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

beslutade den 2 september 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 § körkortsförord-

ningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212) att 1 

kap. 7 § och 4 kap. 6 och 6 a §§ styrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser ska ha följande 

lydelse. 

1 kap. 

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, eller 

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

bilar och släpfordon. 

 
1 Jfr kommissionens direktiv (EU) 2020/612 av den 4 maj 2020 om ändring av bilaga 
II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort. 
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4 kap. 

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

provet inte avser körkort med villkor om begränsning till fordon med 

automatisk växellåda. 

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

behörighet B genomföra körprov för utökad behörighet B med fordon som 

är utrustat med automatisk växellåda. 

6 a § Trots kravet i 6 § första stycket får körprov för behörighet BE, C1, 

C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE genomföras i fordon med automatisk 

växellåda, 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 

körsätt som tryggar säkerhet i trafiken samt minskar bränsleförbrukning och 

avgaser under acceleration, fartminskning, körning i uppförs- och 

nedförsbackar. Vid behov ska växling ske genom manuell påverkan. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2020. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Susanne Alger 

 (Väg och järnväg) 
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