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Licensavtal för användning av Liftutbildningsrådets logotyper och utbildningsbevis.

ALLMÄNNA VILLKOR
För användning av liftutbildningsrådets namn eller logotyp i marknadsföring, på tryckt material, hemsidor, utbildningsbevis med mera, som ej är Liftutbildningsrådets egna krävs att följande riktlinjer följs:
1) Användare kan ej vara privatperson.
2) Användande företag skall inneha aktuell auktorisering av Liftutbildningsrådet.
3) Nedanstående grafiska och innehållsmässiga riktlinjer skall följas.
4) De dokument (digitala eller original) som används som underlag för framställning av utbildningsbevis
får ej distribueras till tredje part eller förvaras på server eller annan dator som är åtkomlig från internet. Förvaring skall ske på sådant sätt att ofrivillig spridning till obehörig inte är möjlig.
5) Om någon av dessa regler inte följs kan licensen dras in liksom även utbildningsauktoriseringen.
VILLKOR FÖR FRAMTAGNING AV EGET UTBILDNINGSBEVIS.
Auktoriserad utbildare som tar fram eget utbildningsbevis i enlighet med LLP måste följa de grafiska och
textmässiga regler som Liftutbildningsrådet ställer för beviset samt försäkra sig om att kortet är tydligt,
lätt att förstå och inte ger upphov till oklarheter eller feltolkningar även om genomläsning sker på kort
tid. Kortet ska också hålla en hög standard vad gäller motstånd mot väta, slitage, förfalskning och så vidare. Kortet ska ha kreditkortsformat, 54 x 86 mm.
Följande texter skall finnas med på utbildningsbevisen:
• Citeras: ”Utbildningsbevis handhavande av arbetsplattform”
• Namn
• Personnummer
• Utfärdat datum
• Giltigt till datum
• Instruktör, Utbildningsföretag
• Behörigetskod. Ange 1A 1B ** ** 3A 3B på grönt kort för basbehörighet. Ange tillämplig enstaka behörighetskod på gult kort för begränsad behörighet. Ange alltid dubbel asterisk [**] för obehörighet.
• Förklarande text till behörighetskoderna. Behörighetskoderna kommer från den gruppindelning och
typindelning av mobila arbetsplattformar som definieras i standarden SS-EN 280:2001.
• Citeras: ”Innehavaren av detta utbildningsbevis har genomgått en grundläggande liftutbildning enligt
Liftläroplanen LLP. En maskinintroduktion ska genomföras varje gång arbete påbörjas med en ny liftmodell.”
• Referens till www.liftutbildning.se
• Referens till SS-ISO 18878:2013

Utbildningsbevis som tas i enlighet med LLP skiljer sig åt med dels bokstavskoden 1A, 1B osv, dels kortens
färg där grönt kort markerar basbehörighet i enlighet med LLP basutbildning och gult kort markerar begränsad behörighet för enstaka maskintyp i enlighet med LLP begränsad utbildning. En fylld eller streckad
box ligger i nedre vänstra hörnet av kortets framsida och representerar grönt respektive gult kort.
Ange 1A 1B ** ** 3A 3B på grönt kort för basbehörighet.
Ange tillämplig enstaka behörighetskod på gult kort för begränsad behörighet.
Ange alltid dubbel asterisk [**] för obehörighet.
Texten centreras i höjdled på den färgade plattan vars höjd skall vara minst 200 procent av textens höjd
och minst 100 procent av textens höjd åt varje sida. Behörighetskod skrivs med versaler. Använd två
helfyrkanter (mellanslag) mellan behörighetskoder. Färgnyanser: Texten är alltid 100% svart. Gul: PMS
107c, Grön: PMS 366c.

LIFTUTBILDNINGSRÅDETS EGET UTBILDNINGSBEVIS.
Auktoriserad utbildare har möjlighet att ställa ut bevis till förare som godkänts enligt LLP i enlighet med
liftutbildningsrådets standardiserade utbildningsbevis som ser ut enligt nedan. Liftutbildningsrådet har
avtal med tryckeri som har särskilda kortframställningsmaskiner.

Liftutbildningsrådets utbildningsbevis för basbehörighet enligt LLP basutbildning.

Liftutbildningsrådets utbildningsbevis för
begränsad behörighet enligt LLP begränsad
utbildning.

Detta förarbevis visar att innehavaren är utbildad för arbete med mobila arbetsplattformar enligt
den behörighet som finns tryckt på kortets framsida. Innehavaren har genomgått grundläggande
liftutbildning enligt svensk liftläroplan, LLP.
En maskinintroduktion ska genomföras varje gång arbete påbörjas med en ny liftmodell.

Typ 1

Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportläge.

A
B

Lift där nyttolasten befinner sig innanför stjälpkanten.

Typ 2

Körning med upplyft arbetskorg sker från marken.

A
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Lift där nyttolasten befinner sig innanför stjälpkanten.

Typ 3

Körning med upplyft arbetskorg sker från korgen.

A
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Lift där nyttolasten befinner sig innanför stjälpkanten.

Lift där nyttolasten i något läge helt eller delvis befinner sig utanför stjälpkanten.

Lift där nyttolasten i något läge helt eller delvis befinner sig utanför stjälpkanten.
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Lift där nyttolasten i något läge helt eller delvis befinner sig utanför stjälpkanten.
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Förarbeviset är personligt och skall tas med vid framförande av arbetsplattform.
Anmäl alltid förlust av kort. Upphittat kort insänds till utbildaren på kortets framsida.
Svensk Liftläroplan är baserad på internationell standard ISO 18878:2013.
Mer information och kontroll av kortets giltighet finns på www.liftutbildning.se
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Baksidan av liftutbildningsrådets utbildningsbevis.

Exempel på liftutbildningsrådets utbildningsbevis med plats för företagslogotyp.
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VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV LIFTUTBILDNINGSRÅDETS LOGOTYP
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Logotyp typ 2a, tvåfärgad.
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Logotyp typ 2b, svart.

Liftutbildningsrådets logotyp av Typ 2 rund logotyp, är särsklit framtagen för företag som är auktoriserade LLP-utbildare. Logotypen är avsedd att användas på utbildningsmaterial men får även användas i
marknadsföring. Vid all användning av logotypen skall nedanstående regler följas.
1) Liftutbildningsrådets logotyp, typ 1 och typ 3 är reserverade för Liftutbildningsrådet och används enbart av Liftutbildningsrådet.
2) Liftutbildningsrådets logotyp typ 2 får användas av auktoriserad liftutbildare, nedan kallad licensierad
användare.
3) Liftutbildningsrådets logotyp typ 2 får endast användas så att den hänvisar/syftar till utbildningsmaterial som följer Liftläroplanen LLP.
4) Om Liftutbildningsrådets logotyp typ 2 används av licensierad användare i annonser, på hemsidor, tryckt material, flygblad och så vidare i reklam- eller marknadsföringssyfte, skall den grafiska utformningen vara sådan att någon sammanblandning mellan den licensierade användaren eller annat företag
och Liftutbildningsrådet ej kan ske. Liftutbildningsrådet får ej heller dominera vare sig i text eller i
grafisk utfomning om Liftutbildningsrådets namn och/eller logotyp används av licensierad användare i
reklam- eller marknadsföringssyfte.
5) Liftutbildningsrådets logotyper eller namn får ej användas i för Liftutbildningsrådets negativt sammanhang.
6) All annan användning av Liftutbildningsrådets logotyp inklusive, men ej begränsad till, promotionmaterial, kläder, presentartiklar, klistermärken osv, måste godkännas i förväg av Liftubildningsrådet.
7) Logotypen bör användas på vit rektangulär botten som är minst 163 procent av logotypens diameter i
fyrkant. Används den mot annan botten skall text och form framträda tydligt.
8) Närgräns mot andra grafiska element är 32 procent av logotypens diameter åt alla håll.
9) Logotyp inklusive text får ej manipuleras på annat sätt än symmetrisk skalning. Liftutbildningsrådets
logotyp typ 2 skall aldrig tryckas i mindre storlek än 13,5 millimeter (diameter).
10) Logotyper erhålls från Liftutbildningsrådets sekretariat.
11) Rättigheterna till Liftutbildningsrådets logotyper ägs av Swedish Rental Service AB
12) LiftutbildningsrådetTM och “Auktoriserad LLP-utbildning” är registerade varumärken tillhörande Liftutbildningsrådet och skall alltid skrivas med stor bokstav och i denna form eller med versaler.
13) Är du osäker på tillämpningen av dessa regler, kontakta Liftutbildningsrådets kansli. telefon 08-508
938 00, e-mail rental@branschkansliet.se.
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