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Konsekvensutredning av ändring i 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:81) 
om skylt vid övningskörning och körträning 
samt uppsikt över övningskörning i trafikskola 
Transportstyrelsens förslag: 

Att Transportstyrelsen ska ändra Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över 
övningskörning i trafikskola för att möjliggöra att läraren får lämna fordonet 
vid vissa manövreringsövningar med släpvagn, lastbil eller buss. När det 
gäller väst och kommunikationsutrustning vid övningskörning med 
motorcykel föreslås ingen ny reglering. 

A. Allmänt 
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 

1.1 Uppsikt vid backningsövning  
Vid vissa moment under övningskörningen, framför allt vid backnings-
övningar, finns det behov av att eleven får ”backhjälp” genom att läraren 
kliver ut och kontrollerar att ingen fara uppkommer bakom fordonet.  

Vid övningskörning i gymnasieskolorna och den kommunala vuxenutbild-
ningen ska den som har uppsikt över övningskörningen följa med i bilen vid 
den körandes sida eller ha kontakt i samma trafiksituation med den som 
övningskör, se 4 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980).  

Övningskörning i andra fall regleras i 4 kap. 6 § körkortsförordningen 
(KKF). Där anges ”Vid övningskörning ska den som har uppsikt över 
körningen följa med i bilen vid den körandes sida”. Sedan följer undantag 
som gäller övningskörning med moped och motorcykel. Det saknas alltså en 
möjlighet att ”ha kontakt i samma trafiksituation”. 

Backspeglarna räcker inte till på stora fordonskombinationer och ”back-
hjälp” kan minska riskerna i en situation med övningskörning. Det är också 
lätt att läraren, om denne sitter inne i bilen, skymmer elevens siktmöjlig-
heter för att själv kunna se. Om eleven redan har behörighet B finns inget 
krav på dubbelkommando så det är inte nödvändigt att sitta bredvid av den 
anledningen.  
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Att läraren hjälper till med uppsikten vid manövreringsövningar med tunga 
fordon är i och för sig något man gjort i alla tider. Tidigare gjordes 
manöverproven på avskilda manöverplaner mellan uppställda plastkoner. 
Efter ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter 2017 flyttades prövningen 
av särskilda manöverprov till verklig trafikmiljö. Det innebär att trafik-
skolorna och deras elever numera i större utsträckning måste öva på back-
ning i miljöer där det finns annan trafik och oskyddade trafikanter. Det ökar 
behovet av uppsikt bakom stora fordon eftersom det ökar risken då det 
exempelvis kan finnas barn i närheten.  

De platser som tidigare användes som manöverplaner kunde ofta anses som 
inhägnat område och där ställs inte samma krav på förarbehörighet (se 2 
kap. 10 § körkortslagen [1998:488]). Det innebar att bestämmelserna om att 
den som har uppsikt över körningen ska följa med i bilen vid den körandes 
sida vid övningskörning (4 kap. 6 § KKF) då inte behövde följas. Även om 
det inte rörde sig om inhägnat område var riskerna mindre än i verklig 
trafikmiljö eftersom det inte var fråga om situationer med mycket trafik och 
andra trafikanter i närheten. 

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) har i en skrivelse 2019-08-15 
framfört att trafikskolorna vill ha samma lättnad som andra utbildare, det 
vill säga formuleringen ”eller ha kontakt i samma trafiksituation med den 
som övningskör” eller någon annan lösning med motsvarande effekt. 

I 7§ (TSFS 2010:81) finns redan undantag från 4 kap. 6§ KKF. Det undan-
taget gäller motorcykel och man skulle på samma sätt kunna göra undantag 
för backningsövningar med släpvagn, lastbil eller buss. 

En sådan ändring gäller endast de som har uppsikt över övningskörning i sitt 
arbete vid trafikskola. För göra detta möjligt även för privata handledare 
krävs en ändring i 4 kap. KKF eller ett nytt bemyndigande för 
Transportstyrelsen så att myndigheten kan föreskriva liknande undantag vid 
privat övningskörning. En framställan om ändring eller nytt bemyndigande 
är inte aktuellt inom ramen för detta arbete.   

1.2 Väst och kommunikationsutrustning vid övningskörning med 
motorcykel 

Vid övningskörning med motorcykel ska övningskörningsskylten placeras 
så att den är väl synlig bakifrån, antingen på fordonet eller baktill på 
kläderna. Det finns dock inga bestämmelser om att den som övervakar 
övningskörningen ska ha motsvarande skylt om de kör egen motorcykel. 

Ett förslag som kommit in till Transportstyrelsen är att man som handledare 
för motorcykel när man kör egen motorcykel borde ha en reflexväst med 
ordet handledare tryckt på. När handledaren inte har en motsvarande 
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märkning som eleven händer det att bilar kör om och går in mellan 
handledare och elev. Det medför att handledaren tappar kontakten med 
eleven. Om handledaren hade en väst där det står handledare förstår 
förhoppningsvis bilförarna att det är övningskörning och att de inte ska gå in 
emellan.  

Ett sätt att hålla kontakten skulle kunna vara med kommunikationsutrust-
ning. Det finns inte några bestämmelser om att elev och handledare ska ha 
kommunikationsutrustning, trots att förslaget förts fram flera gånger för att 
få en säkrare och effektivare övningskörning.  

2. Vad ska uppnås? 
Regler som möjliggör att backningsövningar eller liknande manövrerings-
övningar kan genomföras så säkert som möjligt under förarutbildningen. 
God säkerhet vid övningskörning med motorcykel. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 

Uppsikt vid backningsövning 
Om ingenting görs innebär regleringen i 4 kap. 6 § KKF att trafiklärare inte 
tillåts kliva ur fordonet för att övervaka backningsövningar eller liknande 
manövreringsövningar. Det kan innebära att varken läraren eller eleven ser 
tillräckligt bra bakåt och att fara för övriga trafikanter uppstår. Utbildning 
sker ofta i trafikmiljöer där det vistats oskyddade trafikanter eller andra 
fordon som inte alltid uppmärksammar att utbildning sker. 

Väst och kommunikationsutrustning vid övningskörning med motorcykel 
Det saknas helt reglering av väst och kommunikationsutrustning vid 
övningskörning med motorcykel. Det innebär att det inte finns något krav på 
att använda sådan utrustning, men det innebär också att det inte finns något 
som hindrar att sådan utrustning används. Det är redan nu vanligt att 
trafiklärare vid trafikskolor har fluorescerande västar med texten ”MC-
lärare” på. Det finns ingenting som hindrar att privata handledare på 
liknande sätt har fluorescerande västar med texten ”handledare” på. Även 
kommunikationsutrustning används idag.  

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 

Uppsikt vid backningsövning 
Eftersom nuvarande krav är angivna i förordning krävs det reglering för att 
åstadkomma förändring.  
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Väst och kommunikationsutrustning vid övningskörning med motorcykel 
Vi ställer oss tveksamma till om en föreskriftsförändring är det mest 
effektiva sättet att åstadkomma en förändring när det gäller användning av 
väst och kommunikationsutrustning. De som inte använder sådan utrustning 
idag är företrädesvis privata handledare. Vi bedömer att det vore mer 
effektivt att föra en dialog med organisationer som Sveriges MotorCyklister 
och Sveriges Trafikutbildares Riksförbund för att sprida tips för en säkrare 
övningskörning via deras webbsidor, publikationer och kurser.  

Arbetet med att på frivillig väg öka användningen av väst för handledare 
och kommunikationsutrustning vid övningskörning med motorcykel kan 
framöver drivas inom den samverkansgrupp MC och moped där såväl 
Transportstyrelsen, Trafikverket förarprov och branschorganisationer ingår. 
Ett av gruppens syften är att utveckla och förbättra arbetet med att hjälpa 
aktörer i utbildningssystemet att skapa säkra motorcykel- och mopedförare.  

Transportstyrelsen föreslår därför ingen reglering eller allmänna råd kring 
användning av väst och kommunikationsutrustning vid övningskörning med 
motorcykel eftersom vi tror att den eftersträvade effekten bättre uppnås med 
andra medel. Det är tveksamt om behovet är tillräckligt stort för att motivera 
tvingande åtgärder för enskilda.  

Utredningen fokuserar härefter på konsekvenser av föreslagen reglering 
avseende uppsikt över övningskörning i trafikskola. 

3.3 Regleringsalternativ 
Transportstyrelsen föreslår att en ny paragraf införs i TSFS 2010:81 som ger 
tillåtelse till den som har uppsikt över övningskörning vid trafikskola att 
lämna fordonet vid backningsövningar eller liknande manövreringsövningar 
med släpvagn, lastbil eller buss. Formuleringen utgår ifrån att det kan finnas 
andra tillfällen än backningsövning när det är påkallat att lämna fordonet för 
att få bättre uppsikt exempelvis när det är trånga utrymmen och överhäng 
som man måste förhålla sig till. Samtidigt klargörs att det bara är vid vissa 
tillfällen det är acceptabelt att lämna förarens sida. Vi har inte bedömt det 
nödvändigt att specificera på vilket sätt kommunikationen mellan den som 
övningskör och den som har uppsikt vid övningskörningen ska ske. 

För att göra den nya paragrafen så lättläst som möjligt har vi frångått den 
struktur som finns i föregående paragrafer som inleds med hänvisningar till 
de bestämmelser som undantaget gäller.  

4. Vilka är berörda? 
Trafiklärare som undervisar för behörigheterna B96, BE, C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D och DE och deras elever som avser ta sådana körkort berörs av 
föreslagna ändringar.  
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5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
( X ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

I januari 2022 fanns det 97 trafikskolor på 177 orter som bedrev undervis-
ning för tyngre behörigheter (lastbil eller buss). Det handlar om 802 lärare. 
När det gäller B96 och BE saknas uppgift om hur många som bedriver 
undervisning specifikt för dessa utan de ingår i gruppen B-behörighet. Totalt 
fanns det 756 tillståndshavare med trafikskoletillstånd och de utbildar på 
926 orter med hjälp av 3 406 lärare.1  

Föreskriftsändringen gör det möjligt för trafiklärare att lämna fordonet för 
att hjälpa eleven med uppsikt och ge anvisningar vid backningsövningar och 
liknande manövrer. Om läraren befinner sig utanför fordonet har denne 
bättre uppsikt och större möjligheter att ha en helhetssyn på området. Det 
går ändå att stoppa eleven om någon kommer i närheten och att samtala med 
andra trafikanter när så är lämpligt. Det ger också möjligheter att påvisa 
alternativa lösningar på ett helt annat sätt. 

Denna förändring är förhållandevis liten och bedöms inte påverka konkur-
rensförmåga eller villkor i övrigt.  

5.2 Medborgare 

Uppsikt vid backningsövning 
Den föreslagna regleringen avseende backningsövningar gör det möjligt för 
trafiklärare att lämna fordonet vid backningsövningar och liknande manöv-
rer vilket underlättar för eleven att ha kontroll på trafiksituationen.  

Vi har ingen uppgift om hur många som övningskör för att ta körkort med 
dessa behörigheter men för att få en uppfattning om omfattningen redovisas 
antalet förstagångsprov i tabell1.  
  

                                                 
1 Utbildarregistret 2022-01-24  
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Tabell 1 Antal genomförda prov vid Trafikverket 2021. Källa: Trafikverket förarprov 

Behörighet Förstagångsprov Varav anmälda via trafikskola 

B96 11 309 6 445 

BE 7 739 4 586 

C1 1 061 842 

C1E 61 43 

C 6 727 5 944 

CE 3 373 2 971 

D1 1 1 

D1E 0 0 

D 1 911 1 754 

DE 6 5 

 

Övriga trafikanter i närheten av elever som övar backning med släpvagn, 
lastbil eller buss, under uppsikt av lärare vid trafikskola, skulle vara något 
säkrare om läraren tilläts lämna fordonet för att hjälpa eleven ha uppsikt 
över och kontroll på trafiksituationen. 

5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Förändringen berör inte stat, region eller kommuner förutom att polis och 
åklagare måste vara informerade om de ändrade reglerna. 

5.4 Miljö 
Förändringen har knappast någon märkbar effekt på miljön. 

5.5 Externa effekter 
Förändringen medför högre säkerhet för medtrafikanter.  

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Vi har inga regleringsalternativ till den föreskriftsändring som föreslås för 
övningskörning i trafikskola.  

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Enligt 8 kap. 8 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980) får 
Transportstyrelsen meddela särskilda föreskrifter om undantag från 
förordningens 4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som 



  

  Datum Dnr/Beteckning 7 (9)  
2022-04-20 TSF 2022-6 
  

 
 

 
 

 
 

äger rum inom trafikövningsplats och för övningskörning vid trafikskola, 
inom försvarsmakten eller polisväsendet. 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

8.1 Körkortsdirektivet 
I Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 
2006 om körkort (körkortsdirektivet) finns viss reglering avseende körkort 
och förarprov och utgör så kallad minimiharmonisering. Körkortsdirektivet 
innehåller däremot inte några krav på själva utbildningen av blivande förare. 
Det är därför fråga om nationell reglering och den föreslagna regleringen 
bedöms inte strida mot eller direkt påverkas av körkortsdirektivet.  

8.2 Fri rörlighet 
Den föreslagna regleringen bedöms inte påverka fri rörlighet av varor, 
tjänster, personer och kapital inom EU. Förslaget innebär lättnader från 
dagens reglering i körkortsförordningen, både för eleven och för utbildaren.  

8.3 Reglerade yrken 
Den föreslagna regleringen ställer inga krav på bestämda yrkeskvalifi-
kationer för att få tillträde till eller utöva det reglerade yrket trafiklärare så 
någon särskild proportionalitetsprövning enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitets-
prövning före antagandet av ny reglering av yrken är inte nödvändig 

8.4 Tjänstedirektivet 
Den föreslagna regleringen bedöms inte behöva anmälas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 
2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).  

Se bifogad tjänsteanteckning.  

8.5 Tekniska krav 
Den föreslagna regleringen bedöms inte behöva anmälas till kommissionen 
enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträff-
ande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 

Se bifogad tjänsteanteckning. 
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9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Det finns ingen särskild tidpunkt Transportstyrelsen behöver förhålla sig till 
vid införandet av uppsikt vid backning. De som behöver få informationen är 
de trafiklärare som berörs samt polis och åklagare. 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Regleringen har ingen påverkan på funktionsmålet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Ändringen bedöms ha en positiv effekt på säkerheten vid backningsövningar 
och liknande manövrer med släpvagn, lastbil eller buss. 
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C. Sammanställning av konsekvenser 
Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 
Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Lättare att över-
vaka medtrafi-
kanternas säker-
het vid back-
ningsövning 

   

Medborgare Ökad säkerhet 
vid backnings-
övning där trafik-
skolor har upp-
sikt över 
övningen 

   

Staten m.fl.   Polis och 
åklagare 
behöver inte 
lagföra trafik-
lärare som 
lämnar fordonet 
vid backnings-
övningar 

   

Externa effekter      

Totalt     

 

D. Samråd 
Det har inte funnits krav på eller behov av formellt samrådsförfarande. 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 
 
Susanne Alger, utredare, tel 010-495 45 03 
susanne.alger@transportstyrelsen.se 
 
Sophie Söderström, jurist, tel 010-495 68 63 
sophie.soderstrom@transportstyrelsen.se 
 


