
	
Yrkesförarcentrum 
önskar er välkomna 

tillbaka efter en 
fantastisk sommar! 

Yrkesförarcentrum AB 
Baggåkersgatan 5 
431 53 Mölndal 

www.yrkesforarcentrum.se  
 

Varmt välkomna till oss!               
Lina, Jocke, Stefan,           
Mats och Lars-Erik 

 Våra Utbildningar:   
  	 	 


                                            


 BK-4 vägar                                           
Den 1 juli 2018 lanserades det 
första skedet av öppnandet av BK-4 
vägar på vårt statliga vägnät. Det 
motsvarar c:a 12% av vägnätet som 
nu är tillgängligt för 74-tons 
lastbilar. Visionen är att i framtiden 
upplåta hela BK-1 vägnätet för 
BK-4. Då krävs en hel del 
förstärkningsarbete eftersom c:a 
10% av de statliga vägarna och c:a 
900 broar behöver förstärkas. 
Bärighets-satsningen i den 
nationella planen, visar att c:a 
70-80% av de viktigaste statliga 
vägarna för statliga transporter 
kan vara BK-4 vägar år 2029. 

 Säkrare Uppställningsplatser  
Det behövs säkrare 
uppställningsplatser för 
yrkesförare! Dels för att minska 
risken för stöld av diesel och gods, 
men även för att öka tryggheten för 
förarna som stannar för att vila. 
Trafikverket har därför fått i 
uppgift att se  över hur bristerna på 
säkra uppställningsplatser längs de 
större vägarna kan bli bättre. Det 
är efterlängtat!  

     

På Gång                                                  
Från och med mars 2019 har MSB 

bestämt att examinationen av ADR-
prov flyttas från 

utbildningsföretagen till 
Trafikverket. MSB vill få bättre koll 

på hur proven skrivs och rättas. 
Förändringen gör det svårare för de 
oseriösa aktörer som vill fuska med 

kurser och examinationer.                      

För att nå målet ”en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030” måste 

utsläppen i Sverige snabbt minska. 
Fungerande transporter är 

nödvändigt men det går att minska 
utsläppen även på tunga fordon. 

Lastbilar som tankas med 
etanolbränslet ED95 istället för 

diesel kan minska utsläppen med 
upp till 90%. Från 1/7-18 gäller 
reduktionsplikten vilket ställer 

krav på drivmedels-leverantörer 
att blanda in biodrivmedel för 
reducera de fossila utsläppen.                              

Ha det gott och kontakta oss vid 
frågor eller för information om våra 

utbildningar /bokningar 
info@yrkesforarcentrum.se 

031-7880829 

Nyhetsbrev Sommar/Höst 2018 
Här kommer en varm sommar- och ”välkommen tillbaka efter 
semester”- hälsning från oss till er inom transportbranschen.               
Det har varit en fantastisk sommar och vi hoppas att ni haft en 
sommarledighet med mycket sol och bad och härliga dagar.
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N Y H E T S B R E V 	 	
S O M M A R / H Ö S T 	 2 0 1 8 	

V I  U T V E C K L A R  M Ä N N I S K O R  -  M Ä N N I S K O R  U T V E C K L A R  F Ö R E T A G

 Vi utbildar förare inom YKB, ADR, Arbete på Väg, 
EcoDriving, Truck, Hjullastare, Grävmaskin, 
Fallskydd, Säkra Lyft, Fordons-monterad kran, 
HLR, Brand i Buss/Evakuering mm. Välkomna!
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