
       

 

      Till alla skolledare och yrkeslärare  
på Bygg- och anläggningsprogrammet samt 

Naturbruksprogrammet 

med inriktning 

Anläggningsfordon  
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Välkomna till 

Skol-SM för Maskinförare 2022 
Vi har nöjet att bjuda in din skola och elever på BA- och NB-programmet med inriktning 
anläggningsfordon till den årliga SM-tävlingen för Maskinförare. Tävlingen 2022 kommer att vara 
en del av Yrkes-SM som hålls i Växjö den 10–12 maj 2022. Det är mycket positivt att vi kan 
förlägga tävlingen 2022 till Yrkes-SM och därmed få möjligheten att tävla och visa upp 
maskinföraryrket för flera tusen personer som väntas besöka Yrkes-SM 2022.   

Teoretiska kvalificeringsprovet 
Det är dags att anmäla era elever till det teoretiska kvalificeringsprovet.  
Provet kommer att genomföras onsdagen den 2 februari 2022. Vi vill naturligtvis att så många 
skolor som möjligt är med och genomför kvalificeringsprovet. Avsatt tid för provet är 1 timma 
och i anmälan anger ni vilken tid ni planerar att genomföra det.  
Obs! Sista anmälningsdatum för provet är fredag den 21 januari 2022.  

Endast 15 skolor kvalificeras till SM 
Vi kommer att bjuda in de 15 skolor som placerar sig bäst i kvalificeringstävlingen att delta med 
en (1) tävlande till tävlingen i Växjö 2022.  Det är inget krav att delta i Yrkes-SM 2022 men 
naturligtvis vill vi att de skolor som placerar sig bäst i kvalificeringsprovet också ska kämpa om 
SM-titeln för maskinförare.   

Anmälan  
Klicka på länken nedan: 
https://response.questback.com/byggbranschensyrkesnmnd/cf6i1wq7rc 
(fungerar den inte - kopiera och klistra in den i din webbläsare) 

De skolor/elever som kvalificerar sig till tävlingen i Växjö kommer att få ytterligare information om 
sitt deltagande under februari månad.  
Mer information finner ni också på Yrkes-SM (yrkessm.se)  

Med vänlig hälsning 
BYNs kansli  
Thomas Hagman  
08-564 881 74 
Thomas.Hagman@byn.se 

https://response.questback.com/byggbranschensyrkesnmnd/cf6i1wq7rc
https://www.yrkessm.se/
mailto:Thomas.Hagman@byn.se


 
 

Sammanfattning av tävlingens upplägg och genomförande:  
 
o Kvalificeringstävling onsdagen den 2 februari 2022: 

 
Som tidigare år genomför vi en kvalificeringstävling där 15 skolor kommer att kunna kvalificera sig 
till Yrkes-SM den 10–12 maj 2022.  
 
o Minsta antal anmälda per klass är 6 elever. 
o Hela klassen ska såklart vara med och skriva 
o Resultatet baseras på de 6 bästa resultaten. 

 
o Yrkes-SM den 10–12 maj 2022:  

o Tävlingsdatum:  
o Tisdag 10 maj, onsdag 11 maj och torsdag 12 maj 2022. 

 
o Tävlingstider:  

o 10 maj kl. 10:00 – 16:00 (samling för tävlande kl. 08:30)  
o 11 maj kl. 09:00 – 16:00  
o 12 maj kl. 09.00- 12.00 (prisutdelning 15.00-16:30) 

 
o Antal deltagande skolor och tävlande: 

  
o Totalt 15 skolor deltar med en (1) tävlande elev från varje skola.  

 

o Två maskinslag ingår i tävlingen; 
 Hjullastare Volvo L60, utrustad med skopa (skopvolym 1,6 m3), kranarm. 
 Hjulgrävare Volvo EW 160, utrustad med planeringsskopa och pallgafflar  

 Förarreglage följer branschstandard 

o Varje tävlande kör båda maskinslagen 2 gånger under tävlingen.  

o Maximal körtid vid varje körning är 20 minuter. D.v.s. varje tävlande kommer att få en total 
körtid på upp till 80 minuter (2x20 minuter för lastmaskin och 2x20 minuter för hjulgrävare).  

 
o Körtiden från samtliga körmoment ligger till grund för slutresultatet  
 Vid samma totala sluttid räknas den snabbaste individuella tiden 
 Vid samma individuella tid avgörs tävlingen med särkörning 

 
 

 


