
 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
Förmågor och färdigheter att utveckla i APL och behärska vid avslutad utbildning 

Bygg- och anläggningsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning där du kan bli 

anställningsbar som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, 

byggnadsmålare eller plåtslagare beroende på vilken inriktning du väljer inför årskurs 2 och 

hur du klarar utbildningen. Nedanstående krav på förmågor och färdigheter och exempel på 

aktiviteter är kommunicerade med BYN - och byggbranschen. Dessa förmågor och 

färdigheter bedöms under APL i samråd mellan handledare och ansvarig lärare. Handledare 

fyller i omdömesformulär och lärare sätter betyg. 

 

Inriktning anläggningsförare 

1. Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga arbetsuppgifter 

2. Förmåga att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer. 

3. Förmåga att göra riskbedömningar samt hur mänskliga faktorer påverkar i situationer 

på arbetsplatsen och i trafiken. 

4. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar. 

5. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg, maskiner och fordon samt att arbeta 

säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 

6. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete. 

7. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk. 

Inriktning mark och anläggning 

1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga 

arbetsuppgifter. 

2. Förmåga att göra riskbedömningar. 

3. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar. 

4. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta säkert 

med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 

5. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete. 

6. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk. 



 

Fordon-och transportprogrammet 
Förmågor och färdigheter att utveckla i APL och behärska vid avslutad utbildning 

Fordon-och transportprogrammet är en yrkesinriktad utbildning där du kan bli anställningsbar 

som mekaniker, yrkesförare, lager- eller terminalarbetare. Beroende på vilken inriktning du 

väljer inför årskurs 2 och hur du klarar utbildningen. Nedanstående krav på förmågor och 

färdigheter och exempel på aktiviteter kommunicerad med TYA – och transportbranschen. 

Dessa förmågor och färdigheter bedöms under APL i samråd mellan handledare och ansvarig 

lärare. Handledare fyller i omdömesformulär och lärare sätter betyg. 

 

Inriktning: Transport (Godstransport; lastbilsförare) 

1. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, 

miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som 

reglerar verksamheten. 

2. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag. 

3. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön. 

4. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera 

utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods. 

5. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika 

trafiksituationer och i skiftande väglag. 

6. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder. 

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner (Lastbilsmekaniker) 

1. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av lastbilar och mobila 

maskiner. 

2. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll. 

3. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning. 

4. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar 

och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. 

5. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala 

informationssystem. 

6. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk. 

 

  



 

Inriktning: Lager och terminal 

1. Förmåga att hantera varor och gods i olika lagermiljöer och terminaler. 

2. Förmåga att använda it-stöd och dator för processer inom order och lagerhantering 

samt tekniska lösningar för en effektiv och rationell lager- och terminalhantering. 

3. Förmåga att utföra paketering och emballering samt vikt- och volymberäkning av gods 

och varor. 

4. Förmåga att disponera lager- och terminalytor för ett optimalt varuflöde. 

5. Förmåga att motivera sin lagerhantering utifrån ekonomiska och miljömässiga 

faktorer. 

6. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt 

utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. 

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner (Maskinmekaniker) 

1. Förmåga att utföra diagnos, service, underhåll och reparation av lastbilar och mobila 

maskiner. 

2. Förmåga att utföra funktions- och säkerhetskontroll. 

3. Förmåga att välja och använda arbetsmetoder och utrustning. 

4. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar 

och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. 

5. Förmåga att använda såväl svenska som engelska manualer samt digitala 

informationssystem. 

6. Förmåga att använda ett yrkesmässigt språk. 
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