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Transportstyrelsens föreskrifter 
om riskutbildning för behörighet B; 

beslutade den 9 maj 2012. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b § 

körkortsförordningen (1998:980). 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt 

körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). 

 

2 § Riskutbildningen ska omfatta följande delar: 

    Del 1: Alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. 

    Del 2: Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. 

Innehållet i respektive del framgår av 5 kap.  

När utbildningen för del 2 påbörjas, ska eleven vara i slutskedet av 

förarutbildningen. 

2 kap. Ansökan om tillstånd 

1 § Ansökan om tillstånd att bedriva riskutbildning ska ges in till 

Transportstyrelsen på en manuell eller elektronisk blankett som styrelsen har 

fastställt. Vid elektronisk ansökan eller överföring ska den webbplats på 

internet som Transportstyrelsen anvisar användas. 

 

2 § Till ansökan ska sökanden bifoga följande: 

1. ett bevis från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs, 

om sökanden är en fysisk person, eller ett registreringsbevis från 

Bolagsverket, om sökanden är en juridisk person, 

2. namn och personnummer eller samordningsnummer på den person 

eller de personer som ges behörighet att företräda utbildningsverksamheten, 

om sökanden är en juridisk person, 

3. namn och personnummer eller samordningsnummer på den eller de 

lärare som ska undervisa, 

4. handlingar enligt 3 kap. 2 § 5 eller 3 § 5, 

5. uppgifter som styrker lämpligheten av den lokal eller de lokaler som 

ska användas i undervisningen, och 

6. en undervisningsplan enligt 4 kap. 1 §. 
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     Bevis enligt 1 får vara högst tre månader gammalt. Ett sådant bevis 

behöver dock inte bifogas om tillstånd tidigare har meddelats att driva 

trafikskola eller bedriva introduktionsutbildning, riskutbildning för 

behörighet A och A1 eller utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.  

Om uppgifter enligt 3 och 4 inte har kunnat lämnas, ska sökanden anmäla 

uppgifterna enligt 4 kap. 8 § första stycket 6 innan utbildningsverksamheten 

påbörjas. 

 

3 § Om ansökan avser riskutbildning del 2, ska sökanden dessutom ange 

följande: 

1. säkerhetsbestämmelser för verksamheten vid trafikövningsplatsen, och 

2. en beskrivning av trafikövningsplatsen och hur kraven i 4 kap. 4–7 §§ 

ska uppnås. 

En karta och skalenlig skiss som tydligt visar hur anläggningen är 

utformad ska bifogas ansökan. 

3 kap. Krav på lärare 

1 § Undervisning i riskutbildning ska bedrivas av lärare som anmälts till 

Transportstyrelsen.  

Riskutbildning del 1 

2 § För att få undervisa i riskutbildning del 1 ska läraren:  

1. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B, 

2. ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de senaste  

tio åren, 

3. ha genomgått särskild lärarutbildning enligt bilaga 1, 

4. med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som 

lärare vid riskutbildning, och 

5. ha dokumenterad pedagogisk utbildning och dokumenterad erfarenhet 

av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år. 

Riskutbildning del 2 

3 § För att få undervisa i riskutbildning del 2 ska läraren:  

1. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B, 

2. ha haft ett sådant körkort under sammanlagt minst tre av de tio senaste 

åren, 

3. ha genomgått särskild lärarutbildning enligt bilaga 2, 

4. med hänsyn till sina personliga förhållanden kunna anses lämplig som 

lärare vid riskutbildning, och 

5. vara godkänd som trafiklärare enligt 3 § lagen (1998:493) om 

trafikskolor eller ha motsvarande kompetens. 

 


