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Register förare 
Företag Jag kör:       Lastbil         Kranbil  Maskin 

Förnamn Efternamn 

Personnr Mobilnr 

Mail Utgångsort 
(där du parkerar fordonet)

Anhörig namn Anhörig telefonnr 

Bellmans arbetar efter ställda krav, bifoga därför alltid kopior av nedanstående dokument ihop med denna blankett 

För lastbilsförare 

• Körkort
• YKB
• ID06
• Safe Construction Training (ska även ligga på ID06)

• Arbete på väg nivå 1+2/ Steg 1
• Stockholmskursen
• Förarbevis för kran om kranförare
• Säkra lyft vid kranbil (önskemål)

För maskinförare 

• Förarbevis för rätt maskintyp
• Körkort
• ID06
• Safe construction Training (ska även ligga på ID06)

• Arbete på väg nivå 1+2/ Steg 1
• Stockholms-kursen
• Säkra lyft (önskemål)

Du som fordonsförare ansvarar för att:

• Ditt fordon är utrustat med förstahjälpen-utrustning
och spillberedskap

• Du innehar giltiga behörigheter för ändamålet, samt
giltigt ID06

• Du använder skyddsskor med spiktramp och
stålhätta samt varselkläder på över och underkropp
motsvarande klass 3

• Du har hjälm med minst 3 eller 4 punkts hakband

• Du har skyddsglasögon som uppfyller EN166
Klass F (visir är ej godkänt)

• Du använder arbetshandskar
• Du använder säkerhetsbälte och följer gällande

trafikförordningar
• Du har tillgång till Bellmans UE-handbok (finns på

www.bellmans.se)

För att kunna säkerställa interna och externa krav samt delge er övrig nödvändig information rörande ert arbete, behöver vi lagra och behandla era 
personuppgifter hos oss, vilket vi gör enligt 30 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, vid dess ikraftträdande, artikel 28 i Dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679). Genom att skriva under denna blankett godkänner du denna lagring. 

Mer information om hur vi lagrar era personuppgifter hittar ni på www.bellmans.se

Genom att skriva under denna blankett godkänns och intygas att ovanstående punkter i sin helhet ansvaras för, samt att det kontinuerligt och på 
begäran, tillhandahålls Bellmans nödvändig dokumentation för att uppfylla ställda krav.

Denna blankett och de kopior vi eftersöker sänds via mail, med en fil per dokument, till Bellmans åkeriservice; dokument@bellmans.se 
Vid frågor kontaktas Bellmans åkeriservice, tel 08-15 00 90 

Datum 

Namnteckning förare Namnförtydligande förare 

http://www.bellmans.se/
mailto:dokument@bellmans.se
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