontakta oss eller
gå in på www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar.
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Utbildning för förare

TLP 10 – för garanterad kvalitet
Truckläroplan 10, TLP 10, introducerades 2011-01-01
för att uppfylla marknadens önskemål om effektivare
utbildning på olika maskintyper. TLP 10 togs fram av en
arbetsgrupp inom MaskinLeverantörerna i samarbete med
Arbetsmiljöverket för att sätta riktlinjer för förarutbildningar.
En utbildning enligt TLP 10 är helt enkelt en kvalitetsstämpel
som garanterar att utbildningen uppfyller såväl branschens
som myndigheternas krav.
Alla UniCarriers förarutbildningar följer TLP 10. Det gäller
såväl grundutbildningarna som instruktörs- och
repetitionsutbildningar.
TLP 10 innebär att man kan välja mellan olika utbildningsnivåer beroende på vilka typer av truckar föraren kommer
att köra, A, B, C eller D. Utbildningen inom respektive
grupp anpassas efter trucktypernas egenskaper, risker
och arbetssätt.
Nytt i TLP 10 är bl.a. att kapacitetsbegränsningen på
motvikt är borttagen och att man inte behöver en
AB-utbildning i botten för att få genomgå C. Ny är
också klassen D, där flak- och dragtruckar numera ligger.

A-utbildning:
Låglyftare och höglyftande ledtruck. Utbildningen är
på ca en dags teori samt praktik efter behov.
B-utbildning:
Höglytande truckar. Utbildningen är på ca två dagars
teori samt praktik efter behov.
C-utbildning:
Specialmaskiner som inte omfattas av AB-utbildningen,
t.ex. hjullastare, grensletruck m.fl. Utbildningen är på
ca en dags teori samt praktik efter behov.
D-utbildning:
Drag- och flaktruckar. Utbildningen är på ca en dags
teori samt praktik efter behov.

A

Plocktruck,
låglyftande

Ledstaplare

Låglyftare

Låglyftande åktruck,
stående/sittande

B

Motviktstruck

Plocktruck,
höglyftande

Smalgångstruck

Åkstaplare,
stående/sittande

Skjutstativtruck

Fyrvägstruck

C
Hjullastare
(industriell hantering)

Container- timmertruck

Sidlastare

Grenseltruck

D

Dragtruck
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Flaktruck

Terminaldragtruck
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UniCarriers eTruck
Utbildning på distans
eTruck erbjuder ett nytt sätt att utbilda, som passar dagens och morgondagens krav. Upplägget går ut
på att deltagaren läser teorin på webben på egen hand och sedan kommer vi ut till ert företag och kör
praktiken, på era truckar i er ”hemmiljö”. Flexibelt, produktivt och kostnadseffektivt.
Kursmaterialet bygger på storytelling. Allt berättas av en speaker vilket underlättar såväl för den som har
läs- och skrivsvårigheter som för den som är osäker på svenska. Fördjupade faktagenomgångar och
övningsuppgifter gör att deltagaren får en kurs som är lätt att ta till sig – och som ger kunskap som
sitter. Kursen finns även på engelska.
Med nya eTruck får du truckförare som inte bara kan köra truck, utan som förstår vad jobbet går ut på.
Läs mer om eTruck här, eller gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig för upplägg.

Bokning: unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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A-utbildning*
Utbildning för förare av låglyftande plocktruck, ledstaplare,
låglyftare samt låglyftande åktruck. Utbildningen består
sammanlagt av två dagar, varav en dag läggs på teori
och en dag på praktik. Praktiktiden varierar, beroende på
förarens behov och förkunskaper.
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas
utbildningsintyg (truckkort).
Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på
våra fasta kurser.
Fasta utbildningsplatser:
unicarrierseurope.se/truckutbildningar

INNEHÅLL:
Teoridelen:
Trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens
arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering,
arbetarskydd och interna regler, trafiklagarna, farligt
gods samt slutprov.
Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, symboler och förarplats,
övningskörning, materialhanteringsövningar samt slutprov.

Finns även som företagsförlagd utbildning och Webb-Truck.

AB-utbildning*
Utbildning för förare av truckar som till exempel motviktstruck skjutstativtruck och smalgångstruck. Utbildningen
omfattar även trucktyperna i A-utbildningen.
sammanlagt upp till 5 dagar, varav två dagar teori och
en till tre dagars praktik. Praktiktiden varierar, beroende
på förarens behov och förkunskaper.
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas
utbildningsintyg (truckkort).
Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på
våra fasta kurser.
Utbildningsplatser: unicarrierseurope.se/truckutbildningar

INNEHÅLL:
Teoridelen:
Trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens
arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering,
arbetarskydd och interna regler, trafik- och säkerhetsregler,
interna regler, farligt gods samt slutprov.
Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, övningskörning,
materialhanteringsövningar samt slutprov.

Finns även som företagsförlagd utbildning och Webb-Truck.

C-utbildning*
Utbildning för förare av specialmaskiner som inte ingår i
A- eller B-utbildning. C-gruppen omfattar hjullastare för
gaffelhantering, sidlastare, grensletruck samt containeroch timmertruck.
C-utbildningen består av en dags teori och en dag
praktik per aktuell maskintyp.
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas
utbildningsintyg (truckkort).
Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på
våra fasta kurser.
Utbildningsplatser: unicarrierseurope.se/truckutbildningar

INNEHÅLL:
Teoridelen (varierar med trucktyp):
Konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, arbetssätt,
Trafik- och säkerhetsregler, ergonomi samt slutprov.
Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, övningskörning, materialhanteringsövningar samt slutprov.

Finns även som företagsförlagd utbildning.

* Truckförarutbildning krävs enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se
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Komplettering och utbildningsplanering
För komplettering inom samma utbildningsdel krävs godkänt teoretiskt prov. För komplettering från A- till B-behörighet
måste föraren dock genomgå hela B-utbildningen. Planering är därför A och O för bästa ekonomi i företagets förarutbildningsstrategi. Vi hjälper er gärna att lägga upp en utbildningsplan.
Kontakta oss på truckskolan@logisnext.eu och berätta mer om era behov.

Repetitionsutbildning
Mycket händer i branschen. Trucktyper förändras, hanteringssätt försvinner och nya tillkommer. För att inte prata om
regelverket som ställer nya krav titt som tätt. En repetitionsutbildning ungefär vart femte år för era truckförare är därför en bra
investering. Under 4 till 8 timmar uppgraderar och fräschar vi upp deras teoretiska kunskaper samt kontrollerar körteknik och
säkerhetstänkande genom praktiska övningar.
Finns även som företagsutbildning och Webb-Truck. Utbildningsmaterialet ingår.

Farligt gods för truckförare
Alla som hanterar farligt gods måste, enligt Arbetsmiljölagen
och MSB:s samt Kemikalieinspektionens föreskrifter, ha
kunskap om hur gods och ämnen ska hanteras samt hur man
ska gå tillväga vid olycka eller läckage. Det betyder att
truckförare som hanterar godset på något sätt måste genomgå en ADR 1.3 utbildning.
Utbildning är obligatorisk för alla som på något sätt
hanterar farligt gods enligt Arbetsmiljölagen samt
MSB:s och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

ADR 1.3. Den vänder sig till så väl truckförare som
lastar/lossar eller på annat transporterar det farliga
godset, som till alla andra på företaget som hanterar
farligt gods. Utbildningen uppfyller ISO:s och ADR:s krav
och anordnas på ert företag och anpassas efter era
förutsättningar. Efter genomförd och godkänd utbildning
utfärdas utbildningsintyg. Allt utbildningsmaterial ingår.
Repetitionsutbildning. Mycket händer på några år och
farligt gods/farliga ämnen är inget undantag. Inom fem år
skall en repetitionskurs genomföras för att förnya sitt
utbildningsintyg och sina kunskaper såväl praktiskt som
teoretiskt. Utbildningen anordnas på ert företag och allt
utbildningsmaterial ingår.

Hälsoprogrammet Aktiv
Arbete med truckar sliter på människor. Än är inte den truck konstruerad som
inte leder till förslitnings- och belastningsskador hos förarna. Skadorna leder i sin
tur till personligt lidande samt stora kostnader för såväl företaget som samhället.
Men det behöver inte vara så. Aktiv är ett unikt paket som förebygger ohälsa
hos truckförare och hjälper er uppfylla kraven på ergonomisk riskbedömning i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

HÄLSOPROGRAMMET AKTIV
BESTÅR AV:
Fem planscher med övningar
pedagogiskt beskrivna, som kan
sättas upp på lämpliga platser.

INNEHÅLL:
– praktiska övningar, framtagna av sjukgymnast, hjälper truckförare motverka skadliga sned
belastningar som uppstår vid dagligt arbete med truck. Övningarna förklaras pedagogiskt
på 5 stycken planscher och är specialiserade för förare av ledtruckar, lågplocktruckar,
sidsittande truckar, motviktstruckar och ståstaplare och tar ca 10 minuter att genomföra.
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Rörlighet

Ergonomisk riskbedömning av truckar är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 3 § 4.
Kombinera gärna introduktionen av Aktiv på er arbetsplats med information om de
belastningsergonomiska riskerna, vilket är krav enligt AFS 1998:01 Belastningsergonomi.
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Mer information: unicarrierseurope.se/truckutbildningar

Utbildning för förare

Arbete på hög höjd/
Mobila arbetsplattformar
Utbildning för användare av skylift och saxplattformar.
Utbildningen omfattar en dag, varav ungefär hälften består
av teori och resten praktiska övningar. Utbildningen ger
användaren insikt och kunskap kring mobila arbetsplatt
formars risker och hur dessa kan undvikas. Följer standard
SS-ISO18878:2004 och Liftläroplanen (LLP).

INNEHÅLL:
Teoridelen:
Förarkrav, konstruktion, besiktning, skötsel och daglig
tillsyn, arbetssätt, trafik- och säkerhetsregler, ergonomi
samt slutprov.
Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manövrering, övningskörning,
säkerhetsutrustning.

Utbildning är ett krav enligt SS-ISO 18878:2004
Grundutbildning.

Traversutbildning
Företagsförlagd utbildning i användning och hantering av travers. Deltagarna får kunskap om hur man använder lyftmaterialet
och kör travers säkert och effektivt. Utbildningen omfattar både radiostyrd och manöverbordskontrollerad travers.
Tidsåtgången varierar mellan 4 och 8 timmar beroende på utbildningsupplägget.
Utbildning är ett krav enligt AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” och SS-ISO 9926-1.

Bokning: unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Instruktörsutbildningar

Instruktörsutbildning truck
Har ni återkommande stort utbildningsbehov på företaget kan egna interninstruktörer vara en bra investering. Truckinstruktörsutbildningen tar cirka 5 dagar i anspråk och genomförs enligt TLP 10. Utbildade instruktörer ges även möjlighet att följa med
UniCarriers instruktörer under en vecka för att komma igång med sin egen undervisning på ett bra sätt. I utbildningen ingår
det handledarmaterial som behövs för att köra egna utbildningar efter instruktörsexamen.
Efter utbildningen blir man legitimerad truckinstruktör, med behörighet att utbilda truckförare och utfärda truckkort enligt
Truckläroplan 10 (TLP 10). Kursmaterial till sina deltagare beställer instruktören sedan från oss.
Varje år i början på hösten genomför vi en vidareutbildning där vi tar upp nyheter, fördjupar oss i viktiga ämnen, lyssnar på
intressanta föredrag och nätverkar med kollegor i liknande positioner. Denna träff, som sträcker sig över tre dagar, brukar
vara väldigt väldigt uppskattad och rekommenderas till alla våra instruktörer.

Instruktörsutbildning lift
Har ni behov av att regelbundet utbilda liftanvändare kan det vara smart att ha en egen liftinstruktör i personalen.
UniCarriers utbildar liftinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda liftanvändare på det
egna företaget. Utbildningen omfattar såväl grundlig genomgång av det regelverk som gäller runt liftar och materialhantering
samt pedagogik, teknik och ergonomi. I utbildningen ingår allt material som behövs för att köra egna utbildningar.
Instruktörsutbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 18878:2013
och Liftläroplanen (LLP) samt kraven från AFS 2006:6. Man ska ha genomgått liftförarutbildning för att bli vår instruktör.
Efter utbildningen får man behörighet att utbilda liftanvändare och utfärda utbildningsbevis. Kursmaterial till sina deltagare
beställer instruktören från oss.
Kan vid behov även förläggas till företaget.

Instruktörsutbildning travers
Har du många traversförare i verksamheten och kanske ett behov av att regelbundet utbilda traversförare eller användare av
andra typer av lyftredskap? Då kan det löna sig att ha en egen traversinstruktör i företaget.
Vi utbildar traversinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda traversförare och utfärda
utbildningsbevis på det egna företaget. Utbildningen omfattar såväl lagar, regler, föreskrifter och standard som konstruktion,
lastkoppling, lastredskap, varselmärkning och varselsignaler. Traversinstruktörsutbildningen innehåller även grundläggande
pedagogik.
Utbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 9926-1 samt kraven
från AFS 2006:6. Man ska ha genomgått traversförarutbildning för att bli vår instruktör. I utbildningen ingår allt material som
behövs för att köra egna utbildningar.
Efter utbildningen får man behörighet att utbilda traversförare och utfärda utbildningsbevis. Kursmaterial till sina deltagare
beställer instruktören från oss.
Kan vid behov även förläggas till företaget.
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Mer information: unicarrierseurope.se/truckutbildningar

UniCarriers chef- och arbetsledarkurser:

Chefens kompass genom
paragrafdjungeln
Lager- och materialhanteringsmiljöer där truckar används är de klart mest regelomgärdade
arbetsplatserna i landet. Det handlar om många delar av lagboken som exempelvis
miljöbalken, arbetsmiljölagen, brottsbalken och trafiklagen. På dessa lagar läggs sedan
föreskrifter från så vitt skilda myndigheter som Arbetsmiljöverket och MSB. Som om inte
det vore nog finns en uppsjö standarder, dels för truckar och dels miljö- och kvalitetsstandarderna. Lägg sedan EG-rätt och EU-direktiv ovanpå allt det och du får en
djungel av paragraftecken som är svår att hitta ut ur.
Var lugn! Vi på UniCarriers Utbildning fungerar som er kompass genom paragrafdjungeln.
Under många år har vi genomfört kurser för chefer, arbetsledare, skyddsombud,
arbetsmiljöombud och alla andra som på något sätt har en arbetsledande eller
kontrollerande befattning.
Vi hjälper er reda ut vilka regler och lagar som gäller, vad de innebär för dig och
företaget samt vad som är ditt, och andras, ansvar.
I alla våra kurser ingår ett omfattande kursmaterial innehållande allt från faktaspäckade
kompendium till relevanta lagtexter, föreskrifter och förarbeten.
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Arbetsledarkurser/Tjänster

Ansvar och säkerhet
– för de som leder och övervakar arbete i lagermiljö med truckar
eller mobila arbetsplattformar
I föreskrifterna om användning av truckar står det i 20 §
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall
ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs
för att arbetet ska kunna utföras säkert.”.
Det är ju rätt självklart, men vad innebär det egentligen?
Det reder vi ut under en fullspäckad dag där du som chef
och arbetsledare får veta vilka krav som ställs såväl på dig
som på ditt företag. Du får kunskap om och insikt i vad
föreskrifterna betyder och hur de ska tolkas nere på lagret.

UR INNEHÅLLET:
Anpassning av EU-regler till truck, lagar och regler,
trafiklagstiftning, arbetsgivaransvar – delegering,
förarens ansvar, utbildningskrav, praktiskt säkerhets
arbete, skötsel och underhåll, lagermiljö – pallställ,
ekonomi och uppföljning, brott och straff.

Vi går också igenom föreskrifternas krav på riskbedömning och ger er tips och råd om hur ni kan komma igång
med säkerhetsarbetet på ert företag. Syftet med kursen är att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift
”Användning av truckar” 18 §. Vi går också igenom standarden SS-ISO 18878:2013 som tar upp vad förare
skall ha för kunskaper. Efter kursen utfärdas utbildningsintyg.
Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på våra fasta utbildningsplatser.
Dessa finns på vår hemsida: unicarrierseurope.se/truckutbildningar. Finns även som företagsförlagd utbildning.
Utbildningen är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.s e
Ansvar och säkerhet kör vi även för de som leder och övervakar arbete med sky- och saxlyft.

Egenkontroll av pallställage
Arbetsmiljölagen, AFS samt standarderna ställer krav på att en tekniskt kunnig person ska utföra kontroller
minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet, med
observationer och förslag på eventuella åtgärder. Denna person ska också fungera som kontakt mot
leverantören och vara ansvarig för att lagerpersonalen får vederbörlig information och utbildning.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap i att utföra kontroll av pallställagen på det egna företaget.
Utbildningen är på två dagar; en dag teori och en dag praktik.
Ur innehållet:
• Säker lagerhantering
• Användning av utrustning
• Arbetsmiljölagen (AML)
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Standarderna (SS-EN)
Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på våra fasta utbildningsplatser.
Dessa finns på vår hemsida: unicarrierseurope.se/truckutbildningar.
Finns även som företagsförlagd utbildning.

Bokning: unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Arbetsledarkurser/Tjänster

Riskbedömning i truckmiljö
enligt AFS 2006:5 § 3
Truckar är vårt farligaste arbetsredskap. Dagligen inträffar
olyckor med truckar. Den vanligaste olyckan är någon form
av klämskada och de allvarligaste olyckorna inträffar vid
kollisioner och vältning.
För att komma tillrätta med olyckorna började ett nytt
regelverk gälla 1 juli 2007. I de nya föreskrifterna läggs
mer ansvar på arbetsgivaren att utbilda, informera och
skapa rutiner kring det säkerhetsförebyggande arbetet.
Förutom de rena skaderiskerna pekar myndigheten
också på ergonomin som en risk vid truckanvändande.
Vid Arbetsmiljöverkets inspektionsinsatser ute på landets
arbetsplatser där truckar används tittar man speciellt på
punkterna under § 3 i AFS 2006:5, Användning av truckar.

Utdrag ur AFS 2006:5 Användning av truckar
Undersökning och riskbedömning
3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna
bedömas när truckar skall användas. Följande skall då
särskilt undersökas:
1. egenskaperna hos truckarna,
2. hur truckarna skall användas,
3. miljön där truckarna skall användas,
4. de belastningsergonomiska förhållandena,
5. behovet av skyddsutrustning,
6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper
7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Fast ni behöver inte vänta till det inträffar en olycka eller
inspektörerna kommer på besök för att uppfylla föreskrifternas krav. Våra instruktörer
har under flera år genomfört riskbedömningar i truckmiljöer. Under överenskommen tid
samlar vi alla som är involverade och ansvariga för företagets arbetsmiljö och går
gemensamt igenom föreskrifterna. Utifrån dem genomför vi tillsammans den praktiska
riskbedömningen för att identifiera era farliga platser.
Syftet med riskbedömningen är att hjälpa er se säkerhetsriskerna och starta ett aktivt
säkerhetsarbete där alla, såväl förare som chefer, är delaktiga.
Bedömningen tar allt från en halv dag till flera dagar i anspråk beroende på hur stor
verksamheten är och efteråt upprättas en rapport med handlingsplan för riskhantering.
Kontakta oss på truckskolan@logisnext.eu för mer information och bokning av
riskbedömning.

Företagsförlagd utbildning
De allra flesta av våra utbildningar kan vi anordna ute på ert företag, så kallad företags
förlagd utbildning. Det finns flera fördelar med att använda ert företag som skolsal.
Vi tar då, oavsett utbildning eller kurs, exempel från er verksamhet. Utbildningen
blir då mer effektiv och anpassad. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Följande kurser och utbildningar anordnas som företagsförlagda utbildningar:
Truckförarutbildning A, AB, C resp D
Truck – instruktörsutbildning
Repetitionsutbildning för truckförare
Mobila arbetsplattformar
Mobila arbetsplattformar – instruktörsutbildning
Traversutbildning
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Travers– instruktörsutbildning
Farligt gods/farliga ämnen – ADR 1.3
Farligt gods/farliga ämnen – repetitionsutbildning
Ansvar och säkerhet
Egenkontroll av pallställage
Riskbedömning

Mer information: unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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