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Vi erkänner 
varandras  

yrkesbevis!

Avtal om kvalitetssäkring
BYN och TYA vill försäkra sig om att yrkesutbildning genomförs  
med hög säkerhet, rätt kvalitet och att utbildningarna ständigt  
utvecklas och förbättras. Ett avtal om detta har därför tecknats.

Läs mer och/eller ladda ner avtalet på BYNs och TYAs hemsidor. 

Läs mer om BYNs och TYAs  
fortsatta samarbete
BYN och TYA arbetar nu vidare med att skapa gemensamma  
utbildningsplaner för maskinförare.

Besök våra respektive hemsidor för mer information:

www.byn.se
Klicka och läs under avsnittet Utbildning & yrkesbevis.

www.tya.se
Klicka och läs under avsnittet Truck & maskin.

maskinentreprenörerna

 

Sven Svensk

751010-XXXX

Hjullastare Godshantering
utfärdat 2009-12-15

Hjullastare Anläggning

utfärdat 2009-12-15

Teleskoplastare

ej utfärdat

Grävmaskin/Grävlastare
ej utfärdat

Väghyvel

ej utfärdat

Lastbilsmonterad kran upp till 18 t/m
ej utfärdat

Lastbilsmonterad kran över 18 t/m
ej utfärdat

Mobilkran

ej utfärdat

Betongpump

ej utfärdat

 



Sven Svensk
751010-XXXX
Hjullastare Godshantering

utfärdat 2006-01-15
Hjullastare Anläggning

utfärdat 2006-01-15
Teleskoplastare

ej utfärdat
Grävmaskin/Grävlastare

ej utfärdat
Väghyvel

ej utfärdat
Lastbilsmonterad kran upp till 18 t/m ej utfärdat
Lastbilsmonterad kran över 18 t/m ej utfärdat
Mobilkran

ej utfärdat
Betongpump

ej utfärdat

 

Sven Svensk
751010-XXXX
Hjullastare Godshantering utfärdat 2009-12-15
Hjullastare Anläggning utfärdat 2009-12-15
Teleskoplastare ej utfärdat
Grävmaskin/Grävlastare ej utfärdat
Väghyvel ej utfärdat
Lastbilsmonterad kran upp till 18 t/m ej utfärdat
Lastbilsmonterad kran över 18 t/m ej utfärdat
Mobilkran ej utfärdat
Betongpump ej utfärdat

 

Erkännande av varandras 
yrkesbevis
BYN och TYA upprättade i november 2009 ett avtal om erkännande av  
varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för gemensamma maskinslag.
Det betyder att den som har yrkesbevis/utbildningsbok från BYN eller TYA  
får arbeta på arbetsplatser inom bägges avtalsområden.

Följande maskiner är gemensamma i TYA och BYN:

• Grävmaskin
• Grävlastare
• Väghyvel
• Mobilkran

Gemensamt utbildningsintyg
BYN och TYA har ett gemensamt utbildningsintyg för maskinförare, det så  
kallade ”svarta plastkortet”. Det utfärdas efter genomgången och godkänd 
grundutbildning på särskilda maskinslag 
som anges på kortet.

För en maskinförare som arbetar på BYNs  
avtalsområden ska kortet bytas mot en  
utbildningsbok eftersom grundutbildningen  
ska slutföras med en reglerad färdig- 
utbildningstid (lärlingsanställning). 
För en maskinförare på TYAs avtals- 
områden gäller kortet som utbildningsintyg.  
När 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska utbildningsintyget  
bytas ut mot ett yrkesbevis.

På många arbetsplatser där yrkesbevis inte krävs enligt kollektivavtal,  
utbildar man ändå sina förare enligt BYNs och TYAs anvisningar.  
På dessa arbetsplatser visar det ”svarta plastkortet” att maskinföraren  
har en grundutbildning.

Läs mer på BYNs och TYAs hemsidor.

• Betongpump
• Hjullastare anläggning/Lastmaskin
• Teleskoplastare/Teleskoptruck
• Hjullastare godshantering accepteras  
 under särskilda villkor på arbetsplatser  
 inom BYNs kollektivavtalsområden.
 Läs mer på BYNs hemsida.


