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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om kunskapsprov för traktorkort; 

beslutade den 24 maj 2012.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ 

körkortsförordningen (1998:980) och 7 § förordningen (2010:1578) om 

provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. och beslutar följande 

allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller kunskapsprov som avläggs för traktorkort. 

 

2 § Kunskapsprovet ska säkerställa att sökanden har de kunskaper som 

krävs för att köra det slag av fordon som provet avser. Därför ska 

utbildningsmålen i den kursplan som fastställts av Transportstyrelsen ligga 

till grund för innehållet i och bedömningen av provet. 

 

3 § Avgifter för prov vid Trafikverket ska tas ut enligt förordningen 

(2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 

Avgifterna ska betalas till ett konto som Trafikverket bestämt.  

Avgifterna för provet ska betalas även om provet inte har avlagts på 

grund av att 

1. det har funnits hinder för prov enligt 19 §, eller 

2. provtiden har avbeställts senare än 24 timmar före provtiden. Detta 

gäller dock inte om sökanden kan visa att han eller hon har uteblivit från 

provet på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet.  

 

4 § Om sökanden tidigare har påförts en provavgift som avser körkort, 

taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis eller yrkeskunnande får ett nytt 

prov vid Trafikverket avläggas först när den har betalats. 

 

5 § Kunskapsprov för traktorkort får endast avläggas om sökandens iden-

titet har fastställts. Vid identitetsprövningen gäller bestämmelserna som 

anges i 2 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser. 
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Kunskapsprov vid Trafikverket 

6 § Kunskapsprov vid Trafikverket är anpassat till traktor och i övrigt 

utformat på ett sådant sätt att det går att kontrollera de kunskaper som sägs i 

3 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980). 

 

7 § Den sökande ska ha de kunskaper och insikter som krävs för att förstå 

hur man kör i trafik på en för miljön och trafiksäkerheten acceptabel nivå. 

Sådana kunskaper och insikter ska omfatta de regler som gäller för förare 

och fordon samt vad som gäller i olika trafikmiljöer och trafiksituationer, 

samspelet med andra trafikanter och personliga förutsättningar. 

 

8 § Tiden för provet ska vara högst 50 minuter. 

Anpassat muntligt kunskapsprov vid Trafikverket 

9 § En ansökan om anpassat och muntligt kunskapsprov vid Trafikverket 

ska bifallas i följande fall. 

1. För sökanden som styrker påtagliga läs- och skrivsvårigheter. Om 

sökanden inte behärskar det svenska språket ska Trafikverket anlita tolk, om 

det behövs.  

2. För sökanden som är allvarligt hörsel- eller talskadad ska Trafikverket 

anlita teckenspråkstolk, om det behövs. 

Om tolk inte kan anlitas på den ort där sökanden avser att avlägga provet, 

ska provet ske på en ort där det finns tolk. 

 

10 § Tiden för ett anpassat muntligt kunskapsprov ska vara högst 

90 minuter. 

 

11 § Ansökan om att få avlägga ett anpassat muntligt kunskapsprov ska 

göras hos Trafikverket på en blankett som Trafikverket har fastställt. 

Bokning av sådant prov får inte ske innan ansökan har bifallits. 

Kunskapsprov med tolk vid Trafikverket 

12 § För sökanden som inte behärskar det svenska språket ska 

Trafikverket efter ansökan anlita tolk, om det behövs. Vid ett sådant prov 

ska ett ordinarie kunskapsprov användas och läsas upp av förarprövaren.  

Om tolk inte kan anlitas på den ort där sökanden avser att avlägga provet, 

ska provet ske på en ort där det finns tolk. 

 

13 § Tiden för ett kunskapsprov med tolk ska vara högst 90 minuter.  

 

14 § Ansökan om att få avlägga ett kunskapsprov med tolk ska göras hos 

Trafikverket på en blankett som Trafikverket har fastställt. Bokning av 

sådant prov får inte ske innan ansökan har bifallits.  
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Kunskapsprov med förlängd provtid vid Trafikverket 

15 § Förlängd provtid för kunskapsprov vid Trafikverket kan medges om 

det finns särskilda skäl. 

 

16 § Tiden för samtliga kunskapsprov kan förlängas med 50 procent av 

provtiden, dock inte för prov enligt 9 och 12 §§. 

 

17 § Ansökan om att få förlängd provtid ska göras hos Trafikverket på en 

blankett som Trafikverket har fastställt. Bokning av sådant prov får inte ske 

innan ansökan har bifallits. 

Giltighet av godkänt kunskapsprov vid Trafikverket 

18 § Ett godkänt kunskapsprov vid Trafikverket är giltigt i ett år från 

dagen för provet.  

Hinder för kunskapsprov vid Trafikverket 

19 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov vid 

Trafikverket. 

1. Sökanden infinner sig inte på meddelad tid för provet.  

2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap. Transportstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemen-

samma bestämmelser. 

3. Sökanden bör på grund av någon annan omständighet inte genomgå 

provet. 

Allmänna råd 

Exempel på omständighet som innebär att sökanden inte bör 

genomgå provet kan vara att sökanden gör sig skyldig till våld eller 

hot om våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid 

Trafikverket, använder otillåtna hjälpmedel vid kunskapsprovet eller 

uppträder bråkigt eller störande vid provet så att detta inte kan 

genomföras på föreskrivet sätt.  

 

20 § Om det finns något hinder för prov ska sökanden meddelas detta 

genom ett skriftligt beslut.  

Bedömning av kunskapsprov vid Trafikverket 

21 § För godkänt kunskapsprov vid Trafikverket krävs att den sökande 

bedöms ha de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens 

föreskrifter om kursplan för traktorkort. 
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22 § Kunskapsprovet består av 65 frågor. För godkänt resultat på provet 

krävs att sökanden uppnår minst 52 rätta svar. 

Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor). Svaren på 

testfrågorna räknas inte in i resultatet. 

Rapportering av kunskapsprov 

23 § När en elev har avlagt godkänt kunskapsprov för traktorkort vid 

gymnasieskola ska den förarprövare som provet avlagts inför underrätta 

Transportstyrelsen som beslutar om utfärdande av traktorkort för eleven. 

 

24 § Innan rapportering får ske av godkänt kunskapsprov för traktorkort 

vid gymnasieskola ska följande punkter vara uppfyllda. 

1. Elevens utbildning och dess innehåll har dokumenterats. 

2. Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som prak-

tiska moment. 

Allmänna råd 

Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av undervis-

ningstiden. 

Undantag 

25 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012. 

2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2011:18) om kunskapsprov för traktorkort. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JACOB GRAMENIUS 

 Maria Åkerlund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen)  
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