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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, 
gemensamma bestämmelser; 

beslutade den 31 maj 2013. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ 

körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen 

(2009:212) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser  

dels att 1 kap. 1, 3 och 7 §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 6, 7, 11 och 18 §§, 6 kap. 

1 § samt rubriken närmast före 4 kap. 18 § ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 a § och 

4 kap. 6 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 

1 § Dessa föreskrifter omfattar bestämmelser om förarprov för körkort 

som avläggs vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning. 

Föreskrifterna omfattar även bestämmelser om  

– körprov som avläggs vid Trafikverket eller Försvarsmakten för utökad 

behörighet B,  

– körprov som avläggs vid Trafikverket för upphävande av villkor med 

begränsning till fordon med automatisk växellåda för sökanden som har ett 

körkort med sådan begränsning utan något medicinskt skäl, och  

– prov som avläggs vid Trafikverket för upphävande av villkor med 

begränsning till fordon utan färdskrivare. 

Med fordon med manuell växellåda avses i dessa föreskrifter ett fordon 

med kopplingspedal (eller kopplingshandtag för behörigheterna A1, A2 eller 

A) som föraren måste använda när han eller hon startar eller stannar och 

växlar fordonet. Fordon som inte uppfyller kriterierna i första meningen ska 

anses ha automatisk växellåda. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 
om körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom 
kommissionens direktiv 2012/36/EU (EUT l 321, 20.11.2012, s. 54, Celex 
32012L0036). 
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3 § Körprov för annan behörighet än B får avläggas vid Trafikverket eller 

Försvarsmakten endast av den som har avlagt godkänt kunskapsprov för den 

behörighet som körprovet avser, om inte annat anges i andra meningen eller 

3 kap. 2 §. Den som har körkort med behörighet B eller har avlagt godkänt 

förarprov för behörighet B får avlägga körprov för utökad behörighet B. 

7 § Ett villkor med begränsning till fordon med automatisk växellåda 

upphör att gälla om sökanden avlägger ett godkänt förarprov för ny behörig-

het enligt andra stycket eller ett godkänt körprov vid Trafikverket för upp-

hävande av sådan begränsning. Provet ska avläggas med ett manuellt växlat 

fordon av det slag som villkoret avser, om inte annat anges i 4 kap. 6 a §. 

Vid godkänt prov för  

1. behörighet A2 upphör villkoret att gälla för behörighet A1, 

2. behörighet A upphör villkoret att gälla för behörighet A1 och A2,  

3. utökad behörighet B upphör villkoret att gälla för behörighet B, 

4. behörighet BE, C1 eller D1 upphör villkoret att gälla för behörighet B, 

5. behörighet C1E eller D1E upphör villkoret att gälla för behörighet B, 

BE, C1 och D1, 

6. behörighet C eller D upphör villkoret att gälla för samtliga slag av 

bilar utan släpfordon, och 

7. behörighet CE eller DE upphör villkoret att gälla för samtliga slag av 

bilar och släpfordon. 

7 a § Ett villkor med begränsning till fordon utan färdskrivare för behö-

righeterna C1 och C1E, som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 

3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter2, 

upphör att gälla om sökanden  

– genomför en godkänd säkerhetskontroll vid Trafikverket för 

upphävande av sådan begränsning, 

– avlägger godkänt förarprov för behörighet C1E utan villkor med 

begränsning till fordon utan färdskrivare, eller 

– avlägger godkänt förarprov för någon av behörigheterna C, CE, D1, D, 

D1E eller DE. 

3 kap. 

2 § För behörighet AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ska 

kunskapsprov avläggas för respektive behörighet, om inte annat följer av 

tredje till sjunde stycket. 

Godkänt kunskapsprov för behörighet A1, A2 eller A får tillgodoräknas 

för samtliga dessa behörigheter.  

Godkänt kunskapsprov för behörighet C får tillgodoräknas för behörighet 

C1. 

Godkänt kunskapsprov för behörighet D får tillgodoräknas för behörighet 

D1. 

 
2 EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821). 
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Godkänt kunskapsprov för behörighet CE får tillgodoräknas för 

behörighet C1E. 

Godkänt kunskapsprov för behörighet DE får tillgodoräknas för 

behörighet D1E. 

Den som före ett körprov innehaft behörighet BE, C1E, CE, D1E eller 

DE och som godkänts i kunskapsprov för sådan behörighet får dock avlägga 

körprovet för enbart behörigheten B, C1, C, D1 respektive D.   

4 kap. 

6  § Körprov ska genomföras med fordon som har manuell växellåda, om 

provet inte avser körkort med villkor om begränsning till fordon med auto-

matisk växellåda.  

Trots vad som sägs i första stycket får den som har körkort med behörig-

het B genomföra körprov för utökad behörighet B med fordon som är 

utrustat med automatisk växellåda. 

6 a § Trots kravet i 6 § får körprov för behörighet C, CE, D eller DE 

genomföras i fordon utan kopplingspedal, om den sökande redan har eller 

har haft ett körkort med behörigheten B för fordon med manuell växellåda. 

 Vid körprov enligt första stycket ska den sökande kunna uppvisa ett kör-

sätt som tryggar säkerhet i trafiken samt minskar bränsleförbrukning och 

avgaser under acceleration, fartminskning, körning i uppförs- och nedförs-

backar. Vid behov ska växling ske genom manuell påverkan. 

7 § Vid körprov för behörighet C1E, CE, D1E eller DE ska kopplingsintyg 

finnas tillgängligt vid provet, om fordonen är tagna i bruk innan den 1 maj 

2003 och inte är kopplingsklassade. 

Vid körprov för annan behörighet än B ska senast utfärdade registre-

ringsbevis för de fordon som används finnas tillgängliga. Detta gäller även 

vid körprov för utökad behörighet B.  

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte vid förarprov som avläggs vid 

Försvarsmakten. 

11 § Följande omständigheter utgör hinder för körprov, omprov som 

endast omfattar säkerhetskontroll och prov för upphävande av villkor om 

begränsning till fordon utan färdskrivare. 

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

2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap. 

3. Sökanden är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige eller 

studerar inte här sedan minst sex månader.  

4. Sökanden kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte inne-

har körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). 

5. Sökanden har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande 

och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring. 

6. Sökanden har inte godkänts i kunskapsprov för den behörighet provet 

avser om körprovet avser annan behörighet än B. Detta gäller dock inte för 
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körprov som avläggs för utökad behörighet B, vid körprov för hävande av 

villkor eller om annat anges i 3 kap. 2 §.  

7. Sökanden har inte avlagt kunskapsprov under det senaste året om kör-

provet avser behörighet B. 

8. Det fordon som används vid provet uppfyller inte kraven enligt 3–6 §§ 

eller de krav som föreskrivits för den behörighet som provet avser. 

9. Handlingar enligt 7 § är inte tillgängliga. 

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

provet. 

Körprov vid Trafikverket för upphävande av villkor med begränsning 

till fordon med automatisk växellåda 

18  Vid körprov för upphävande av villkor med begränsning till fordon med 

automatisk växellåda gäller i tillämpliga delar vad som sägs i dessa 

föreskrifter och allmänna råd beträffande 

1. avgifter enligt 1 kap. 8 och 9 §§, 

2. identitetsprövning enligt 2 kap., och 

3. körprov enligt 4 kap. 1–10 §§ och 11 § med undantag av 6 och 7. 

6 kap. 

1 §  Förarprövaren ska underrätta Transportstyrelsen när en sökande har 

avlagt  

1. körprov för körkort, 

2. körprov för utökad behörighet B,  

3. körprov för upphävande av villkor med begränsning till fordon med 

automatisk växellåda, 

4. prov för upphävande av villkor om begränsning till fordon utan 

färdskrivare, eller 

5. omprov som endast omfattar säkerhetskontroll. 

Sådan rapportering ska ske genom elektronisk överföring i ett system som 

har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och 

anvisningar som Transportstyrelsen har bestämt. 

___________ 

 

Denna författning träder i kraft den 31 december 2013 i fråga om 1 kap. 

7 a § och i övrigt den 1 oktober 2013.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Karin Michaelsson 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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