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Till auktoriserade liftutbildare 

 

 

Giltighetstid och behörighet på utbildningsbevis 

Med detta brev vill vi förtydliga hur giltighetstiden och behörigheterna ska skrivas på 

Liftutbildningsrådets, LUR:s utbildningsbevis. 

Giltighetstid 
Det är orimligt för en utbildare att ”för evigt” ansvara för att en utbildning är aktuell. 
Därför SKALL, i enlighet med standarden ISO 18878, giltighetstid fem (5) år klart framgå 
på utbildningsbevis – ”Liftkort” – utfärdat av LUR-auktoriserade utbildare. 
 
I Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av lyftanordningar och lyftredskap 
(AFS 2006:6), hänvisas i kommentarerna till att svensk standard ger råd om utbildning 
för förare av mobila arbetsplattformar. LUR baserar Liftläroplanen på standarden 
ISO 18878:2004, som i sin tur hänvisar till ISO 18893:2004. I standarden ingår 
kompletteringsutbildning och återexamination som viktiga delar.  
 
Standarden ISO 18878 kommer i en ny utgåva 2013 och där blir kravet på 
repetitionsutbildning var femte år ännu tydligare.  
 
Nedanstående är ett utdrag från standarden ISO 18878:2013 (draft). 
 

7.3 Record keeping 

Records of the person(s) trained in the operation of a MEWP shall be retained by 

the training entity, and: 

a) the successful trainee shall be furnished proof of training (for examples, see 

Annexes A through E); 

b) shall reflect the specific period of time that the training is valid; 

... 

 

7.4 Training/retraining 

The operator shall be trained or retrained as necessary to keep the level of 

competency at an acceptable level. (see Annexes A - D) 

Examples of situations when retraining is necessary include, but are not limited to: 

a) expiration of valid training period which shall not exceed 5-years, 

... 

 

7.5 Examination/re-examination 

The operator shall be examined or re-examined to evaluate the level of competency. 

(see Annexes A - D) 

Examples of situations when examination/re-examination is necessary include, but 

are not limited to: 

a) following training or retraining, 

b) expiration of valid training period. 
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Baserat på diskussioner med Arbetsmiljöverket och diskussioner inom standardgruppen 
ISO TC214 WG1 som ansvarar för ISO 18878 och ISO 18893 så är fem år en rimlig tid 
som utbildningssamordnaren kan ansvara för att utbildning är adekvat och relevant. 
Fem år är också en rimlig tid för utbildare att administrativt ta ansvar för registrering 
och dokumentation av genomförd utbildning. 
 
Detta i beaktande samt den teknikutvecklingen (både maskiner och arbetsutrustning), 
förändring av arbetsvillkor (högre tempo), ändrade arbetsmetoder, nya och ändrade 
regelverk. Jfr. NoBo tid, fem år för CE konformitetsintyg. 
 
Arbetsmiljöverkets intention med kraven på kunskaper i 29 § Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om användning av om lyftanordningar AFS 2006:6, är naturligtvis att 
kunskaperna ska underhållas och vara aktuella. 
 
Det är mycket viktigt att alla LUR-auktoriserade utbildare följer riktlinjerna om 
giltighetstid fem år på utbildningsbevisen. Det är en förutsättning för att behålla 
LUR-auktorisationen. Giltighetstiden får inte bli ett osunt konkurrensmedel. 

Behörighet 2A och 2B 
Det har förekommit att utbildningsbevis felaktigt skrivits med behörighet för typ 2A och 
typ 2B, trots att utbildningen inte innefattat dessa lifttyper. 
 
Vid LLP-basutbildning ska det finnas minst två maskiner i praktikdelen: antingen en 
typ 1A och en typ 3B, eller en typ 1B och en typ 3A. Det ger behörighet för LLP-
basutbildningen som är 1A 1B ** ** 3A 3B (grönt kort). 
 

 
Utbildningsbevis för LLP-basutbildning med behörighet 1A 1B ** ** 3A 3B 

 
Liftar av typ 2A och 2B är specialmaskiner; exempel på typ 2A är spårbundna saxliftar; 
exempel på typ 2B är underbroliftar, spårbundna bomliftar och elverksliftar. Dessa 
lifttyper finns normalt inte med vid en vanlig LLP-basutbildning, då ska heller inte 
behörighet för 2A och 2B finnas med på utbildningsbeviset. 
 
För att arbeta med liftar av typ 2A och 2B behövs en mer omfattande utbildning än 
LLP-basutbildning. Basutbildningen är en bra grund att utgå från, men den behöver 
kompletteras med mer utbildning på den specifika maskinmodellen. En sådan 
utbildning utförs oftast av leverantören av maskinen, eller internt i det specialistföretag 
som använder maskinen.  
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Som bilaga finns en reviderad version av användarlicensen för logotyper och 
utbildningsbevis (reviderad 2012-11-15).  
 
Vid LUR:s nästa möte kommer att diskuteras om bilderna på maskiner av typ 2A och 2B 
ska tas bort från utbildningsbevisens baksida, för att öka tydligheten ytterligare. 
 
 
Kontakta gärna oss om ni har frågor! 
 
Med vänliga hälsningar 
Liftutbildningsrådet 
 
Jan Åström    Jenny Forssell 
Ordförande Liftutbildningsrådet  Liftutbildningsrådets kansli 

0705-71 75 55   08-508 938 54 


