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Yrkesmöjligheter 

Utbildningen är en yrkesutbildning där 

körkortsutbildningen är en del. Efter avklarad 

utbildning med körkortsbehörigheterna 

klass C(600poäng), CE(800poäng) och 

yrkesförarkompetensbevis (YKB) kan du söka 

arbete som yrkeschaufför.  

Förkunskapskrav 

* Grundskola eller motsvarande. 

* I utbildningen ingår läsning/tolkning av 

tekniska termer och lagtext varför dina kunskaper 

i svenska bör vara goda. 

* Körkortsbehörighet klass B.  

* Vid kursstart kunna uppvisa av Transport-

styrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkorts-

behörighet C, CE.  

* Du måste fylla minst 21 år senast två veckor 

innan kursslut. Utbildningen innehåller endast 

140 timmars utbildning för YKB. 

(yrkeskompetensbevis, därav kravet på 21 år) . 

Du behöver ha daglig allsidig kör- och trafikvana 

för behörighet B.  

 

Kopia av dina betyg ska bifogas i ansökan. 

 

Körkortskrav 

Medicinska krav enligt Transportstyrelsen, se 

www.korkortsportalen.se. För att söka om kör-

kortstillstånd CE krävs ett svensk körkort. Be-

stämmelser för detta regleras av Transport-

styrelsen. 

 

 

Arbetslivsanknytning 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer att 

genomföras på företag. 

 

 

 

 

 

Studietid 

Heltid, dagtid, 20-25 timmar per vecka. 

Studietiden beräknas till 40 veckor och kan 

variera beroende på kursdeltagarens 

förkunskaper och studietakt. 

 

Litteraturkostnad 

Kurslitteratur, skyddskläder, skor och kostnader i 

samband med körkortstillstånd (läkarundersök-

ning) bekostas av kursdeltagaren. För hela 

utbildningspaketet blir kostnaden 2500-3 000 kr. 

Eventuellt kostnader för yrkesförarkompetens-

bevis, förarprov och körkort om det ej utfärdas 

av Edströmska. (Trafikverkets kostnader) 
 
Utbildningsanordnare 

Besöksadress: 

Edströmska Mälardalens Fordons- och 

Transportutbildning,  

Eskadergatan 24,  

721 31 Västerås.  

E-post: edstromska@vasteras.se 

Kontaktperson: Thomas Malmgren 

Tel: 021-39 75 27 

Epost: thomas.malmgren@vasteras.se 

 

Kursstarter  

För kursstarter och sista ansökningsdag se 

www.vasteras.se/vuc och 

www.vasteras.se/edstromska 

 

Ansöka 

Ansökningar görs digitalt via: 

Ansökan VUC/ 

Du som bor i annan kommun skickar 

din ansökan till vuxenutbildningen i 

din hemkommun

 

http://www.korkortsportalen.se/
mailto:thomas.malmgren@vasteras.se
http://www.vasteras.se/vuc
http://www.vasteras.se/edstromska
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/grundlaggande-och-gymnasial-utbildning.html
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Innehåll 
 

     

 

Utbildning mot C-behörighet  Kurskod  GyP 

   

Yrkestrafik - vux    TRAYRK1  300 

Godstrafik     GOSGOD0  200 

Godshantering – vux    GODGOD1  100 

 

Totalt antal poäng       600 

 

 

 

Utbildning mot CE-behörighet  Kurskod  GyP 

 

Yrkestrafik - vux    TRAYRK1  300 

Godstrafik     GOSGOD0  200 

Godshantering – vux    GODGOD1  100 

Fordonskombinationer - godstransporter  TRAFOR0  200   
 

 

Totalt antal poäng       800 

 

 

 

 

 

För att erhålla en gymnasieexamen kan kursen gymnasiearbete GYARFT (100 p) 

erbjudas. 
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