
 

 

  

           Persontransporter med Buss 
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Yrkesmöjligheter 

Utbildningen ger en grund för att utföra 

yrkesmässiga persontransporter med buss. För att 

bli anställd krävs yrkesförarkompetensbevis. 

Innan utbildningens slut ges möjlighet att enligt 

Transportstyrelsens krav prövas för körkorts -

behörighet D och yrkesförarkompetensbevis för 

persontransporter med buss. Utbildningen är 

anpassad mot de regler som gäller i Europa. 

Bussförare är ett serviceyrke där man träffar och 

kommunicerar många olika människor oavsett 

om man arbetar inom lokal-, regional eller 

beställningstrafiken. Vissa chaufförer arbetar 

med trafik över landsgränserna. 

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 

Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för 

körkortsbehörighet D.  

*Trafikkunskaper samt allsidig kör- och 

trafikvana för klass B fordon. 

 

Obs! 

Kopia av dina betyg ska bifogas ansökan. 

 

Körkortskrav 

Medicinska krav enligt Transportstyrelsen, se 

www.korkortsportalen.se. Du bör ha fyllt 23 år 

dock minst 21 år.(se sid två). 

 

Studietid 

Heltid, dagtid, 20-25 timmar/vecka. 

Studietiden beräknas till 29 veckor och kan 

variera beroende på kursdeltagarens 

förkunskaper och studietakt. 

 

Kostnader 

Kostnader som den studerande står för är 

körkortstillstånd, läkarundersökning, se 

körkortsportalen (www.korkortsportalen.se). 

Litteraturkostnader beräknas till 1 000 kr. 

Kostnader för yrkesförarkompetensbevis, 

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. 
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Persontransporter med Buss 

 

 

 

Kursinnehåll 
 

 

 

    

Obligatoriska kurser   Kurskod  GyP 

 

Yrkestrafik – vux   TRAYRK 1  300 

Persontrafik –vux   PESPER1  200    

Persontransporter specialisering PESPER00S  100 

 

Totalt antal poäng obligatoriska kurser   600 

 

 

 

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

erbjudas.  

 

 

 

Mer information om kurserna finns på skolverkets hemsida. 

(skolverket.se/kursplaner&betyg/läroplaner,kursplaner och 

ämnesplaner/vuxenutbildning/ämnesplaner och kurser inom kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå/sök aktuell kurs) 

 

Förklaring till körkortsålder om minst 21 eller 23 år 

Efter utbildning inom kommunal vuxenutbildning mot persontransporter om ”minst” 500 

verksamhetspoäng och den förkortade grundläggande yrkesförarkompetensutbildningen 

(140 timmar) får körkort med behörighet D/DE utfärdas från 21 års ålder men med 

villkorskod 109 som innebär att körningen begränsas till fordon som används i linjetrafik 

där linjens längd inte överstiger 50 km. När man blir 23 år tas villkoret bort och man är 

behörig att köra utan begränsningar. 


