
Ditt Utbildningsintyg

 
Du har nu fått ditt Utbildningsintyg  

från TYA. Det betyder att om du har fyllt  
18 år så kan du börja arbeta med  

den maskin som Utbildningsintyget  
gäller för.



Ditt Utbildningsintyg kan upp- 
graderas till Yrkesbevis!

När du har arbetat med en maskin i 4 000 timmar, eller 
heltid i 30 månader, så kan du uppgradera ditt Utbildnings-
intyg till ett Yrkesbevis. Du ska då be din arbetsgivare fylla i 
blanketten ”Arbetsgivarintyg för anläggningsmaskiner” eller 
blanketten ”Arbetsgivarintyg för kranar”. 

Blanketterna finns på TYAs hemsida, www.tya.se, klicka på 
”Truck & Maskin” och sedan på ”Blanketter/Broschyrer”. 

Ditt Utbildningsintyg gäller tills vidare, det finns ingen tids-
gräns du måste passa för att uppgradera till Yrkesbevis.



Arbetsgivarintyg/Utbildningsbok
Inom TYAs avtalsområden används Utbildningsintyg och 
arbetsgivarintyg, inte Utbildningsböcker. För arbetsgivarintyg 
gäller dessa regler:

• Du får endast tillgodoräkna dig arbetade timmar från det  
att du har fyllt 18 år.

• Du får inte tillgodoräkna dig timmar från din utbildning.

• Arbetstiden 4 000 timmar, eller heltid i 30 månader, avser 
första maskinslaget inom anläggningsmaskiner, alternativt 
första maskinslaget inom kranar. För nästföljande maskin-
slag inom anläggningsmaskiner respektive kranar krävs  
2 000 arbetstimmar, eller heltid i 15 månader.

• Om du får arbete inom bygg- eller anläggningsavtalens 
områden kan din arbetsgivare kräva att du har en Utbild-
ningsbok. Den utfärdas i så fall av Byggnadsindustrins 
Yrkesnämnd, www.byn.se.

Exempel:
Du har Utbildningsintyg för Hjullastare godshantering, Hjullastare 
anläggning, Grävmaskin/Grävlastare och Fordonsmonterad kran. 
Du arbetar mest med Grävmaskin/Grävlastare. 

När du har arbetat i 4 000 timmar, eller heltid i 30 månader, med 
Grävmaskin/Grävlastare (efter din 18-årsdag) skickar du ett arbets-
givarintyg till TYA som då utfärdar ditt Yrkesbevis. Därefter räcker 
det med att du har arbetat i 2 000 timmar, eller heltid i 15 månader, 
med Hjullastaren för uppgradera även den till Yrkesbevis. 

Ska du därefter uppgradera ditt Utbildningsintyg för Fordonsmon-
terad kran så krävs 4 000 arbetade timmar med Fordonsmonterad 
kran, eller heltid i 30 månader.



Yrkesbeviset och din ålder
Det finns även regler för hur gammal du måste vara för att få 
Yrkesbevis. Det måste till exempel ha gått 30 månader från 
din 18-årsdag för att du ska kunna få ditt första Yrkesbevis 
inom anläggningsmaskiner eller inom kranar. 

Du kan läsa mer om detta på TYAs hemsida www.tya.se, 
klicka dig vidare på Truck & Maskin.
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