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Regelsamling Dnr TSFF 2021/4961 

Kontakt med Transportstyrelsen
Frågor angående körkort, rapporteringar av förarprov: 
Kontakta i första hand kundtjänst Tel: 0771-81 81 81 

Frågor kan även ställas i webbformulär på internet: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/ 

Frågor angående förordnande av förarprövare, fortbildning av 
förarprövare, av- och påanmälan av förarprövare samt tillsynsavgifter 
skickas till sektion Prövning trafikant: 
E-post: vag.tff@transportstyrelsen.se

Frågor angående tillsyn skickas till sektion Tillsyn trafikant: 
E-post: vag.tff@transportstyrelsen.se

Frågor angående regler och undantag från regler skickas till sektion 
Trafikantregler: 
E-post: vag@transportstyrelsen.se

Post avseende sektion Prövning trafikant och Tillsyn trafikant, skickas 
till: 
Transportstyrelsen  
Väg och järnväg  
Sektion Tillsyn trafikant  
Box 24085  
400 22 Göteborg 

Vid felaktig rapportering av körkortsbehörighet skicka meddelande 
till:  
E-post: ke_trafikskola@transportstyrelsen.se

Vid felaktig rapportering av slutförd grundutbildning för 
yrkesförarkompetens, skicka meddelande till: 
E-post: ykb@transportstyrelsen.se

Frågor angående tillsyn vid gymnasieskola eller kommunal 
vuxenutbildning: 

Magnus Janzén, 010-495 58 41  
magnus.janzen@transportstyrelsen.se 

John Wahlgren, 010-495 58 83  
john.wahlgren@transportstyrelsen.se 

Jussi Ståhl, 010-495 58 86 
jussi.stahl@transportstyrelsen.se 

Berndt Kuhlin, 010-495 58 56 
berndt.kuhlin@transportsyrelsen.se 

Peter Olsson, 010-495 58 05 
peter.olsson@transportstyrelsen.se 
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2021-12-13 

Regelverk 
Lag, förordning och föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskola, 
fristående gymnasieskola och inom gymnasial vuxenutbildning 

EU-FÖRORDNINGAR 
KÖRKORTSDIREKTIVET 
YRKESFÖRARDIREKTIVET 

KÖRKORTSLAG 
KÖRKORTSFÖRORDNING 
LAG (2007:1157) om yrkesförarkompetens 
FÖRORDNING (SFS 2007:1470) om yrkesförarkompetens 

SKOLVERKETS FÖRESKRIFTER 
TRANSPORTSTYRELSEN FÖRESKRIFTER 

Lagar 

SFS 1998:488 Körkortslag 

SFS 2007:1157 Lag om yrkesförarkompetens 

SFS 2010:800 Skollag 

Förordningar 

SFS 1998:980 Körkortsförordning 

SFS 2007:1470 Förordning om yrkesförarkompetens 

SFS 2010:2039 Gymnasieförordning 

SFS 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning 

SFS 2004:865  Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 



Skolverkets föreskrifter 

SKOLFS 2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan.  

SKOLFS 2012:101 Förordning om läroplan för vuxenutbildning. 

SKOLFS 2010:41 Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet. 

SKOLFS 2010:216  Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordons- och  
transportbranschen i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. 

SKOLFS 2010:217 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

SKOLFS 2010:218 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

SKOLFS 2010:219 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godstransporter i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

SKOLFS 2010:225 Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner för ämnet persontransporter i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

SKOLFS 2010:226 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  

SKOLFS 2011:123 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog. 

SKOLFS 2011:161 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

SKOLFS 2012:8 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning. 



Transportstyrelsens och Vägverkets föreskrifter samt Lag och förordning om 
yrkesförarkompetens (kontrollera alltid om det finns ändringsföreskrifter) 

De föreskrifter som finns med i regelsamlingen anges med en *. Observera att 
regelsamlingen kan innehålla konsoliderade versioner, kontrollera därför alltid den tryckta 
utgåvan. 

TSFS 2012:41* Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, 
gemensamma bestämmelser. 

TSFS 2012:50 Transportstyrelsens förskrifter och allmänna råd om 
kunskapsprov för traktorkort. 

TSFS 2012:61* Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov. 

TSFS  Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörigheterna: 
TSFS 2011:20 B* 
TSFS 2011:22 C1 och C* 
TSFS 2011:23 C1E och CE 
TSFS 2011:24 D1 och D 
TSFS 2011:25 D1E och DE 

TSFS Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörigheterna: 
TSFS 2012:43 B* 
TSFS 2012:46 C1 och C* 
TSFS 2017:117 C1E och CE 
TSFS 2012:48 D1 och D 
TSFS 2017:118 D1E och DE 

TSFS 2020:29* Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov för 
yrkesförarkompetens (har ersatt TSFS 2010:36) 

TSFS 2010:81 Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning 
samt uppsikt över övningskörning vid trafikskola 

TSFS 2013:114*  Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om körkort på elektronisk väg 

TSFS 2016:105  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet 

SFS 2007:1157*  Lag om yrkesförarkompetens 

SFS 2007:1470*  Förordning om yrkesförarkompetens 

Bilaga Ämnen och mål i utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 

Sök regler för vägtrafik:  
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/


Ansökan för att bli förarprövare eller rapportör för 
yrkesförarkompetens 

Ansökan för förordnande som förarprövare 
Ansökan som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. 

Ansökan för att bli YKB-utbildningsrapportör 
Ansökan som YKB-utbildningsrapportör vid gymnasieskolan eller kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens internettjänst för rapportering av genomförd 
utbildning för yrkesförarkompetens. 

Ansökan om avtal med Transportstyrelsen 
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens internettjänst för gymnasieskolor och 
den kommunala vuxenutbildningens rapporteringar av godkända förarprov för körkort och 
prov för yrkesförarkompetens. 

Läs mer: 
www.transportstyrelsen.se/infogymochvux 

Övrigt via webben 
Information om körkort etc: 
http://www.transportstyrelsen.se 

Länk till ett stödmaterial för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning finns på 
Skolverkets webbplats1. 

1 Länk till stödmaterial på Skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-
material/2021/forarutbildning-inom-gymnasieutbildning-och-kommunal-vuxenutbildning 

http://www.transportstyrelsen.se/infogymochvux
http://www.transportstyrelsen.se/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/forarutbildning-inom-gymnasieutbildning-och-kommunal-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/forarutbildning-inom-gymnasieutbildning-och-kommunal-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/forarutbildning-inom-gymnasieutbildning-och-kommunal-vuxenutbildning
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om förarprov, gemensamma bestämmelser; 
(konsoliderad elektronisk utgåva); 

beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2021:113. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

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. (TSFS 2013:61)

2 § Har upphävts genom (TSFS 2020:9). 

3 §  Körprov 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. (TSFS 2020:9) 

4 § Förarprov för behörighet C1, C, D1 eller D får avläggas endast av den 
som har behörighet B.  

5 § Förarprov för dragfordon med släpfordon får avläggas endast av den 
som har den behörighet som krävs för dragfordonet.  

TSFS 2012:41 
Konsoliderad elektronisk 
utgåva 

VÄGTRAFIK 
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TSFS 2012:41 

6 § Vad som sägs i 4 och 5 §§ gäller inte om sökanden före provet inne-
haft körkort med den behörighet som provet avser. 

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. (TSFS 2020:57) 

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 vägtransporter, 
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. (TSFS 2013:61) 

8 § 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 3 kap. 13 § eller 4 kap. 11 §, eller
2. provtiden har avbeställts senare än 24 timmar före provtiden.
Detta gäller dock inte om sökanden kan visa att han eller hon har utebli-

vit från provet på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet. 

9 § 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. 

2 kap. Identitetsprövning i samband med förarprov 

1 § Förarprov för körkort får endast avläggas om sökandens identitet har 
fastställts. Sökanden ska visa upp en godtagbar identitetshandling som ska 
vara giltig. 
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TSFS 2012:41 

Vad som sagts i första stycket gäller både vid kunskapsprov och vid kör-
prov. 

2 § Godtagbara identitetshandlingar enligt 1 § är 
1. SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort,
2. svenskt nationellt identitetskort,
3. identitetskort utfärdat av Skatteverket,
4. svenskt körkort,
5. EU-pass, och
6. pass utfärdat av Färöarna, Förenade kungariket, Island, Liechtenstein,

Norge eller Schweiz. (TSFS 2021:63) 

3 § I dessa föreskrifter används följande definitioner. 
EU-pass pass som uppfyller kraven i rådets förordning (EG) nr 

2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för 
säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass 
och resehandlingar som utfärdas inom 
medlemsstaterna. (TSFS 2020:9) 

SIS-märkt 
företagskort, 
tjänstekort eller 
identitetskort 

kort som har utfärdats enligt svensk standard 
SS 61 43 14 och särskilda bestämmelser för certi-
fiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U 

4 § Identitetshandlingar som bär sådana spår av radering, förändring eller 
annan åverkan att identiteten inte går att fastställa med säkerhet ska inte 
godtas. Detsamma gäller om fotografiet inte är välliknande. 

5 § Om sökanden är väl känd till namn och utseende av den som ska för-
rätta provet eller av någon annan närvarande befattningshavare hos prov-
anordnaren, krävs det ingen ytterligare identitetsprövning. 

6 § Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling kan 
även medges efter särskild ansökan. Ansökan ska göras på ett fastställt 
formulär och ges in till Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskolan eller 
kommunal vuxenutbildning.  

Om ett sådant undantag medges ska medgivandet tas med till prov-
tillfället. Identiteten ska fastställas genom att någon av följande skriftligen 
intygar att uppgifterna om sökandens identitet är riktiga:  

1. En förälder eller en annan vårdnadshavare.
2. En make, maka, sambo eller registrerad partner.
3. Ett myndigt barn.
4. En far- eller morförälder.
Den som intygar ska närvara vid identitetsprövningen och kunna styrka

sin egen identitet med en sådan identitetshandling som anges i 2 §. 
Om sökanden är under 18 år ska en vårdnadshavare eller far- eller 

morförälder vara intygsgivare. (TSFS 2020:9) 
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TSFS 2012:41 

3 kap. Kunskapsprov vid Trafikverket  

1 § Kunskapsprovet vid Trafikverket är anpassat till den sökta 
behörigheten och i övrigt utformat på ett sådant sätt att det går att 
kontrollera de kunskaper som sägs i 3 kap. 12 § körkortsförordningen 
(1998:980) och i Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov för 
respektive behörighet. 

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. 

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. 
(TSFS 2013:61) 

3 § Tiden för provet ska vara högst 50 minuter för behörighet AM, A1, 
A2, A och B samt högst 40 minuter för övriga behörigheter.  

3 a § Före kunskapsprovet ska provdeltagaren skriftligen försäkra på heder 
och samvete att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provet. 

Tillåtna hjälpmedel är sådana som provförrättaren tillhandahåller eller 
godkänner. (TSFS 2021:76) 

3 b § Provdeltagaren ska placera personliga tillhörigheter på anvisad plats. 
Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska vara avstängd under 
provet och förvaras bland personliga tillhörigheter. (TSFS 2021:76) 

Anpassat muntligt kunskapsprov vid Trafikverket 

4 § En ansökan om anpassat och muntligt kunskapsprov vid Trafikverket 
ska bifallas för sökanden som styrker påtagliga läs- och skrivsvårigheter. 
(TSFS 2021:8) 

5 § Tiden för ett anpassat muntligt kunskapsprov får inte överstiga 
90 minuter, eller 120 minuter om anpassat muntligt prov genomförs med 
tolk. (TSFS 2021:8) 

6 § 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. 
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TSFS 2012:41 

Kunskapsprov med tolk vid Trafikverket 

7 § Vid kunskapsprov med tolk som inte avser anpassat muntligt prov 
enligt 5 § ska fastställt skriftligt 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. (TSFS 2021:8) 

8 § Tiden för ett kunskapsprov med tolk får inte överstiga 100 minuter för 
behörigheterna AM, A1, A2, A och B och 80 minuter för övriga behörig-
heter, om det inte avser anpassat muntligt prov enligt 5 §. (TSFS 2021:8) 

9 § 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. 

Kunskapsprov med förlängd provtid vid Trafikverket 

10 § Förlängd provtid för kunskapsprov vid Trafikverket kan medges om 
det finns särskilda skäl. 

11 § Tiden för samtliga kunskapsprov kan förlängas med 50 procent av 
provtiden, dock inte för prov enligt 4 och 7 §§. 

12 § 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. 

Hinder för kunskapsprov vid Trafikverket 

13 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov vid 
Trafikverket: 

1. Provdeltagaren kommer inte i tid till provet. 
2. Provdeltagaren kan inte identifiera sig enligt 2 kap. 
3. Provdeltagaren är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige 

eller studerar inte här sedan minst sex månader. 
4. Provdeltagaren kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte 

innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES). 

5. Provdeltagaren har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort 
enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om 
körkort på elektronisk väg. 

6. Provdeltagaren har inte lämnat försäkran enligt 3 a §. 
7. Provdeltagaren använder otillåtna hjälpmedel eller försöker på annat 

sätt vilseleda vid provet. 
8. Provdeltagaren följer inte 3 b §, eller 
9. Provdeltagaren bör på grund av någon annan omständighet inte 

genomgå provet. (TSFS 2021:76) 
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TSFS 2012:41 

Allmänna råd 
Exempel på omständighet som innebär att provdeltagaren inte bör 
genomgå provet är att provdeltagaren gör sig skyldig till våld eller 
hot om våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid 
Trafikverket eller uppträder bråkigt eller störande vid provet så att 
det inte kan genomföras på föreskrivet sätt. (TSFS 2021:76) 

14 § Om det finns något hinder för prov ska sökanden meddelas detta 
genom ett skriftligt beslut. 

Bedömning av kunskapsprov vid Trafikverket 

15 § Kunskapsprovet vid Trafikverket består av 65 frågor för behörighet 
AM, A1, A2, A och B. För godkänt resultat på provet krävs att den sökande 
uppnår minst 52 rätta svar. 

Kunskapsprovet består av 55 frågor för behörighet BE, C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D och DE. För godkänt resultat på provet krävs att den sökande 
uppnår minst 44 rätta svar.  

Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor). Svaren på 
testfrågorna räknas inte in i resultatet. 

16 § Frågorna i kunskapsprovet fördelas på fem områden: 
1. fordonskännedom/manövrering,  
2. miljö, 
3. trafiksäkerhet, 
4. trafikregler, och  
5. personliga förutsättningar. 

4 kap. Körprov  

1 § Körprovet ska vara anpassat till den sökta behörigheten och i övrigt 
vara utformat på ett sådant sätt att det går att kontrollera de kunskaper och 
den förmåga som sägs i Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov för 
respektive behörighet. 

2 § Körprov för utökad behörighet B, för den som inte har körkort med 
behörighet B, ska avläggas genom två prov: del 1 och 2. Del 1 ska avläggas 
med enbart dragfordon. Del 2 ska avläggas med dragfordon och släpfordon 
och får ske om körprov för del 1 är godkänt.  

Godkänt körprov för del 1 får tillgodoräknas som godkänt körprov för 
behörighet B. 

3 § Fordon som används vid provet ska vara tillförlitligt från säker-
hetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. 

4 § Om körkortet till följd av ett fysiskt funktionshinder endast ska gälla 
för vissa typer av fordon eller för särskilt anpassade fordon ska körprovet 
avläggas i ett sådant fordon. 
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5 § Fordon för vilket körförbud gäller, utryckningsfordon, begravningsbil, 
fordon som inte är registrerat i Sverige eller fordon lastat med djur eller 
farligt gods, får inte användas vid provet. 

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 
behörighet B genomföra körprov för utökad behörighet B med fordon som 
är utrustat med automatisk växellåda. (TSFS 2020:57) 

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 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. 
(TSFS 2020:57) 

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 registrerings-
bevis 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. (TSFS 2013:61) 

8 § Förarprövaren får besluta att användningen av eventuella tekniska 
stödsystem i fordonet ska begränsas, om det behövs för någon del av 
bedömningen i körprovet. 

9 § Förarprövaren får besluta att körprovet inte kan genomföras på grund 
av rådande väderlek eller väglag. Den sökande ska då upplysas om sin rätt 
att avlägga provet vid ett annat tillfälle utan att betala ny avgift. 

10 § Körprovet ska avbrytas och körningen underkännas om den sökande 
utför körprovet på ett sätt som gör att det finns anledning att anta att han 
eller hon kommer att utgöra en fara för sig själv eller andra trafikanter.   

Hinder för körprov vid Trafikverket och 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. Provdeltagaren kommer inte i tid till provet. 
2. Provdeltagaren kan inte identifiera sig enligt 2 kap. 
3. Provdeltagaren är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige 

eller studerar inte här sedan minst sex månader. 
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4. Provdeltagaren kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte 
innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES). 

5. Provdeltagaren har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort 
enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om 
körkort på elektronisk väg. 

6. Provdeltagaren har inte godkänts i kunskapsprov för den behörighet 
provet avser. Detta gäller dock inte för körprov som avläggs för utökad 
behörighet B, vid körprov för hävande av villkor eller om annat anges i 
3 kap. 2 §. 

7. Det fordon som används vid provet uppfyller inte 3–6 §§ eller de krav 
som föreskrivits för den behörighet som provet avser. 

8. Handlingar enligt 7 § är inte tillgängliga. 
9. Provdeltagaren uppfyller inte beslutade villkor för körkortstillståndet 

eller körkortet, eller 
10. Provdeltagaren bör på grund av någon annan omständighet inte 

genomföra provet. (TSFS 2021:76) 

Allmänna råd 
Exempel på omständighet som innebär att provdeltagaren inte bör 
genomgå provet är att provdeltagaren gör sig skyldig till våld eller 
hot om våld mot förarprövaren eller annan befattningshavare vid 
Trafikverket eller Försvarsmakten eller uppträder bråkigt eller 
störande vid provet så att det inte kan genomföras på föreskrivet sätt. 
(TSFS 2021:76) 

12 § Om det finns något hinder för prov ska sökanden meddelas detta 
genom ett skriftligt beslut. 

Bedömning av körprov 

13 § Momenten i körprov ska fördelas på fyra kompetensområden 
1. fordonskännedom/manövrering, 
2. miljö/sparsam körning, 
3. trafikregler, och 
4. trafiksäkerhet/beteende. 
(TSFS 2021:76) 

14 § Förarprövaren får ställa situationsanpassade frågor som ett underlag 
för bedömning av uppkomna situationer. 

15 § Enstaka brister som vid en helhetsbedömning är av liten betydelse för 
trafiksäkerheten ska inte leda till underkännande. 

16 § Om körprovet sker i nedsatt sikt eller mörker, ska bedömningen 
särskilt avse sökandens ljusbehandling samt placering av fordon vid möte 
och omkörning med hänsyn till begränsningen av sikten. 

17 § Om körprovet sker under riskfyllda förhållanden, till exempel halt 
väglag, ska bedömningen särskilt avse sökandens förmåga att anpassa 
hastigheten med hänsyn till väglaget. 
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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.

(TSFS 2013:61) 

19 § Körprovet ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter om förar-
prov för aktuell behörighet med undantag av bestämmelserna om säkerhets-
kontroll. 

För behörighet B gäller inte fordonskraven avseende dubbelkommando 
för färdbromsen och extra invändig backspegel. 

5 kap. Giltighet av godkänt prov vid Trafikverket och 
Försvarsmakten 

1 § Ett godkänt kunskapsprov vid Trafikverket eller Försvarsmakten för 
annan behörighet än B är giltigt i ett år från dagen för provet. 

2 § Ett godkänt kunskapsprov för behörighet B är giltigt i fyra månader 
från dagen för provet. (TSFS 2020:9) 

3 § Sökande för behörighet BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E eller DE, 
och som i körprovet endast underkänts i säkerhetskontrollen ska vid nytt 
körprov endast avlägga prov i denna del. Tillgodoräknande av körprovet får 
inte göras om mer än ett år har förflutit från dagen för provet. 

4 § Ett godkänt förarprov får inte tillgodoräknas om mer än ett år har 
förflutit från dagen för provet. Tillgodoräknande av ett godkänt prov får inte 
heller göras efter återkallelse av körkort. 

6 kap. Rapportering av förarprov 

Rapportering av körprov för körkort vid Trafikverket och 
Försvarsmakten 

1 § Förarprövaren ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en 
provdeltagare 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.
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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. 

Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den som rapporterar skrift-
ligen försäkra på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta. 
(TSFS 2021:76) 

1 a § Körprovets innehåll och bedömningsunderlag ska dokumenteras. 
Trafikverket och Försvarsmakten ska på begäran av Transportstyrelsen ge 
upplysningar och lämna ut dokumentation i den utsträckning som behövs för 
Transportstyrelsens tillsyn. (TSFS 2021:76) 

Rapportering av godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning  

2 § Eleven ska för att bli godkänd i förarprovet ha uppnått kunskaper och 
färdigheter enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet. 
När en elev har avlagt godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning ska den förarprövare som provet avlagts 
inför rapportera detta till Transportstyrelsen. 

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. 

Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den som rapporterar skrift-
ligen försäkra på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta. 
(TSFS 2021:113) 

2 a § Förarprovets innehåll och bedömningsunderlag ska dokumenteras. 
Dokumentationen ska bevaras av provanordnaren i minst fem år och den ska 
vara tillgänglig vid tillsyn. (TSFS 2021:76) 

3 § Innan rapportering får ske av godkänt förarprov för körkort vid 
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska följande punkter vara 
uppfyllda. 

1. Elevens identitet är fastställd enligt 2 kap.
2. Eleven är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex

månader. 
3. Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfär-

dats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
4. Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B.
5. Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med provfordon

som uppfyller Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörig-
het.  

6. Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort 
på elektronisk väg. 

7. För behörighet B ska eleven ha slutfört de delar i gymnasieutbild-
ningen som krävs för denna behörighet. Utbildningen omfattar endast elever 
som är antagna vid fordons- och transportprogrammet med inriktning 
transport inom gymnasieskolan. Utbildningens innehåll ska ha fastställts i 
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föreskrifter som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och 
Transportstyrelsen.  

8. För behörigheterna C1, C, C1E och CE ska eleven ha slutfört 
utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet 
med inriktning transport, innehållande följande kurser som varit föremål för 
samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.  

a) Fordons- och transportbranschen; fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden 200p,  

b) Fordonsteknik; fordonsteknik – introduktion 200p,  
c) Transportteknik; yrkestrafik 1a 200p, yrkestrafik 1b 300p, 
d) Godshantering; maskinell godshantering 200p,  
e) Godstransporter; godstrafik 200p, godstransporter – specialisering 

100p, och 
f) Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter 200p.  
9. För behörigheterna D1, D, D1E och DE ska eleven ha slutfört 

utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet 
med inriktning transport, innehållande följande kurser som varit föremål för 
samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.  

a) Fordons- och transportbranschen; fordons- och transportbranschens 
villkor och arbetsområden 200p,  

b) Fordonsteknik; fordonsteknik – introduktion 200p,  
c) Transportteknik; yrkestrafik 1a 200p, yrkestrafik 1b 300p, 
d) Persontransporter; persontrafik 1a 200p, persontrafik 1b 200p, 

persontransporter – specialisering 100p, och 
e) Transportteknik, fordonskombinationer – persontransporter 100p.  
10. För behörigheterna C1, C, C1E och CE ska eleven ha slutfört 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser 
som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och 
Transportstyrelsen. 

a) Transportteknik; yrkestrafik – vux 300p,  
b) Godstransporter; godstrafik 200p,  
c) Godshantering; godshantering – vux 100p, och 
d) Transportteknik; fordonskombinationer – godstransporter 200p. 
11. För behörigheterna D1, D, D1E och DE ska eleven ha slutfört 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser 
som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och 
Transportstyrelsen.  

a) Transportteknik; yrkestrafik – vux 300p, 
b) Persontransporter; persontrafik – vux 200p, och  
c) Transportteknik; fordonskombinationer – persontransporter 100p. 
12. Det ska finnas dokumentation av elevens utbildning, dess innehåll 

och hur målen enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet 
har uppnåtts. 

13. Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som prak-
tiska moment för aktuell behörighet. (TSFS 2016:94) 

Allmänna råd 
Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av undervis-
ningstiden. 
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4 § Följande punkter innebär hinder för att rapportera godkänt förarprov 
för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

1. Godkänt förarprov för aktuell behörighet har redan förrättats vid gym-
nasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

2. Eleven bör på grund av annan omständighet inte rapporteras godkänd.

Allmänna råd
Exempel på omständighet som innebär att eleven inte bör rapporte-
ras godkänd är att eleven inte anses lämplig enligt vad som anges i 
3 kap. 5 § körkortslagen (1998:488), använder otillåtna hjälpmedel 
eller uppträder störande vid prov.  

7 kap. Undantag 

1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

TSFS 2012:41 
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012 i fråga om 2 kap. 2 och

6 §§ samt 3 kap. 6, 9 och 12 §§ och i övrigt den 19 januari 2013. 
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (TSFS 2011:9) om förarprov, gemensamma bestämmelser. 
Med undantag av 2 kap. 2 och 6 §§ samt 3 kap. 6, 9 och 12 §§ gäller dock 
de äldre föreskrifterna till och med den 18 januari 2013. 

3. Bestämmelsen i 6 kap. 2 § 8 Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2009:68) om förarprov, gemensamma bestämmelser 
ska tillämpas på utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011. 

4. Om provfordonet för behörighet C, CE, D eller DE har tagits i bruk
senast den 18 juli 2008 får, istället för 4 kap. 6 §, nedan angivna bestämmel-
ser tillämpas till och med den 30 september 2013.  

– 4 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:110) om förarprov,
behörighet C, 

– 4 kap. 9 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:111) om förarprov,
behörighet CE, 

– 4 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:112) om förarprov,
behörighet D, och 

– 4 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:113) om förarprov,
behörighet DE. 

TSFS 2013:61 
Denna författning träder i kraft den 31 december 2013 i fråga om 1 kap. 

7 a § och i övrigt den 1 oktober 2013. 

TSFS 2016:94 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2017. 

TSFS 2020:9 
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020. 
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För kunskapsprov och körprov genomförda före ikraftträdandet gäller 5 
kap. 2 § i den äldre lydelsen. 

TSFS 2020:57 
Denna författning träder i kraft den 1 november 2020. 

TSFS 2021:8 
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2021. 

TSFS 2021:63 
Denna författning träder i kraft den 15 september 2021. 

TSFS 2021:76 
Denna författning träder i kraft den 1 december 2021. 

TSFS 2021:113 
Denna författning träder i kraft den 1 december 2021. 
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Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att 
förrätta prov; 

beslutade den 24 maj 2012. 

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

körkortsförordningen (1998:980), 8 kap. 1 § förordningen (2007:1470) om 

yrkesförarkompetens och 3 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (1998:779). 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller förordnande att förrätta prov för traktorkort, 

körkort, yrkesförarkompetens och taxiförarlegitimation. 

 

2 § Föreskrifterna omfattar förordnande enligt 3 kap. 10 § körkortsförord-

ningen (1998:980) att som förarprövare förrätta förarprov vid gymnasie-

skolan eller kommunal vuxenutbildning samt vid Försvarsmakten och 

Trafikverket. 

 

3 § Förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal 

vuxenutbildning samt vid Trafikverket kan omfatta rätt att förrätta 

kunskapsprov enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförar-

kompetens. Bestämmelserna i dessa föreskrifter gäller i tillämpliga fall även 

för förrättande av sådana prov. 

 

4 § Förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan kan omfatta 

behörigheterna traktorkort, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.  

Förordnande som förarprövare vid kommunal vuxenutbildning kan 

omfatta behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. 

 

 
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 2011/94/EU (EUT L 314, 29.11.2011, s. 31, Celex 

32011L0094). 
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5 § Förordnande som förarprövare vid Trafikverket kan omfatta rätt att 

förrätta körprov för taxiförarlegitimation. Bestämmelserna i dessa före-

skrifter gäller i tillämpliga fall även för förrättande av sådana prov. 

 

6 § Förordnande som förarprövare vid Trafikverket eller Försvarsmakten 

för behörigheten BE krävs för rätt att förrätta körprov som avläggs för 

körkort med utökad behörighet B. 

 

7 § Förordnande som förarprövare kan begränsas till att gälla viss eller 

vissa behörigheter. Förordnandet kan också begränsas till att gälla endast 

kunskapsprov eller körprov. 

2 kap. Förordnande 

Gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning 

1 § För att förordnas som förarprövare vid gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning ska sökanden 

1. ha lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvud-

saklig inriktning mot yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anlägg-

ningsförare, 

2. vara anställd vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och 

undervisa enligt nationellt fastställd ämnesplan vars innehåll har varit 

föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen, 

3. ha fyllt 23 år, 

4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som 

förarprövare,  

5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES, 

6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft 

dem under sammanlagt minst fem år, 

7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare 

enligt 3 kap. eller ha haft ett förordnande som förarprövare och då fullgjort 

fortbildning enligt 4 kap., och 

8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd 

av Transportstyrelsen. 

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har 

innehaft ett förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att sådant förordnande inte 

har återkallats. 

 

2 § Ansökan om förordnande som förarprövare vid gymnasieskolan eller 

kommunal vuxenutbildning ska ges in till Transportstyrelsen på en manuell 

eller elektronisk blankett som styrelsen har fastställt. 

Till ansökan ska bifogas: 

1. kopia av bevis om lärarexamen, 

2. intyg som styrker anställning vid den skola eller de skolor som 

ansökan om förordnande avser, 

3. intyg om genomförd grundutbildning för förarprövare, och  
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4. avtal om anslutning till rapporteringstjänst av prov för körkort och 

yrkesförarkompetens, om ansökan omfattar förordnande att förrätta sådana 

prov. 

 

3 § Förordnande som omfattar prov för körkort och yrkesförarkompetens 

gäller endast förarprövning av elever som är antagna vid Fordons- och 

transportprogrammet med inriktning transportteknik eller vid yrkesförar-

utbildning inom kommunal vuxenutbildning.  

Förordnandet gäller endast vid den skola eller de skolor som har angivits 

i beslutet om förordnande. 

 

4 § Förordnande som endast omfattar kunskapsprov för traktorkort gäller 

endast förarprövning av elever som är antagna vid Naturbruksprogrammet 

eller Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon 

samt inriktning mark och anläggning.  

Förordnandet gäller endast vid den skola eller de skolor som har angivits 

i beslutet om förordnande.  

Försvarsmakten 

5 § För att förordnas som förarprövare vid Försvarsmakten ska sökanden 

1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk 

påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymna-

sial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 

om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom 

EG2, 

2. vara anställd vid Försvarsmakten med uppgift att förrätta förarprov, 

3. ha fyllt 23 år, 

4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som 

förarprövare, 

5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES, 

6. ha körkort med de behörigheter som förarprövningen avser och ha haft 

dem under sammanlagt minst fem år, 

7. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare 

enligt 3 kap. eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort 

fortbildning enligt 4 kap., och 

8. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd 

av Transportstyrelsen. 

Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har 

innehaft ett förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten eller Trafik-

verket, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats. 

 

 
2 EGT L 199, 31.7.1985, s.56 (Celex 31985D0368). 
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6 § Ansökan om förordnande som förarprövare vid Försvarsmakten ska 

ges in till Transportstyrelsen på en manuell eller elektronisk blankett som 

styrelsen har fastställt. 

Till ansökan ska bifogas: 

1. betyg eller intyg enligt 5 § första stycket 1, 

2. intyg som styrker anställning vid Försvarsmakten, samt 

3. intyg om  

a) genomförd grundutbildning för förarprövare, eller  

b) genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya 

behörigheter som förarprövare. 

 

7 § Förordnandet gäller endast förarprövning av anställda och aspiranter 

inom Försvarsmakten, värnpliktiga, hemvärnets personal samt medlemmar i 

frivilliga försvarsorganisationer under förutsättning att de har till uppgift att 

åt Försvarsmakten utföra transporter med körkortspliktiga fordon. 

Trafikverket 

8 §  För att förordnas som förarprövare vid Trafikverket ska sökanden 

1. ha lägst grundskoleutbildning och/eller yrkesutbildning samt teknisk 

påbyggnadsutbildning eller teoretiskt inriktad utbildning eller annan gymna-

sial utbildning enligt nivå 3 i rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 

om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom 

EG3, 

2. vara anställd vid Trafikverket med uppgift att förrätta förarprov, 

3. ha fyllt 23 år, 

4. med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som 

förarprövare, 

5. ha ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES, 

6. ha körkort med behörighet B och ha haft denna behörighet under 

sammanlagt minst tre år, 

7. ha körkort med de övriga behörigheter som förarprövningen avser och 

ha haft dem under sammanlagt minst fem år eller ha körkort med de övriga 

behörigheter som förarprövningen avser och ha varit förordnad som förar-

prövare för behörigheten B under minst tre år, 

8. med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för förarprövare 

enligt 3 kap. eller ha haft förordnande som förarprövare och då fullgjort 

fortbildning enligt 4 kap., och 

9. inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd 

av Transportstyrelsen. 

Bestämmelserna i första stycket 1, 6, 7 och 8 gäller inte vid förordnande 

som endast avser kunskapsprov. 

 
3 EGT L 199, 31.7.1985, s.56 (Celex 31985D0368). 
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Bestämmelserna i första stycket 1 och 3 gäller inte den som tidigare har 

innehaft ett förordnande som förarprövare vid Trafikverket eller Försvars-

makten, under förutsättning att sådant förordnande inte har återkallats. 

9 § Förordnande som endast avser kunskapsprov får meddelas den som 

har grundläggande kunskaper inom följande områden. 

1. Identitetskontroll,

2. förvaltningsrätt,

3. presentationsteknik, samt

4. tillämpliga bestämmelser om trafik, körkort, yrkesförarkompetens,

yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation och förarprov. 

10 § Ansökan om förordnande som förarprövare vid Trafikverket ska ges 

in till Transportstyrelsen på en manuell eller elektronisk blankett som styrel-

sen har fastställt. 

Till ansökan ska bifogas: 

1. betyg eller intyg enligt 8 § första stycket 1, om ansökan omfattar

förordnande att förrätta körprov, 

2. intyg som styrker anställning vid Trafikverket, och

3. intyg

a) om genomförd grundutbildning för förarprövare, om ansökan omfattar

körprov, 

b) som styrker kompetens enligt 9 §, om ansökan endast omfattar

kunskapsprov, eller 

c) om genomförd fortbildning för förarprövare, om ansökan omfattar nya

behörigheter att som förarprövare förrätta körprov. 

3 kap. Grundutbildning 

1 § Grundutbildning för förarprövare anordnas av Transportstyrelsen och 

bedrivs enligt fastställd undervisningsplan. Innehållet i grundutbildningen 

anges i bilaga.  

2 § För att antas till grundutbildning ska den sökande uppfylla de krav 

som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 3, 5 och 6, 5 § första stycket 1, 3, 5 

och 6 eller 8 § första stycket 1, 3 och 5–7. 

3 § Endast den som med godkänt resultat har genomfört ett praktiskt test 

av sin förmåga att framföra motorfordon får genomgå grundutbildning för 

förarprövare. Testet ska ske med fordon som motsvarar omfattningen av den 

rätt att förrätta förarprov som utbildningen ska leda till. Innehållet i och 

utformningen av praktiskt test fastställs av Transportstyrelsen. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte förarprövare i gymnasieskolan 

som endast ska förordnas att förrätta kunskapsprov för traktorkort. 

4 § Grundutbildningen inriktas mot olika kategorier av förarprövare som 

arbetar med 

1. förarprov utan delprov,
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2. förarprov med delprov som förrättas vid gymnasieskolan och kommu-

nal vuxenutbildning, eller 

3. kunskapsprov för traktorkort vid gymnasieskolan. 

 

5 § Grundutbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper, 

färdigheter och insikter för att vid förarprov kunna bedöma om sökanden 

uppfyller de utbildningsmål som anges i kursplan för respektive förarbehö-

righet. 

 

6 § Examination av deltagarna omfattar såväl teoretiska som praktiska 

moment och kan genomföras som delprov under utbildningens gång. 

Examinationsförfarandet framgår av fastställd undervisningsplan.  

Ett intyg ska utfärdas till den som har fullgjort grundutbildning med god-

känt resultat. Av intyget ska framgå de teoretiska kunskaper och praktiska 

färdigheter som utbildningen omfattar.  

4 kap. Fortbildning m.m. 

1 § Förarprövaren ska genomgå regelbunden fortbildning under samman-

lagt minst fyra dagar per tvåårsperiod. Fortbildningen ska syfta till att 

bevara och uppdatera de nödvändiga kunskaperna och den nödvändiga 

färdigheten som förarprövare. Den ska också utveckla ny kompetens som 

blivit nödvändig för yrket och säkerställa att förarprövaren fortsätter att 

förrätta prov enligt rättvisa och enhetliga normer. En fortbildning kan även 

syfta till att ge förarprövaren rätt till att förrätta prov för nya behörigheter. 

Minst två av de fyra dagarna ska innehålla regler om trafik, körkort och 

förarprov. Övrig tid ska innehålla fördjupning inom något eller några teman.  

Bestämmelserna i första stycket gäller inte förarprövare vid Trafikverket 

som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov. 

 

2 § Utöver den fortbildning som anges i 1 § ska förarprövaren under varje 

femårsperiod genomföra utbildning under minst fem dagar för att utveckla 

och bibehålla den egna praktiska körfärdigheten.  

Bestämmelserna i första stycket gäller inte förarprövare vid Trafikverket 

som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov och förarprövare i 

gymnasieskolan som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov för 

traktorkort. 

 

3 § En förarprövare som inte har förrättat prov för en viss behörighet 

under en tjugofyramånadersperiod ska genomgå fortbildning enligt 1 § 

innan han eller hon tillåts att på nytt förrätta prov för aktuell behörighet. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte förarprövare vid Trafikverket 

som endast har förordnande att förrätta kunskapsprov. 

 

4 § Ansökan om att få anordna fortbildning ska ges in till Transportstyrel-

sen. Ansökan ska ges in för varje utbildning och innehålla uppgifter om 

1. namn på utbildningsanordnare, 

2. namn och personnummer eller samordningsnummer på lärare, 
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3. lärares kompetens och lämplighet, 

4. uppgifter om lokal och anläggning som ska användas i undervisningen,  

5. en undervisningsplan som anger innehållet i utbildningen, hur utbild-

ningen ska bedrivas, hur målen ska uppnås och den tidsmässiga omfatt-

ningen av utbildningen, samt 

6. datum och plats. 

 

5 § Fortbildningen får ges i form av instruktioner, klassrumsutbildning, 

konventionell utbildning eller e-utbildning och får ske individuellt eller i 

grupp. 

 

6 § Utbildningsanordnaren ska utfärda ett intyg till den som har fullgjort 

fortbildning enligt 1 §. Utbildningsanordnaren ska skicka en kopia av 

intyget till Transportstyrelsen. 

5 kap. Tillsyn och kvalitetssäkring 

1 § Av 8 kap. 12 § körkortsförordningen framgår att Transportstyrelsen 

utövar tillsyn över förarprövningen och att styrelsen i sin tillsyn ska samråda 

med berörd myndighet respektive Statens skolinspektion. Berörd myndighet 

är i detta fall Trafikverket och Försvarsmakten. 

 

2 § Den som tillsynen avser ska vara närvarande vid tillsynsbesök. Vid 

tillsynen ska förarprövaren visa att förutsättningarna enligt 3 kap. 10 § 

körkortsförordningen (1998:980) är uppfyllda och att gällande föreskrifter 

iakttas. 

Förarprövaren och den som anordnar prov ska på begäran av Transport-

styrelsen ge upplysningar och lämna ut dokumentation i den utsträckning 

som behövs för tillsynen. 

 

3 § Varje förarprövare ska årligen vara föremål för tillsyn där förarpröv-

ningen kvalitetssäkras.  I kvalitetssäkringen ingår uppföljning av 

förarprövarens fortlöpande yrkesmässiga utveckling, periodisk översyn av 

resultaten av de förarprov som har förrättats och kontroll av att kraven enligt 

4 kap. 1 och 2 §§ är uppfyllda. 

 

4 § Varje förarprövare ska som ett led i kvalitetssäkringen av förarpröv-

ningen iakttas minst en gång vart femte år när han eller hon förrättar prov. 

Vid körprov ska förarprövaren iakttas under minst en halv dag, så att det är 

möjligt att iaktta flera prov. Om en förarprövare har förordnande att förrätta 

prov för flera behörigheter får kravet anses vara uppfyllt då prov för en 

behörighet har iakttagits. 

 

5 § Om det framkommer brister kan Transportstyrelsen begära att prov-

anordnaren inkommer med ett åtgärdsprogram. Detta ska lämnas in inom 

viss tid som fastställs av Transportstyrelsen. I åtgärdsprogrammet ska det 

framgå hur bristerna ska avhjälpas. Åtgärdsprogrammet ska vara genomfört 

den dag Transportstyrelsen anger. 
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6 kap. Ogiltighetsgrunder 

1 § Ett förordnande som förarprövare är ogiltigt under den tid som något 

av kraven i 2 kap. 1 § första stycket 2, 5 och 8, 5 § första stycket 2, 5 och 8, 

8 § första stycket 2, 5 och 9 samt 4 kap. 1 och 2 §§ inte är uppfyllt.  

7 kap. Undantag 

1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013. 

2. Genom föreskrifterna upphävs 

a) Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:176) om förordnande att förrätta 

prov för körkort och yrkesförarkompetens, och 

b) Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:248) om tillsyn över förarpröv-

ning. 

3. Ett förordnande som förarprövare som har meddelats av Vägverket 

eller Transportstyrelsen före ikraftträdandet fortsätter att gälla enligt dess 

lydelse. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JACOB GRAMENIUS 

 Karin Michaelsson 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga. Innehåll i grundutbildning för förarprövare 

Efter genomförd grundutbildning ska förarprövaren ha följande kunskaper, 

färdigheter och insikter. 

1.   Kunskaper och insikter om körförmåga och bedömning 

1.1 Teori om trafikbeteende, 

1.2 riskmedvetande och undvikande av olyckor, 

1.3 den kursplan som bedömningskriterierna bygger på, 

1.4 krav på körprov enligt respektive provföreskrift, 

1.5 relevant väg- och trafiklagstiftning, inbegripet relevant EU-lagstift-

ning och nationell lagstiftning samt förklarande riktlinjer för tolkning, 

1.6 bedömningsteori och bedömningsteknik, och 

1.7 defensiv körning. 

2.   Bedömningsförmåga 

   2.1 Förmåga att korrekt iaktta samt övervaka och utvärdera sökandens 

totala prestation, särskilt vad gäller: 

 2.1.1 korrekt och övergripande uppfattning av farliga situationer, 

 2.1.2 korrekt fastställande av orsaken till och den sannolika följden 

av sådana situationer, 

 2.1.3 utveckling av kompetens och förmåga att inse misstag, 

 2.1.4 hur bemötande och samtalsteknik kan påverka provsitua-

tionen, och 

 2.1.5 enhetlighet och konsekvens i bedömningen inklusive riktlinjer 

för genomförande av prov och bedömning,  

  2.2 att snabbt tillgodogöra sig information och dra ut de viktigaste punk-

terna, 

  2.3 framförhållning, identifiering av potentiella problem och utarbetande 

av strategier för att hantera dem, och 

 2.4 tillhandahållande av direkt och konstruktiv återkoppling. 

3. Personlig körförmåga 

  3.1 En förordnad förarprövare för en viss körkortsbehörighet ska med 

genomgående hög standard kunna framföra den typen av motorfordon. 

4.   Kvaliteten på tjänsterna 

 4.1 Fastställa och meddela vad den sökande kan förvänta sig under provet, 

 4.2 kommunicera tydligt och välja innehåll, en stil och ett språk som 

lämpar sig för åhörarna och sammanhanget samt besvara sökandenas frågor, 

 4.3 ge tydlig återkoppling om provresultatet, 

 4.4 behandla sökande med respekt och utan diskriminering, och 

 4.5 hur man bör uppträda i hotfulla eller etiskt problematiska situationer. 

5.   Kunskaper om fordonsteknik och fysik 

 5.1 Kunskaper om fordonsteknik, exempelvis styranordningar, däck, 

bromsar, belysning, särskilt om förarprövaren ska förrätta prov för motor-

cyklar och tunga fordon, 

 5.2 säkerhet i samband med lastning, och 

 5.3 kunskap om fordonsfysik, exempelvis fart, friktion, dynamik och 

energi. 

6.   Ett bränsleeffektivt och miljövänligt körsätt 
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Transportstyrelsens föreskrifter 
om kursplan, behörighet B; 

beslutade den 16 februari 2011.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 §§ 

förordningen (1998:978) om trafikskolor. 

1 kap. Kursplanens uppbyggnad och struktur 

1 § Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment: 

1. manövrering, fordon och miljö, 

2. körning i olika trafikmiljöer, 

3. resande med bil i speciella sammanhang,  

4. personliga förutsättningar och målsättningar i livet. 

De fyra momenten ska delas upp på följande två kunskapsområden: 

1. teori och färdighet,   

2. självvärdering.  

 

2 § De aktiva verb som används i kursplanen har följande betydelse. 

 

accepterar eleven har tagit ställning till ett visst synsätt 

anpassar eleven justerar sitt beteende till en viss nivå 

använder, kör, 

tillämpar, 

uppvisar, visar 

eleven gör något utifrån sin kunskap 

bedömer eleven bedömer sin förmåga 

identifierar, 

förutser 

eleven känner igen något och kan motivera varför 

redogör eleven beskriver och reflekterar över ett kunskapsområde 

eller händelseförlopp 

utför eleven utför en uppgift 

värderar eleven tar ställning och kan förklara varför 

återger eleven kan återge fakta med viss förståelse av vad fakta 

står för  

TSFS 2011:20 

Utkom från trycket 

den 28 februari 2011 

VÄGTRAFIK 
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2 kap. Manövrering, fordon och miljö 

Syfte 

1 § Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven ska lära 

sig att manövrera sitt fordon och göra det på ett säkert och miljövänligt sätt. 

Samtidigt ska eleven utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga 

att göra detta. Här ingår att eleven ska lära sig bilens konstruktion, funktion, 

olika skyddssystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. 

Dessutom ska eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser 

under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och 

erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker körning. 

Teori och färdighet 

2 § Målet är uppnått när eleven 

1. redogör för 

– faktorer som påverkar bilens köregenskaper såväl positivt som negativt,  

– körtekniker som kan nyttjas för att köra bilen på ett säkert och 

miljömedvetet sätt, 

– bilens konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på säkerhet 

och miljö,  

– bilens olika skyddssystem och hur dessa fungerar, 

– innebörden av de miljökrav som finns för fordonet, 

– betydelsen av att använda bilens skyddsutrustning, 

– innebörden av begreppen styrbarhet och stabilitet, 

– olika drivsystem och hur dessa inverkar på köregenskaperna, 

– väglagets påverkan på bilens köregenskaper, 

– sambandet mellan körteknik och bilens uppträdande, 

– naturlagarnas inverkan på fordonets rörelse, 

– hur man identifierar risker förknippade med bilens konstruktion, 

funktion och förarens sätt att manövrera,   

2. återger regler och bestämmelser som finns inom hela momentet 

manövrering, fordon och miljö, 

3. utför enklare kontroller och föreslår eventuella åtgärder på fordonet så 

att det är trafiksäkert,   

4. uppvisar en rutinmässig manövrering av fordonet,   

5. använder olika sätt att bromsa en bil,   

6. identifierar risker förknippade med fordonets konstruktion, funktion 

och förarens sätt att manövrera. 

 Självvärdering  

3 § Målet är uppnått när eleven bedömer sin förmåga 

– att manövrera en bil på ett säkert sätt, 

– att klara en uppkommen krissituation,   

– att upptäcka risker förknippade med fordonets funktion och manöv-

rering.  
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3 kap. Körning i olika trafikmiljöer 

Syfte 

1 § Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens 

förmåga att köra bil på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i 

samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika 

förhållanden. Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att 

vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmargi-

naler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer. I detta ingår 

att eleven ska anpassa sin körning, till exempel hastighet och placering, 

utifrån de omständigheter som råder. Momentet syftar dessutom till att ge 

kunskap om och förståelse för varför trafikregler finns och hur de ska följas. 

Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att 

förmedla kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid 

en trafikolycka. 

Teori och färdighet  

2 § Målet är uppnått när eleven 

1. redogör för  

– de trafikregler som gäller för bilkörning, 

– vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka och kunskaper om 

första hjälpen,   

– hastighetens inverkan på risken att dödas eller skadas i trafiken, 

2. tillämpar de regler som gäller för bilkörning, 

3. visar 

– goda avsökningsrutiner i olika trafikmiljöer,   

– gott omdöme i samspelet med andra trafikanter, 

4. kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler, 

5. använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, 

6. anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån de omstän-

digheter som råder, 

7. identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer,  

8. förutser olika händelseförlopp i trafiken,    

9. bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp. 

Självvärdering  

3 § Målet är uppnått när eleven 

1. värderar  

– konsekvenserna av sin egen erfarenhet av bilkörning, 

– det egna körbeteendet, 

– sin förmåga att kunna vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka och kunna 

ge första hjälpen,   

2. accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.  
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4 kap. Resande med bil i speciella sammanhang 

Syfte 

1 § Momentet resande med bil i speciella sammanhang syftar till att ge 

eleven kunskap om betydelsen av att planera sitt resande med avseende på 

till exempel vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en resa ska 

genomföras. Kunskapen ska kunna användas för att resa så miljövänligt som 

möjligt samtidigt som resande under riskfyllda förhållanden som tät trafik, 

halt väglag och dåligt väder undviks. Dessutom syftar momentet till att 

förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av till exempel 

alkohol och trötthet ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt 

med god bilkörning.  

Teori och färdighet 

2 § Målet är uppnått när eleven 

1. redogör för 

– hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet 

och miljö, 

– hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet 

påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet, 

– hur bilkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbeteende 

och trafiksäkerhet,   

– hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och trafiksä-

kerhet. 

Självvärdering  

3 § Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till 

resande och bilkörning kan påverka det egna förarbeteendet, 

trafiksäkerheten och miljön. 

5 kap. Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  

Syfte 

1 § Momentet personliga förutsättningar och målsättningar i livet syftar till 

att ge eleven en förståelse för hur olika personliga och sociala förutsätt-

ningar påverkar rollen som bilförare. Eleven ska inse hur förarbeteende och 

olycksrisk har samband med viljan att följa regler och bestämmelser samt 

med faktorer som ålder, kön, fysiska begränsningar, personlighet, attityd, 

livsstil, social bakgrund, utbildning och grupptillhörighet. Genom att förstå 

dessa samband förväntas eleven få bättre förutsättningar att anpassa sin 

körning så att risker förknippade med de egna förutsättningarna beaktas. 
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Teori och färdighet 

2 § Målet är uppnått när eleven 

1. redogör för  

– hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och 

trafiksäkerhet, 

– hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, 

spänning, nöje, lek och liknande kan påverka förarbeteendet, trafiksäker-

heten och miljön, 

– hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö,    

– hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet 

och miljö,  

2. återger  

– hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, 

personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten,  

– hur nyttjandet av bilen förändras från det att man är ung till det att man 

blir äldre och vilka konsekvenser det kan få för miljön, resandet och 

trafiksäkerheten,   

– hur man undviker att använda bilen som ett medel för sökande efter 

spänning. 

Självvärdering 

3 § Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga  

– att stå emot grupptryck,   

– att motstå till exempel impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, 

spänning, nöje, lek osv. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Maria Åkerlund 

 (Vägtrafikavdelningen)  
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Transportstyrelsens föreskrifter 
om kursplan, behörighet C1 och C 
(konsoliderad elektronisk utgåva); 

beslutade den 16 februari 2011. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:54. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

1 kap. Kursplanens uppbyggnad och struktur 

1 §  Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment: 
1. manövrering, fordon och miljö, 
2. körning i olika trafikmiljöer, 
3. körning med lastbil i speciella sammanhang,  
4. personliga förutsättningar och målsättningar i livet. 
De fyra momenten ska delas upp på följande två kunskapsområden: 
1. teori och färdighet,   
2. självvärdering.  

2 §  De aktiva verb som används i kursplanen har följande betydelse. 
 

accepterar eleven har tagit ställning till ett visst synsätt 

anpassar eleven justerar sitt beteende till en viss nivå 

använder, kör, 
tillämpar, 
uppvisar, visar 

eleven gör något utifrån sin kunskap 

bedömer eleven bedömer sin förmåga 

identifierar, 
förutser 

eleven känner igen något och kan motivera varför 

redogör eleven beskriver och reflekterar över ett kunskaps-
område eller händelseförlopp 

utför eleven utför en uppgift 

värderar eleven tar ställning och kan förklara varför 

återger eleven kan återge fakta med viss förståelse av vad 
fakta står för 
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2 kap. Manövrering, fordon och miljö 

Syfte 

1 §  Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven ska lära 
sig att manövrera sitt fordon och göra det på ett säkert och miljövänligt sätt 
anpassat till dess längd, bredd, höjd, vikt och last. Samtidigt ska eleven 
utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga att göra detta. Här 
ingår att eleven ska lära sig fordonets konstruktion, funktion, olika skydds- 
och stödsystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. 
Dessutom ska eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser 
under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och 
erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker lastbilskörning. 

Teori och färdighet 

2 §  Målet är uppnått när eleven 
1. redogör för 
– faktorer som påverkar fordonets köregenskaper såväl positivt som 

negativt,  
– körtekniker som kan nyttjas för att köra fordonet på ett säkert och 

miljömedvetet sätt, 
– fordonets konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på 

säkerhet och miljö,  
– fordonets olika skydds- och stödsystem och hur dessa fungerar, 
– de olika miljökrav som finns för lastbilar, 
– betydelsen av att använda fordonets skyddsutrustning, 
– innebörden av begreppen styrbarhet och stabilitet, 
– olika drivsystem och hur dessa inverkar på köregenskaperna, 
– väglagets påverkan på fordonets köregenskaper, 
– sambandet mellan körteknik och fordonets uppträdande, 
– naturlagarnas inverkan på fordonets rörelse, 
– hur man identifierar risker förknippade med fordonets konstruktion, 

funktion och förarens sätt att manövrera,  
– grundläggande metoder och krav för lastsäkring, 
– grundläggande regler för fordons- och lastvikter,  
– principerna för hur man beräknar högsta tillåtna bruttovikt på vägar 

med olika bärighetsklasser (avser endast behörighet C), 
2. återger 
– i vilka fall regler för kör- och vilotider ska tillämpas, 
– grundläggande förutsättningar för att få transportera farligt gods, 
– regler för när yrkeskompetensbevis krävs,  
– regler och bestämmelser som finns inom hela momentet manövrering, 

fordon och miljö, 
3. utför förberedelser och kontroller samt föreslår eventuella åtgärder på 

fordon och last så att dessa är trafiksäkra,  
4. uppvisar  
– grundläggande hantering av färdskrivare,  
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– en rutinmässig manövrering av fordonet utifrån dess längd, bredd, höjd, 
vikt och last, 

5. använder fordonets olika bromssystem på ett situationsanpassat sätt,   
6. identifierar risker förknippade med fordonets konstruktion, funktion 

och förarens sätt att manövrera. (TSFS 2012:54) 

Självvärdering  

3 §  Målet är uppnått när eleven bedömer sin förmåga 
– att manövrera fordonet på ett säkert sätt, 
– att klara en uppkommen krissituation,   
– att upptäcka risker förknippade med fordonets funktion, konstruktion 

och manövrering.  

3 kap. Körning i olika trafikmiljöer 

Syfte 

1 §  Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens 
förmåga att köra fordonet på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i 
samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika 
förhållanden. Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att 
vara särskilt förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana 
säkerhetsmarginaler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska 
situationer. I detta ingår att eleven ska anpassa sin körning, till exempel 
hastighet och placering, utifrån de omständigheter som råder. Momentet 
syftar dessutom till att ge fördjupad kunskap om och förståelse för varför 
trafikregler finns och hur de ska följas. Ett annat syfte är att minska 
konsekvenserna efter en trafikolycka genom att förmedla kunskap om första 
hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka. 

Teori och färdighet  

2 §  Målet är uppnått när eleven 
1. redogör för  
– gällande trafikregler vid lastbilskörning, 
– vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka och grundläggande 

kunskaper om första hjälpen,  
– hastighetens inverkan på risken att dödas eller skadas i trafiken, 
– riskerna med bristfällig lastsäkring och felaktig lastfördelning och hur 

detta kan påverka trafiksäkerheten,  
– hur fordonets längd, bredd, höjd, vikt och last påverkar trafiksäkerhet 

och miljö, 
– vikten av planering och framförhållning vid lastbilskörning jämfört 

med körning med andra mindre fordonstyper, 
2. tillämpar de regler som gäller vid körning med aktuellt fordon, 
3. visar 
– särskilt goda avsökningsrutiner i olika trafikmiljöer och inom fordonets 

speciella arbetsområden,  
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– särskilt gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,  
– uppfattningsförmåga, förutseende och gott omdöme även i komplexa 

trafiksituationer, 
4. kör med betryggande säkerhetsmarginaler, 
5. använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, 
6. anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån fordonets 

längd, bredd, höjd, vikt och last samt de omständigheter som råder, 
7. identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer,   
8. förutser olika händelseförlopp i trafiken,    
9. bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp. 

Självvärdering  

3 §  Målet är uppnått när eleven 
1. värderar  
– sin egen förmåga att behålla sinnesnärvaro, vara förutseende och visa 

gott omdöme i samspelet med andra trafikanter, 
– konsekvenserna av sin egen erfarenhet av körning med aktuellt fordon, 
– det egna körbeteendet och förmågan att planera körningen i förhållande 

till vad fordonet kräver, 
– sin förmåga att kunna vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka och kunna 

ge grundläggande första hjälpen,   
2. accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.  

4 kap. Körning med lastbil i speciella sammanhang 

Syfte 

1 §  Momentet körning med lastbil i speciella sammanhang syftar till att ge 
eleven kunskap om betydelsen av att planera sin körning med avseende på 
till exempel vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför den ska 
genomföras. Kunskapen ska kunna användas för att köra så miljövänligt 
som möjligt samtidigt som körningen anpassas till, eller undviks under, 
riskfyllda förhållanden som tät trafik, halt väglag och dåligt väder. 
Dessutom syftar momentet till att förmedla kunskap som visar att körning 
under påverkan av till exempel alkohol och trötthet ökar olycks- och 
skaderisken och därför inte är förenligt med god lastbilskörning. 

Teori och färdighet 

2 §  Målet är uppnått när eleven 
1. redogör för 
– hur olika typer av fordon, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäker-

het och miljö, 
– hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet 

påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet, 
– hur lastbilskörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbete-

ende och trafiksäkerhet,   
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– hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och trafiksä-
kerhet. 

Självvärdering  

3 §  Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till 
lastbilskörning kan påverka det egna förarbeteendet, trafiksäkerheten och 
miljön. 

5 kap. Personliga förutsättningar och målsättningar i livet  

Syfte 

1 §  Momentet personliga förutsättningar och målsättningar i livet syftar till 
att ge eleven en särskild förståelse för hur olika personliga och sociala 
förutsättningar påverkar rollen som förare vid lastbilskörning. Eleven ska 
inse hur förarbeteende och olycksrisk har samband med faktorer som ålder, 
kön, fysiska begränsningar, personlighet, attityd, livsstil, social bakgrund, 
utbildning och grupptillhörighet. Genom att förstå dessa samband förväntas 
eleven få bättre förutsättningar att anpassa sin körning så att risker 
förknippade med de egna förutsättningarna beaktas. Eleven ska också 
genom sin kunskap och erfarenhet uppträda som en god förebild i trafiken. I 
detta ingår viljan att följa regler och bestämmelser. 

Teori och färdighet 

2 §  Målet är uppnått när eleven 
1. redogör för  
– hur medvetna eller impulsiva handlingar kan påverka förarbeteendet, 

trafiksäkerheten och miljön,   
– hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet 

och miljö,  
2. återger  
– hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder, 

personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten,  
– hur man uppträder för att vara en god förebild för andra trafikanter,  
– hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och 

trafiksäkerhet. 

Självvärdering 

3 §  Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga  
– att stå emot effekterna av grupptryck,   
– att motstå impulsiva handlingar, 
– att genom eget uppträdande vara en god förebild. 

___________ 

TSFS 2011:22 
Denna författning träder i kraft den 1 april 2011. 
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TSFS 2012:54 
Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013. 
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Transportstyrelsens föreskrifter 
om förarprov, behörighet B; 
(konsoliderad elektronisk utgåva) 

beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2021:77. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med 
behörighet B.  

2 § Förarprovet ska säkerställa att sökanden har de kunskaper och den 
förmåga samt uppvisar det beteende 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 bedöm-
ningen av provet. 

Kunskapsprov 

3 § 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. 
Kunskaperna och insikterna ska omfatta reglerna för förare och fordon, vad 
som gäller i olika trafikmiljöer och trafiksituationer, samspelet med andra 
trafikanter och personliga förutsättningar. 

Manövrering, fordon och miljö 

4 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om manövrering, fordon och miljö 
frågor om 

1. särskilda bestämmelser:
– handlingar som ska medföras under färd, och
– säkerhetsfaktorer som rör fordonet och passagerarna,
2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last,
3. miljöaspekter på fordonets användning, till exempel:
– måttlig bränsleförbrukning,
– begränsning av avgasutsläpp,
– buller, och
– lämplig användning av ljudsignal,

TSFS 2012:43 
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4. egenskaper och utrustning som har betydelse för trafiksäkerheten:  
– de vanligaste felen, särskilt på styr-, upphängnings- och bromssystem, 

däck, belysning, körriktningsvisare, reflexanordningar, backspeglar, vind-
ruta och vindrutetorkare, avgassystem, bilbälten och signal, och 

– fordonets säkerhetsutrustning och säkerhetsutrustning för barn, samt 
5. andra vägtrafikanter:  
– risker som är förknippade med att köra vissa fordonstyper, till exempel 

begränsade siktmöjligheter för förarna. (TSFS 2020:30) 

Körning i olika trafikmiljöer 

5 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om körning i olika trafikmiljöer 
frågor om  

1. vägtrafikbestämmelserna: 
– väjningsplikt, hastighetsbegränsningar, vägmärken, vägmarkeringar 

och signaler, 
2. vägen:  
– principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan 

fordon, och 
– bromssträckor och väghållning vid olika väder- och vägförhållanden,  
3. andra vägtrafikanter:  
– de mest utsatta kategorierna av trafikanter, till exempel barn, gående, 

cyklister och personer med funktionshinder, och 
4. särskilda bestämmelser:  
– regler för hur föraren ska handla vid en trafikolycka och vilka åtgärder 

man kan vidta.  

Resande med bil i speciella sammanhang 

6 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om resande med bil i speciella 
sammanhang frågor om  

1. föraren:  
– reaktionstid och förmåga att fatta beslut, 
– hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom, psykiskt tillstånd, stress 

och trötthet påverkar människan, och 
– hastighetens inverkan på riskerna, samt 
2. vägen:  
– riskfaktorer förknippade med körning vid olika vägförhållanden och 

särskilt hur riskerna kan ändras till följd av vädret och tiden på dygnet,  
– olika vägtypers egenskaper och de krav som gäller vid körning på olika 

vägtyper, och 
– säker körning i vägtunnlar. 

Personliga förutsättningar och målsättningar i livet 

7 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om personliga förutsättningar och 
målsättningar i livet frågor om  

1. föraren:  
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– betydelsen av uppmärksamhet och samspel med samt attityder till 
andra vägtrafikanter,  

– uppfattnings- och omdömesförmåga, och 
– grupptryck och impulsiva handlingar, samt 
2. andra vägtrafikanter:  
– riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters 

bristande erfarenhet och uppmärksamhet.   

Krav på fordon 

8 § Körprovet ska genomföras med en personbil eller lätt lastbil med en 
tjänstevikt av lägst 1 000 kg och en totalvikt av högst 3 500 kg. 

Bilen ska ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena. 
(TSFS 2021:77) 

9 § Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim och vara 
utrustad med  

– dubbelkommando för färdbromsen, 
– extra invändig backspegel för passagerare i framsätet, och 
– huvudstöd för framsätena. (TSFS 2015:16) 

10 § Vid körprov som avläggs av den som innehar ett körkortstillstånd 
med villkor om anpassat fordon och vars bil särskilt har utrustats för honom 
eller henne gäller inte kravet i 8 § om lägsta tjänstevikt och kravet i 9 § på 
dubbelkommando för färdbroms. 

Bestämmelserna i 3 kap. 11 § andra stycket körkortsförordningen 
(1998:980) gäller inte vid dessa körprov. (TSFS 2021:77) 

Körprov 

11 § Den sökande ska kunna kontrollera att vissa för trafiksäkerheten 
viktiga funktioner i bilen motsvarar fastställda krav och fungerar tillfreds-
ställande. 

Den sökande ska kunna uppvisa den rutinmässiga färdighet i manöv-
rering som krävs för att köra fordonet på ett trafiksäkert och miljövänligt 
sätt. Den sökande ska kunna uppfatta och hantera risker som uppstår under 
körningen. Han eller hon ska även visa gott omdöme i samspelet med andra 
trafikanter och i olika trafiksituationer. 

12 § Körprovet ska bestå av säkerhetskontroll samt körning i och utanför 
tätort. Den sökande ska köra mot angivet mål eller efter angiven färdväg 
under sammanlagt minst 25 minuter. Körningen ska om möjligt utföras på 
gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, 
sträckning och trafikintensitet.  

13 § Vid omprov efter tidigare underkänt körprov ska, om möjligt, särskilt 
de delar ingå som ledde till det tidigare underkännandet.  

Säkerhetskontroll behöver inte genomföras om sådan kontroll redan 
godkänts vid tidigare prov. 
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Manövrering, fordon och miljö  

Säkerhetskontroll 

14 § Körprovet ska inledas med en säkerhetskontroll. I denna ska ett 
slumpmässigt urval av följande ingå: 
– belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal, 
– vindrutetorkare och spolare, 
– styrning, 
– bromsar, 
– däck och fälg, 
– vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja), och 
– varningssystem. 

15 § Om brister upptäcks vid säkerhetskontrollen ska den sökande föreslå 
hur de kan åtgärdas. 

16 § Om den sökande använder en checklista för säkerhetskontrollen, får 
den inte innehålla anvisningar för hur kontrollen ska genomföras. 

17 § Förarprövaren ska kontrollera att sökanden vid behov 
– ställer in säte och ratt för att få en korrekt körställning,  
– justerar bilbälte, huvudstöd och backspeglar, och  
– kontrollerar att dörrarna är stängda.  

18 § Manövreringen ska omfatta minst två av följande moment, varav 
minst ett ska gälla backning:  

– backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen, 
– vändning, 
– parkering, och 
– effektiv bromsning. 
Manövreringen kan dessutom omfatta följande moment 
– start i med- och motlut, och 
– användande av reglage. 

Körning i olika trafikmiljöer 

19 § Bedömningen ska särskilt avse sökandens 
1. förmåga att förutse risker och anpassa körningen därefter, 
2. uppmärksamhet på annan trafik och på den information som lämnas 

genom vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar, tecken av polisman och 
andra anvisningar, 

3. förmåga att anpassa hastighet och avstånd till andra fordon med 
hänsyn till sikt, vägens beskaffenhet och övriga trafikförhållanden, 

4. förmåga att använda en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, 
och 

5. uppträdande vid 
– färd i vägkorsning, 
– färd i cirkulationsplats, 
– färd i vägtunnlar, 
– val av körfält och placering av fordonet på vägen, 
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– infart på och avfart från motorväg, motortrafikled eller liknande,
– möte och omkörning,
– passerande av järnvägs- och spårvägskorsning, övergångsställe och

cykelöverfart, oskyddade trafikanter, parkerade eller stillastående fordon, 
vägarbete och andra hinder, 

– vändning och parkering,
– risksituationer, och
– i- och urstigning.

Undantag 

20 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 
___________ 

TSFS 2012:43 
1. Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter

(TSFS 2011:12) om förarprov, behörighet B. 

TSFS 2015:16 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015. 

TSFS 2020:30 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 

TSFS 2021:77 
Denna författning träder i kraft den 1 december 2021. 
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Transportstyrelsens föreskrifter 
om förarprov, behörighet C1 och C; 
(konsoliderad elektronisk utgåva)

beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:32 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med 
behörighet C1 och C. 

2 § Förarprovet ska säkerställa att sökanden har de kunskaper och den 
förmåga samt uppvisar det beteende 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 bedöm-
ningen av provet. 

Kunskapsprov 

3 § 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. 
Kunskaperna och insikterna ska omfatta reglerna för förare och fordon, vad 
som gäller i olika trafikmiljöer och trafiksituationer, samspelet med andra 
trafikanter och personliga förutsättningar. 

Manövrering, fordon och miljö 

4 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om manövrering, fordon och miljö 
frågor om 

1. särskilda bestämmelser:
– handlingar som ska medföras under färd,
– säkerhetsfaktorer som rör fordonet och passagerarna, och
– kör- och vilotider,
2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last,
3. miljöaspekter på fordonets användning, till exempel:
– måttlig bränsleförbrukning,
– begränsning av avgasutsläpp,
– buller, och

TSFS 2012:46 
Konsoliderad elektronisk 
utgåva 
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– lämplig användning av ljudsignal,
4. egenskaper och utrustning som har betydelse för trafiksäkerheten:
– mekaniska aspekter som har betydelse för trafiksäkerheten,
– de vanligaste felen, särskilt på styr-, upphängnings- och bromssystem,

däck, belysning, körriktningsvisare, reflexanordningar, backspeglar, vind-
ruta och vindrutetorkare, avgassystem, bilbälten och signal, och 

– fordonets säkerhetsutrustning och säkerhetsutrustning för barn, samt
5. andra vägtrafikanter:
– risker som är förknippade med att köra vissa fordonstyper, till exempel

begränsade siktmöjligheter för förarna. 

Körning i olika trafikmiljöer 

5 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om körning i olika trafikmiljöer 
frågor om  

1. vägtrafikbestämmelserna:
– väjningsplikt, hastighetsbegränsningar, vägmärken, vägmarkeringar

och signaler, 
2. vägen:
– principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan

fordon, och 
– bromssträckor och väghållning vid olika väder- och vägförhållanden,
3. andra vägtrafikanter:
– de mest utsatta kategorierna av trafikanter, till exempel barn, gående,

cyklister och personer med funktionshinder, och 
4. särskilda bestämmelser:
– regler för hur föraren ska handla vid en trafikolycka och vilka åtgärder

man kan vidta. 

Körning med lastbil i speciella sammanhang 

6 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om körning med lastbil i speciella 
sammanhang frågor om  

1. föraren:
– reaktionstid och förmåga att fatta beslut,
– hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom, psykiskt tillstånd, stress

och trötthet påverkar människan, och 
– hastighetens inverkan på riskerna, samt
2. vägen:
– riskfaktorer förknippade med körning vid olika vägförhållanden och

särskilt hur riskerna kan ändras till följd av vädret och tiden på dygnet, 
– olika vägtypers egenskaper och de krav som gäller vid körning på olika

vägtyper, och 
– säker körning i vägtunnlar.
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Personliga förutsättningar och målsättningar i livet 

7 § Kunskapsprovet innehåller i fråga om personliga förutsättningar och 
målsättningar i livet frågor om  

1. föraren:
– betydelsen av uppmärksamhet och samspel med samt attityder till

andra vägtrafikanter, 
– uppfattnings- och omdömesförmåga, och
– impulsiva handlingar, samt
2. andra vägtrafikanter:
– riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters

bristande erfarenhet och uppmärksamhet. 

Krav på fordon 

Gemensamma regler för behörighet C1 och C 

8 § Körprovet ska genomföras med en lämplig personbil eller lastbil för 
behörighet C1. Körprovet ska genomföras med en lämplig lastbil för 
behörighet C. Godkända bilbälten ska finnas på de platser som används. 
Sökanden ska själv tillhandahålla ett sådant fordon. 

9 § Bilen ska ha en sådan installerad färdskrivare som avses i artikel 1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 
februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om 
harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet. Detta 
gäller inte om provet avser körkort med behörighet C1E med villkor om 
begränsning till fordon utan färdskrivare.  

Vid förarprov som avläggs vid Försvarsmakten behöver färdskrivaren 
inte vara fast monterad i provfordonet.(TSFS 2020:32) 

10 § Bilen ska kunna köras med en hastighet av minst 80 km/tim. 

Behörighet C1 

11 § Vid körprov för behörighet C1 ska bilen 
1. ha en totalvikt av minst 4 000 kg och högst 7 500 kg,
2. ha en längd av minst 5 meter, och
3. vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS).

12 § Bilen ska vara lastad till minst halva maximilasten. 
Bilens lastutrymme ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är 

minst lika hög och bred som förarhytten.  
Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär. 

Behörighet C 

13 § Vid körprov för behörighet C ska lastbilen 
1. ha en totalvikt av minst 16 000 kg,



 

 
 

4 

TSFS 2012:46 

2. ha en längd av minst 8 meter, 
3. ha en bredd av minst 2,4 meter,  
4. ha ett axelavstånd av minst 4 meter, och 
5. vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS). 

(TSFS 2013:109) 

14 § Lastbilen ska vara lastad till minst 2/3 av tillåten lastvikt på väg som 
tillhör bärighetsklass 1 (BK1). 

Lastbilens lastutrymme ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som 
är minst lika hög och bred som förarhytten. Höjden får dock inte understiga 
3,5 meter.  

Lasten ska vara förankringsbar och av styckegodskaraktär.  
Trots vad som sägs i andra stycket får höjden på lastbilens lastutrymme 

understiga 3,5 meter vid förarprov som avläggs vid Försvarsmakten. Vid 
förarprov som genomförs till och med den 30 september 2013 vid 
Försvarsmakten behöver lastutrymmet inte bestå av en sluten 
lådkonstruktion, under förutsättning att fordonet har tagits i bruk senast den 
30 september 2003. 

Körprov 

15 § Den sökande ska rutinmässigt kunna kontrollera att vissa för trafik-
säkerheten viktiga funktioner i fordonet motsvarar fastställda krav och 
fungerar tillfredsställande. 

Den sökande ska kunna uppvisa den rutinmässiga färdighet i 
manövrering som krävs för att köra fordonet på ett trafiksäkert och miljö-
vänligt sätt. Den sökande ska kunna uppfatta och hantera risker som uppstår 
under körningen. Han eller hon ska även visa gott omdöme i samspelet med 
andra trafikanter och i olika trafiksituationer. 

16 § Körprovet ska bestå av  
– säkerhetskontroll, och  
– körning i och utanför tätort.  

17 § Provet ska inledas med en säkerhetskontroll. 
Bestämmelserna gäller inte vid förarprov som avläggs i gymnasieskolan 

eller kommunal vuxenutbildning. 

18 § Den sökande ska köra mot angivet mål eller efter angiven färdväg 
under sammanlagt minst 45 minuter. Körningen ska om möjligt utföras på 
gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, 
sträckning och trafikintensitet. 

19 § Vid omprov efter tidigare underkänt körprov ska, om möjligt, särskilt 
de delar ingå som ledde till det tidigare underkännandet.  

Vid omprov som endast omfattar säkerhetskontroll får fordon som saknar 
kopplingspedal användas. Likaså får fordon utan sluten lådkonstruktion 
användas vid sådant prov. Lasten ska vara förankringsbar och av 
styckegodskaraktär men vikten behöver inte uppgå till halva maximilasten 
för behörighet C1 eller till 2/3 av tillåten lastvikt på väg som tillhör 
bärighetsklass 1 (BK1) för behörighet C.  
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Manövrering, fordon och miljö 

Säkerhetskontroll 

20 § I säkerhetskontrollen ska ett slumpmässigt urval eller allt av följande 
ingå: 

– belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal,
– vindrutetorkare och spolare,
– styrsystem,
– bromsar,
– däck, fälg och hjulbultar,
– stänkskydd,
– vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja),
– varningssystem,
– backspeglar,
– rutor,
– last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis), och
– färdskrivare.
Om säkerhetskontrollen ingår i ett prov som avser körkort med behörig-

het C1 med villkor om begränsning till fordon utan färdskrivare, ska 
kontroll och hantering av sådan utrustning inte ingå i bedömningen.  

Om säkerhetskontrollen avser hävande av villkor om begränsning till 
fordon utan färdskrivare för behörigheten C1, ska kontroll och hantering av 
färdskrivaren ingå i bedömningen. (TSFS 2013:59) 

21 § Efter säkerhetskontrollen ska förarprövaren ställa frågor inom ett 
eller flera av de ingående momenten. Den sökande ska kunna motivera vad 
som kontrollerats och varför. Han eller hon ska också kunna beskriva risker 
och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå 
åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. 

22 § Om den sökande använder en checklista för säkerhetskontrollen, får 
den inte innehålla anvisningar för tillvägagångssättet för kontrollen. 

Bestämmelserna gäller inte vid förarprov som avläggs i gymnasieskolan 
eller kommunal vuxenutbildning. 

23 § Förarprövaren ska kontrollera att sökanden vid behov 
– ställer in säte och ratt för att få en korrekt körställning,
– justerar bilbälte, huvudstöd och backspeglar, och
– kontrollerar att dörrarna är stängda.

24 § Sökandens förmåga att manövrera fordonet under körning ska 
kontrolleras. Kontrollen ska särskilt avse sökandens förmåga att använda 
rätt växlings- och bromsteknik och att använda reglage- och manöverorgan 
utan att uppmärksamheten avleds.  

Den sökande ska kunna 
1. backa med samtidig svängning, och
2. stanna säkert för lastning och lossning vid lastramp, brygga eller

liknande installation. (TSFS 2020:32) 
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Körning i olika trafikmiljöer 

25 § Bedömningen ska särskilt avse sökandens 
1. förmåga att förutse risker och anpassa körningen därefter, 
2. uppmärksamhet på annan trafik, speciellt med hänsyn till det utrymme 

fordonet behöver vid sväng i väg- eller gatukorsning och vid sidoförflytt-
ning samt på den information som lämnas genom vägmärken, trafiksignaler, 
vägmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar, 

3. förmåga att anpassa hastighet och avstånd till andra fordon med 
hänsyn till sikt, vägens beskaffenhet och övriga trafikförhållanden, 

4. förmåga att använda en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, 
5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga i komplicerade situationer, och 
6. uppträdande vid 
– färd i vägkorsning, 
– färd i cirkulationsplats, 
– färd i vägtunnlar, 
– val av körfält och fordonets placering på vägen, 
– infart på och avfart från motorväg, motortrafikled eller liknande, 
– möte och omkörning, 
– passerande av järnvägs- och spårvägskorsning, övergångsställe och 

cykelöverfart, oskyddade trafikanter, parkerade eller stillastående fordon, 
vägarbete och andra hinder, 

– passerande av eller sväng in på korsande eller anslutande väg/gata med 
hänsyn till den längre tid ett tungt fordon med relativt långsam acceleration 
behöver, 

– vändning och parkering, 
– risksituationer, och 
– i- och urstigning.  

Undantag 

26 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

TSFS 2012:46 
1. Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.  
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2011:14) om förarprov, behörighet C. 
3. Om provfordonet har tagits i bruk senast den 30 september 2003 får, 

istället för 13 §, motsvarande bestämmelse i Vägverkets föreskrifter (VVFS 
1998:55) om förarprov, behörighet C tillämpas till och med den 30 septem-
ber 2013. 

TSFS 2013:59 
Denna författning träder i kraft den 31 december 2013.  

TSFS 2013:109 
Denna författning träder i kraft den 31 december 2013. 



7 

TSFS 2012:46 

TSFS 2016:38 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2017. 

TSFS 2020:32 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020. 
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Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om yrkesförarkompetens; 

beslutade den 15 maj 2020. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 1 § förord-

ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och 7 § förordningen 

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

beslutar följande allmänna råd. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildningsverksamhet, 

grundutbildning, kunskapsprov, fortbildning och yrkeskompetensbevis 

enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens. 

2 § Med utbildningsanordnare avses i dessa föreskrifter den som har till-

stånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt lagen (2007:1157) om yrkes-

förarkompetens. 

De uttryck och benämningar som används i dessa föreskrifter har samma 

betydelse som i lagen om yrkesförarkompetens och förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens.  

2 kap. Tillståndspliktig utbildningsverksamhet  

Ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet 

1 § Bestämmelserna i 2–8 §§ gäller ansökan om tillstånd att bedriva ut-

bildningsverksamhet i enlighet med 5 kap. 2 § förordningen (2007:1470) om 

yrkesförarkompetens. 

2 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska göras 

på en blankett som har fastställts av Transportstyrelsen.  

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- 
eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och 
rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645. 

TSFS 2020:29 
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3 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska inne-

hålla uppgifter om  

1. transportslag som utbildningsverksamheten ska avse, och 

2. verksamheten ska avse grundutbildning eller fortbildning eller båda. 

4 § En plan för genomförande av grundutbildning enligt 5 kap. 2 § 1 för-

ordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om 

1. undervisningsmetoder för varje område, 

2. den trafikmiljö som körträningen ska genomföras i, 

3. hur utbildningsanordnaren ska säkerställa att deltagaren tillgodogör sig 

utbildningen, och  

4. hur fordon ska användas i undervisningen. 

Planen för genomförande av grundutbildning ska även innehålla en sär-

skild beskrivning för de ämnen som framgår av bilaga 1. I den särskilda 

beskrivningen ska det förklaras hur undervisningen ska genomföras och vad 

deltagaren får göra för att utföra och tillämpa sina kunskaper. Beskrivningen 

ska även innehålla information om hur undervisningen leder till att 

deltagaren uppnår målet för ämnet.    

5 § En plan för genomförande av fortbildning enligt 5 kap. 2 § 1 förord-

ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om 

1. undervisningsmetoder för de områden som ska ingå i fortbildningen, 

inklusive körning, simulatorträning och distansundervisning om sådan ingår 

i fortbildningen, 

2. hur utbildningsanordnaren ska säkerställa att deltagaren tillgodogör sig 

utbildningen, och  

3. hur fordon, om sådana ingår, ska användas i undervisningen. 

Planen för genomförande av fortbildning ska även innehålla en särskild 

beskrivning för de ämnen som framgår av bilaga 1. I den särskilda 

beskrivningen ska det förklaras hur undervisningen ska genomföras och vad 

deltagaren får göra för att utföra och tillämpa sina kunskaper. Beskrivningen 

ska även innehålla information om hur undervisningen leder till att 

deltagaren uppnår målet för ämnet 

6 § För undervisningslokaler som avses i 5 kap. 2 § 3 förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska ansökan innehålla uppgifter om 

lokalens lämplighet i förhållande till vald undervisningsmetod. Ansökan ska 

även innehålla uppgifter om högsta antal deltagare. 

7 § För fordon som avses i 5 kap. 2 § 4 förordningen (2007:1470) om 

yrkesförarkompetens ska ansökan innehålla uppgifter om 

1. minsta totalvikt för de lastbilar som ska användas i undervisningen, 

eller 

2. minsta antal sittplatser utöver förarplatsen i de bussar som ska använ-

das i undervisningen, och 

3. längd på fordon för respektive fordonsslag. 

8 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska inne-

hålla uppgifter om hur sökanden säkerställer att 14–32 §§ följs. Ansökan ska 

även innehålla uppgifter om hur säkerställandet är organiserat och hur det 

dokumenteras.  
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Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet 

9 § En ansökan om ändring enligt 5 kap. 2 a § förordningen (2007:1470) 

om yrkesförarkompetens ska göras om  

1. utbildningsplanen ändras så att den påverkar utbildningen väsentligt, 

2. antalet deltagare ändras så att det påverkar undervisningsmetod, 

undervisningsmaterial, undervisningslokal eller antalet lärare, eller 

3. Transportstyrelsen bedömer att en inkommen anmälan innehåller så 

pass omfattande ändringar att en ansökan krävs. 

Andra ändringar än vad som framgår i första stycket omfattas av 5 kap. 

4 § förordningen om yrkesförarkompetens och ska anmälas i enlighet med 

12 §. 

10 § En ansökan om ändring ska göras på en blankett som har fastställts 

av Transportstyrelsen. 

11 § Vid ansökan enligt 9 § 1 gäller 4 och 5 §§ i tillämpliga delar. 

Anmälan om utbildningsverksamheten 

12 § En anmälan enligt 5 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesfö-

rarkompetens ska göras på en blankett som har fastställts av Transport-

styrelsen. 

13 § En anmälan om att verksamheten påbörjas enligt 5 kap. 4 § förord-

ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om 

1. namn och person- eller samordningsnummer på den person eller de 

personer som getts behörighet av utbildningsanordnaren att rapportera ge-

nomförd utbildning enligt 5 kap. 6 § förordningen om yrkesförarkompetens, 

och 

2. namn och person- eller samordningsnummer på lärare som ska under-

visa samt kopior av de dokument om erfarenhet som krävs enligt 14 och 

18 §§. 

Första stycket gäller även när någon tillkommer eller byts ut. 

Krav på lärare 

14 § Lärare ska ha sammanlagt minst två års dokumenterad erfarenhet  

1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller 

2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon 

som utbildningsverksamheten avser. 

Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som 

sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste 

fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med 

pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltids-

studier. 

15 § Lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transport-

verksamhet behöver inte ha erfarenhet enligt 14 § första stycket. 
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Allmänna råd 

Exempel på lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte 

rör transportverksamhet är lärare som undervisar i att ge första 

hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand eller hur man agerar 

vid överfall. 

16 § Lärare ska ha god kännedom om bestämmelserna inom sitt undervis-

ningsområde och de utbildningskrav som framgår av 2 och 3 kap. förord-

ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och i bilaga 1 till dessa före-

skrifter. 

17 § Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkes-

förarkompetens ska lärare, utöver vad som regleras i 14 och 16 §§, inneha 

gällande körkort utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES). Körkortet ska ge behörighet att köra fordon som utbildning-

en avser. 

Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft 

körkort enligt första stycket. 

18 § Lärare vid körträning ska även ha sammanlagt minst tre års doku-

menterad erfarenhet  

1. från yrket som förare av fordon som utbildningsverksamheten avser, 

eller 

2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkortsbehö-

righet att köra fordon som utbildningsverksamheten avser. 

Krav på undervisningsverksamheten 

19 § En undervisningslokal ska vara lämplig med hänsyn till undervis-

ningsmetod, undervisningsmaterial och antal deltagare. 

Allmänna råd 

Antal deltagare i undervisningslokalen bör uppgå till högst 20 per 

lärare vid varje undervisningstillfälle. 

20 § En simulator som används i undervisningen för körning med fordon 

av det slag utbildningen avser, ska vara avancerad och ge en verklighetsnära 

känsla av att utöva yrket under olika förhållanden. 

21 § Fordon som används i undervisningen ska vara lämpliga för utbild-

ning för yrkesförarkompetens. 

Allmänna råd 

Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens för 

godstransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller  

1. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, 

behörighet C1 och C, eller  

2. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:117) om förar-

prov, behörighet C1E och CE. 

Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens för 

persontransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller  
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1. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:48) om förarprov, 

behörighet D1 och D, eller  

2. Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2017:118) om förarprov, 

behörighet D1E och DE. 

Krav för deltagande i utbildning 

22 § Utbildningsanordnaren ska genom identitetskontroll fastställa att den 

person som genomgår utbildning är den han eller hon uppger sig vara. 

Om undervisning sker på distans ska utbildningsanordnaren även ha ruti-

ner för att säkerställa deltagarens identitet under genomförandet av under-

visningen. 

23 § Vid utbildning för godstransporter ska deltagare i grundutbildning ha 

gällande körkort med behörighet B och 

1. körkort med behörighet C1, C1E, C eller CE, eller  

2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet. 

Vid utbildning för persontransporter ska deltagare i grundutbildning ha 

gällande körkort med behörighet B och 

1. körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE, eller  

2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet. 

24 § Deltagare som genomgår grundutbildning eller fortbildning ska när-

vara under hela utbildningstiden. 

Register, anteckningar och intyg 

25 § Utbildningsanordnaren ska föra ett deltagarregister. För varje delta-

gare ska registret innehålla uppgifter om  

1. deltagarens namn och person- eller samordningsnummer, 

2. hur identiteten har kontrollerats i förhållande till vad som är reglerat i 

2 kap. 2–4 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser, 

3. typ av grundutbildning eller fortbildning, 

4. transportslag, och  

5. datum då deltagaren påbörjat och slutfört utbildningen. 

26 § Utöver vad som framgår om fortbildning i 5 kap. 5 § förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska anteckningar föras av utbild-

ningsanordnaren för varje deltagare som påbörjat en grundutbildning. 

Följande uppgifter ska antecknas för både grundutbildning och fortbild-

ning: 

1. Deltagarens namn och person- eller samordningsnummer. 

2. Typ av grundutbildning, fortbildningskurs eller delkurs av fortbild-

ning. 

3. Transportslag. 

4. Datum för undervisningen och undervisningstillfällets längd. 

5. Mål som undervisningen har avsett och ämnen som den har omfattat. 

6. Lärarens intygande genom sin signatur att deltagaren har deltagit i 

undervisningen. 
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För grundutbildning ska teoriundervisning och körträning med fordon an-

tecknas för varje deltagare. För fortbildning ska teoriundervisning antecknas 

för varje deltagare och även körning med fordon och simulatorträning, om 

det har ingått i utbildningen. 

27 § Deltagarregister enligt 25 § och anteckningar enligt 26 § ska bevaras 

av utbildningsanordnaren i minst fem år från datumet då deltagaren genom-

förde utbildningen eller del av utbildningen. Deltagarregister och anteck-

ningar ska vara tillgängliga vid tillsyn. 

28 § Ett intyg om en genomförd fortbildning eller delkurs av fortbildning 

enligt 5 kap. 7 § förordningen (2007:1407) om yrkesförarkompetens ska 

innehålla  

1. förarens namn och person- eller samordningsnummer, 

2. utbildningsanordnarens namn och organisations- eller personnummer,  

3. underskrift och namnförtydligande från den som utfärdar intyget för 

utbildningsanordnaren, 

4. datum när undervisningen påbörjades och slutfördes, 

5. antal undervisningstimmar, och 

6. mål och ämnen för genomförd undervisning. 

Intyget om genomförd fortbildning från den som anordnat den sista del-

kursen ska innehålla uppgifter om intyg från samtliga utbildningsanordnare. 

29 § Utbildningsanordnaren ska spara kopior av intyget enligt 28 § i minst 

fem år från utfärdandet och de ska vara tillgängliga vid tillsyn.  

Rapportering 

30 § Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1407) om yrkesfö-

rarkompetens från utbildningsanordnare till Transportstyrelsen ska ske 

genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av myndigheten 

och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som den har bestämt. 

31 § Rapportering om genomförd grundutbildning ska ha inkommit till 

Transportstyrelsen innan deltagaren avlägger kunskapsprov för yrkesförar-

kompetens vid Trafikverket. 

32 § Rapportering om genomförd grundutbildning eller fortbildning för 

yrkesförarkompetens ska innehålla 

1. deltagarens för- och efternamn, 

2. deltagarens födelsedatum,  

3. uppgift om vilken utbildning deltagaren har gått, och 

4. uppgift om det transportslag som utbildningen har avsett. 

3 kap. Grundutbildning vid utbildningsanordnare 

Ämnen 

1 § Av 2 kap. förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens framgår 

områden och mål för grundutbildningen. 

Grundutbildningen ska omfatta de ämnen som anges i bilaga 1. 
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4 kap. Utbildningsverksamhet vid gymnasieskola eller 
kommunal vuxenutbildning 

Rapportering 

1 § En ansökan om att få rapportera ska göras till Transportstyrelsen på en 

blankett som har fastställts av myndigheten. 

Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförar-

kompetens ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har god-

känts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar 

som myndigheten har bestämt. 

2 §  Rapport från en gymnasieskola eller en kommunal vuxenutbildning 

utan förordnad förarprövare, där eleven går en nationell kurs enligt 8 kap. 

3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, om att en elev har slutfört 

grundutbildning ska ha inkommit till Transportstyrelsen innan eleven avläg-

ger kunskapsprov för yrkesförarkompetens vid Trafikverket. 

3 § Rapport från en förordnad förarprövare vid gymnasieskola eller kom-

munal vuxenutbildning, där eleven går en nationell kurs enligt 8 kap. 3 § 

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, om att en elev har slutfört 

grundutbildning och avlagt godkänt kunskapsprov för yrkesförarkompetens 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, 

ska ha inkommit till Transportstyrelsen innan ett yrkeskompetensbevis 

utfärdas. 

4 § Rapport om slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens får 

lämnas endast om 

1. elevens identitet är fastställd enligt 2 kap. 2–4 §§ Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma 

bestämmelser, 

2. eleven är behörig för och antagen till  

a) studier på gymnasieskolan i en nationell kurs enligt 8 kap. 3 § lagen 

(2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller 

b) studier på den kommunala vuxenutbildningen i en nationell kurs enligt 

8 kap. 3 § lagen om yrkesförarkompetens, och 

3. eleven har slutfört de kurser enligt 6 kap. 3 § 8–11 Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser, 

som en slutförd utbildning avser.  

Om rapporten omfattar både slutförd utbildning och godkänt prov för yr-

kesförarkompetens gäller dessutom att eleven ska ha undervisats av förar-

prövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för att den ska få lämnas. 

Allmänna råd 

Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av utbild-

ningstiden. 

5 § Rapport om att en elev har slutfört en grundutbildning för gods- eller 

persontransporter för yrkesförarkompetens får lämnas endast om eleven inte 

har behörighet att utföra sådana transporter. 
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6 § Rapport om slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens ska 

innehålla 

1. elevens för- och efternamn, 

2. elevens födelsedatum, 

3. uppgift om vilken grundutbildning eleven har gått, och 

4. uppgift om det transportslag som grundutbildningen har avsett. 

7 § Vid rapportering om grundutbildning ska uppgifter om elevens utbild-

ning och resultat vara införda i betygskatalogen. Dokumentationen ska 

finnas tillgänglig vid tillsyn. 

5 kap. Kunskapsprov för yrkesförarkompetens vid Trafikverket 

Kunskapsprovet 

1 § Kunskapsprovet får endast avläggas för att förvärva grundläggande 

kompetens för att utföra gods- eller persontransporter enligt 1 kap. 4 § lagen 

(2007:1157) om yrkesförarkompetens. 

2 § Kunskapsprovet ska avse de mål som anges i 2 kap. 1a–1c §§ förord-

ningen (2017:1470) om yrkesförarkompetens och ämnen som anges i bi-

laga 1 till dessa föreskrifter. 

3 § Kunskapsprovet ska vara olika vid grundutbildning för förare som 

utför godstransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, 

C1E, C eller CE och vid grundutbildning för förare som utför persontrans-

porter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna D1, D1E, D eller DE. 

4 § Kunskapsprovet ska avläggas på svenska. 

5 § Kunskapsprovet ska bestå av 60 skriftliga frågor och ska omfatta minst 

en fråga inom varje mål som framgår av 2 kap. 1 a–1 c §§ förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens. 

För godkänt resultat krävs minst 48 rätta svar.  

I kunskapsprovet ska ytterligare fem testfrågor finnas för utvärdering. 

Svaren på testfrågorna ska inte räknas in i resultatet. 

6 § Tiden för att avlägga kunskapsprovet ska vara högst 50 minuter. 

7 § Kunskapsprovet får avläggas med förlängd provtid om behov finns.  

Kunskapsprovet får avläggas genom ett muntligt kunskapsprov, om den 

som ska avlägga kunskapsprovet kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårig-

heter. 

Allmänna råd 

Påtagliga läs- och skrivsvårigheter bör styrkas av en person som har 

god kunskap om läs- och skrivsvårigheter som t.ex. speciallärare, 

specialpedagog eller andra specialister utbildade inom området. 

8 § En ansökan om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov ska göras 

hos Trafikverket på en blankett som verket har fastställt.  
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9 § Kunskapsprov med förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov får 

inte bokas innan ansökan enligt 8 § har bifallits. 

10 § Tiden för kunskapsprov med förlängd provtid eller muntligt kun-

skapsprov får vara högst 90 minuter. 

11 § Före kunskapsprovet ska provdeltagaren skriftligen försäkra på heder 

och samvete att han eller hon kommer att lämna svar utan att använda 

otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid provet. 

12 § Tillåtna hjälpmedel under kunskapsprov är sådana som provförrätta-

ren vid Trafikverket tillhandahåller eller godkänner. 

Avgift för kunskapsprov 

13 § En avgift för kunskapsprov enligt 2 § förordningen (2010:1578) om 

provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. ska betalas till ett 

konto som Trafikverket bestämmer. 

14 § Avgiften ska betalas även om kunskapsprovet inte har avlagts på 

grund av att det funnits hinder för prov enligt 18 §. Detsamma gäller om 

provtiden har avbeställts senare än 24 timmar före provtiden, om inte perso-

nen kan visa att han eller hon har uteblivit på grund av sjukdom eller annan 

liknande omständighet. 

15 § Prövning av nedsättning av eller befrielse från en avgift enligt 2 § 

förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig 

trafik, m.m. regleras i 4 § nämnda förordning. 

16 § Den som har obetalade provavgifter enligt förordningen (2010:1578) 

om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m., får avlägga kun-

skapsprovet först när avgifterna har betalats. 

Identitetsprövning vid kunskapsprovet 

17 § Den som ska avlägga kunskapsprovet ska kunna identifiera sig ge-

nom en godtagbar giltig identitetshandling enligt 2 kap. 2–4 §§ Transport-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, 

gemensamma bestämmelser.  

Hinder vid kunskapsprov 

18 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov: 

1. Provdeltagarens identitet kan inte fastställas. 

2. Provdeltagarens inställer sig inte på meddelad tid för kunskapsprov. 

3. Provdeltagaren går på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 

och har redan den behörighet som krävs för att få utföra de transporter som 

kunskapsprovet avser. 

4. Rapport enligt 2 kap. 31 § och 4 kap. 2 § om genomgången grundut-

bildning har inte inkommit till Transportstyrelsen. 
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5. Provdeltagaren har redan avlagt godkänt kunskapsprov för de transpor-

ter som kunskapsprovet avser. 

6. Provdeltagaren har inte lämnat försäkran enligt 11 §. 

7. Provdeltagaren använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilse-

leder vid provet. 

8. Provdeltagaren bör på grund av annan omständighet inte genomgå 

kunskapsprov. 

Allmänna råd 

Exempel på annan omständighet är att provdeltagaren förgriper sig 

med våld eller hot om våld mot provförrättaren vid Trafikverket, 

uppträder bråkigt eller störande vid kunskapsprovet. 

19 § Beslut om att det finns hinder för kunskapsprov ska meddelas prov-

deltagaren skriftligen. 

6 kap. Fortbildning 

Ämnen 

1 § En fortbildning ska omfatta ett eller flera ämnen under de ämnes-

områden som anges som obligatoriska vid fortbildning i bilaga 1. 

7 kap. Yrkeskompetensbevis 

Utformning av och innehåll i yrkeskompetensbeviset 

1 § Yrkeskompetensbeviset ska bestå av två sidor och vara utformat i 

enlighet med den modell som framgår av bilaga 2. 

2 § Yrkeskompetensbevisets fysiska egenskaper ska vara i enlighet med 

standarderna ISO/IEC 7810 och ISO/IEC 7816-1. Egenskaperna ska kon-

trolleras i enlighet med standarden ISO/IEC 10373. 

Yrkeskompetensbeviset ska ha de säkerhetsegenskaper som kan anses 

nödvändiga. 

3 § Sida 1 av yrkeskompetensbeviset ska innehålla 

– rubrik enligt 4 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförar-

kompetens, 

– texten SVERIGE, 

– nationalitetsbeteckningen ”S” för Sverige inlagd i vitt i en blå (Pantone 

Reflex blue) rektangel och omgiven av tolv gula (Pantone yellow) stjärnor, 

samt 

– orden ”Europeiska unionens modell” på det svenska språket och rubri-

ken ”yrkeskompetensbevis för förare” på unionens övriga språk tryckta i 

blått (Pantone Reflex blue) som bakgrund på yrkeskompetensbeviset. 

4 § På sidan 1 av yrkeskompetensbeviset ska de uppgifter som är sär-

skiljande för beviset även anges, numrerade enligt följande modell: 

1. Innehavarens efternamn. 

2. Innehavarens förnamn. 
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3. Innehavarens födelsedatum och födelseort. 

4a. Datum för utfärdandet. 

4b. Sista giltighetsdag. 

4c. Utfärdande myndighet. 

5a. Körkortets nummer. 

5b. Yrkeskompetensbevisets serienummer. 

6. Fotografi av innehavaren. 

7. Innehavarens namnteckning. 

9. Kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grund-

läggande kompetens och fortbildning. 

Födelseort enligt 3 ska anges med ett streck (-). 

5 § På sidan 2 av yrkeskompetensbeviset ska de uppgifter som är sär-

skiljande för beviset anges, numrerade enligt följande modell: 

9. Kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grund-

läggande kompetens och fortbildning. 

10. Den harmoniserade unionskoden 95 enligt bilaga I till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om 

körkort och sista giltighetsdag, i lydelsen enligt Kommissionens direktiv 

(EU) 2015/653. 

11. Utrymme där det kan föras in upplysningar som är nödvändiga för 

administrationen av beviset eller som gäller trafiksäkerhet. Om upplysning-

en faller under någon paragraf i föreskrifterna, ska detta anges. 

6 § På sidan 2 av yrkeskompetensbeviset ska det även framgå en förkla-

ring till rubrikerna 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 9 och 10. 

Utfärdande av yrkeskompetensbevis m.m. 

7 § Vid utfärdande av yrkeskompetensbevis ska fotografiet och namnteck-

ningen från förarens senaste utfärdade svenska körkort användas. 

Om ett sådant fotografi saknas vid Transportstyrelsen, ska föraren foto-

grafera sig vid ett av Trafikverkets kontor med digital fotoutrustning. Foto-

grafi och namnteckning ska lämnas elektroniskt på det sätt som Transport-

styrelsen bestämmer. 

8 § Fotografering vid Trafikverket får endast ske om förarens identitet har 

fastställts. Detta ska ske genom att föraren uppvisar en godtagbar identitets-

handling som styrker förarens identitet enligt 2 kap. 2–4 §§ Transportstyrel-

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

samma bestämmelser. 

9 § Yrkeskompetensbeviset ska skickas till förarens folkbokföringsadress 

eller den adress som finns i vägtrafikregistret. 

10 § Vid anmälan enligt 4 kap. 3 § förordningen (2007:1470) om yrkesfö-

rarkompetens om att ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort 

eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska orsaken till anmälan 

anges. 
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11 § Vid utfärdande av duplett enligt 4 kap. 4 § förordningen (2007:1470) 

om yrkesförarkompetens ska fotografiet och namnteckningen från förarens 

senaste utfärdade svenska yrkeskompetensbevis användas. 

8 kap. Undantag  

1 § Transportstyrelsen får medge undantag från dessa föreskrifter.  

Undantag enligt denna paragraf får inte stå i strid med Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003, i dess senaste 

lydelse. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 23 maj 2021 i fråga om 5 kap. 7–

10 §§ vad gäller muntligt kunskapsprov och i övrigt den 23 maj 2020. 

2. Genom författningen upphävs 

a) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:36) om 

prov för yrkesförarkompetens, 

b) Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:38) om yrkeskompetens-

bevis, och  

c) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) om 

fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. 

3. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2008:165) om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens ska fortsätt-

ningsvis tillämpas på lärare som är anmälda till Transportstyrelsen före 

den 2 maj 2017.  

4. Om en anmälan om ändrad utbildningsplan görs mellan den 23 maj 

och den 31 december 2020 enligt punkt  4 i ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelserna till förordningen (2020:302) om ändring i förordningen 

(2007:1470) om yrkesförarkompetens, ska anmälan kompletteras med den 

uppdaterade utbildningsplanen senast den 31 december 2020. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Mats Hjälm 

 (Väg och järnväg) 
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Bilaga 1. Ämnen 

I tabellerna nedan används följande förkortningar. 

Obligatoriskt Ämnesområdet är obligatoriskt vid fortbildning, enligt  

6 kap. 1 §. 

BSK Kryssmarkerat ämne innebär att särskild beskrivning ska 

finnas enligt 2 kap. 4 och 5 §§. 

Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säker-
hetsbestämmelserna 

1.1 Motor och kraftöverföring  

 Ämne  BSK 

1.1.1 Kurvorna över motorns vridmoment, effekt och 

bränsleförbrukningen. 

  

1.1.2 Optimal användning av varvräknare.   

1.1.3 Diagram över växellådans utväxling.   

1.2 Rörelseenergi och bromssystem (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

1.2.1 Bromsarnas och retarderns begränsningar.   

1.2.2 Kombinerad användning av bromsar och 

retarder. 

  

1.2.3 Optimalt utnyttjande av förhållandet fart – 

växellåda, användning av fordonets tröghet. 

  

1.2.4 Metoder för att sakta ner och bromsa i 

nedförsbacke. 

  

1.2.5 Agerande om fel uppstår.   

1.2.6 Användning av elektroniska och mekaniska 

anordningar som antisladd (ESP), avancerade 

nödbromssystem (AEBS), ABS-bromsar och 

Antispinnsystem (TCS). 

  

1.2.7 Övervakningssystem i bilar och andra förarstöds-

system och automatsystem som är godkända för 

användning. 

  

1.3 Optimering av bränsleförbrukningen (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

1.3.1 Optimering av bränsleförbrukningen genom att 

tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 

1.1 och 1.2. 

 X 
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1.3.2 Vikten av att kunna förutse trafikflöden.   

1.3.3 Lämpligt avstånd till andra fordon och 

användning av fordonets rörelseenergi. 

  

1.3.4 Jämn hastighet.   

1.3.5 Mjuk körstil och lämpligt däcktryck.   

1.3.6 Kännedom om intelligenta transportsystem 

som möjliggör effektivare körning och hjälper 

till med planering av resvägen. 

 X 

1.3a Riskmedvetenhet (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

1.3a.1 Att vara medveten om och kunna anpassa sig 

till olika väg-, trafik- och väderförhållanden. 

  

1.3a.2 Att förutse kommande händelser.   

1.3a.3 Att ha förståelse för hur man förbereder och 

planerar en resa under onormala väderförhål-

landen. 

  

1.3a.4 Att ha kunskap om användningen av 

tillhörande säkerhetsutrustning och förstå när 

en resa måste senareläggas eller ställas in på 

grund av extrema väderförhållanden. 

 X 

1.3a.5 Att anpassa sig till risker i trafiken, farligt 

trafikbeteende eller distraherad körning 

(genom användning av elektronisk utrustning, 

förtäring av mat eller dryck, etc.). 

  

1.3a.6 Att upptäcka och anpassa sig till farliga situat-

ioner och att kunna hantera stress som uppstår 

ur dessa, särskilt situationer som har att göra 

med fordonets storlek och vikt och sårbara 

trafikanter, t.ex. fotgängare, cyklister och 

förare av tvåhjuliga motorfordon. 

 X 

1.3a.7 Att identifiera potentiellt farliga situationer 

och korrekt tolka hur dessa potentiellt farliga 

situationer kan leda till situationer där olyckor 

inte längre kan förhindras. 

  

1.3a.8 Att välja ut och genomföra åtgärder för att 

öka säkerhetsmarginalerna i sådan utsträck-

ning att en olycka kan undvikas om en poten-

tiellt farlig situation uppstår. 

 X 
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1.4 Last och lastsäkring vid godstransporter (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

1.4.1 Krafter som påverkar fordon i rörelse.   

1.4.2 Hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till 

fordonets last och vägförhållanden. 

  

1.4.3 Användning av automatiska transmissions-

system. 

 X 

1.4.4 Beräkning av fordonets eller fordonstågets 

nyttolast. 

 X 

1.4.5 Beräkning av den totala volymen.   

1.4.6 Fördelning av lasten.  X 

1.4.7 Effekter av överbelastning på en axel.   

1.4.8 Fordonsstabilitet och tyngdpunkt.   

1.4.9 Typer av förpackningsmaterial och pallar.   

1.4.10 Grundläggande godssäkringskategorier.   

1.4.11 Metoder för fastspänning och säkring av gods.  X 

1.4.12 Användning av spännband.  X 

1.4.13 Kontroll av säkringsutrustning.  X 

1.4.14 Användning av hanteringsutrustning.   

1.4.15 Användning av presenningar.   

1.4.16 Lossning av gods.  X 

1.5 Säker och bekväm persontransport (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

1.5.1 Justering av rörelser i längd- och sidriktningen.   

1.5.2 Gemensamt bruk av vägnätet.   

1.5.3 Placering på körbanan.   

1.5.4 Mjukhet vid inbromsning.   

1.5.5 Behärskning av överhänget.  X 

1.5.6 Användning av särskild infrastruktur (offent-

liga platser och reserverade körfält). 

 X 

1.5.7 Hantering av konflikter mellan ett tryggt kör-

sätt och andra uppgifter som förare. 

 X 

1.5.8 Kommunikation med passagerarna.  X 

1.5.9 Särskilda egenskaper hos vissa passagerar-

grupper (personer med funktionsnedsättning, 

barn). 

 X 
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1.6 Last och lastsäkring vid persontransport 

Ämne BSK 

1.6.1 Krafter som påverkar fordon i rörelse. 

1.6.2 Hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till 

fordonets last och vägförhållanden. 

1.6.3 Användning av automatiska transmissions-

system. 

X 

1.6.4 Beräkning av fordonets eller fordonstågets 

nyttolast. 

X 

1.6.5 Fördelning av lasten. X 

1.6.6 Effekter av överbelastning på en axel. 

1.6.7 Fordonsstabilitet och fordonets tyngdpunkt. 

Tillämpliga bestämmelser 

2.1 Social lagstiftning (obligatoriskt) 

Ämne BSK 

2.1.1 Maximala arbetstider inom transportsektorn. 

2.1.2 Tillämpning och konsekvenser av Europa-

parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 

561/20062 och (EU) nr 165/20143. 

X 

2.1.3 Påföljder vid bristande eller felaktig använd-

ning eller manipulering av färdskrivaren. 

X 

2.1.4 Kunskaper om sociala förhållanden inom väg-

transportområdet: rättigheter och skyldigheter 

för förare i fråga om grundläggande kompetens 

och fortbildning. 

2 Europa och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 
harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av 
rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 
om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 
3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning 
på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1). 
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2.1.5 Tillämpning och konsekvenser av  

– förordningen (2004:865) om kör- och viloti-

der samt färdskrivare m.m.,  

– förordningen (1993:185) om arbetsförhållan-

den vid vissa internationella vägtransporter,  

– Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetsti-

dens förläggning för personer som utför mobilt 

arbete avseende vägtransporter,  

– lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete,  

– förordningen (2005:399) om arbetstid vid 

visst vägtransportarbete och föreskrifter med-

delade med stöd av förordningen,  

– lagen (1999:678) om utstationering av arbets-

tagare,  

– förordningen (2013:352) om anmälnings-

skyldighet vid utstationering av arbetstagare, 

samt  

– förordningen (2017:319) om utstationering av 

arbetstagare. 

 X 

2.2 Bestämmelser för godstransport 

 Ämne  BSK 

2.2.1 Tillstånd för att bedriva transportverksamhet.   

2.2.2 Handlingar som ska medföras i fordonet.   

2.2.3 Förbud mot användning av vissa vägar.   

2.2.4 Vägavgifter.   

2.2.5 Skyldigheter enligt standardavtalen för gods-

transporter. 

  

2.2.6 Utformning av de dokument som ingår i trans-

portkontrakten. 

  

2.2.7 Internationella transporttillstånd.   

2.2.8 Skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal 

vid internationell godsbefordran på väg. 

  

2.2.9 Internationella fraktsedlar.   

2.2.10 Gränsöverskridande transporter.   

2.2.11 Speditörer.   

2.2.12 Särskilda dokument som medföljer godset.   
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2.3 Bestämmelser för persontransport  

 Ämne  BSK 

2.3.1 Transport av särskilda passagerargrupper.   

2.3.2 Säkerhetsutrustning i bussen.   

2.3.3 Säkerhetsbälten.   

2.3.4 Lastning av fordonet.   

 

Hälsa, miljö- och trafiksäkerhet, service, logistik 

3.1 Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

3.1.1 Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom 

transportsektorn. 

  

3.1.2 Statistik över trafikolyckor.   

3.1.3 Lastbilars och bussars olycksfrekvens.   

3.1.4 Personskador.   

3.1.5 Materiella skador.   

3.1.6 Ekonomiska konsekvenser.   

3.1.7 Risker med alternativa energikällor.   

3.2 Förebygga brottslighet  

 Ämne  BSK 

3.2.1 Allmän information.   

3.2.2 Konsekvenser för föraren.   

3.2.3 Förebyggande åtgärder.   

3.2.4 Checklista.   

3.2.5 Lagstiftning om transportföretagens ansvar.   

3.3 Ergonomi (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

3.3.1 Riskfyllda rörelser och arbetsställningar.  X 

3.3.2 Fysisk kondition.   

3.3.3 Hanteringsövningar.  X 

3.3.4 Personlig säkerhet.   
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3.4 Fysisk och psykisk förmåga (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

3.4.1 Principer för en hälsosam och balanserad kost.   

3.4.2 Effekter av alkohol.   

3.4.3 Läkemedel och andra ämnen som kan påverka 

beteendet. 

  

3.4.4 Symtom på, orsaker till och effekter av trötthet 

och stress. 

  

3.4.5 Den grundläggande arbets- och vilocykelns 

betydelse.  

  

3.5 Agerande i krissituationer (obligatoriskt) 

 Ämne  BSK 

3.5.1 Bedömning av situationen.   

3.5.2 Hindra att olyckssituationen förvärras.   

3.5.3 Kalla på hjälp.   

3.5.4 Komma till skadades undsättning och ge första 

hjälpen åt skadade. 

 X 

3.5.5 Vidta åtgärder vid brand.  X 

3.5.6 Evakuera dem som befinner sig i last-

bilar/passagerare i bussar. 

 X 

3.5.7 Garantera alla passagerares säkerhet.   

3.5.8 Reaktioner vid överfall.   

3.5.9 Grundläggande principer för hur en olycksrap-

port ska utformas.  

  

3.6 Förarens uppträdande och företagets profil 

 Ämne  BSK 

3.6.1 Hur kvaliteten på förarens tjänster är av bety-

delse för företaget. 

  

3.6.2 Förarens olika roller.   

3.6.3 Personer som föraren kan komma i kontakt 

med.  

  

3.6.4 Fordonsunderhåll.   

3.6.5 Uppläggning av arbetet.  X 

3.6.6 Kommersiella och ekonomiska konsekvenser 

av tvister. 
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3.7 Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur 

 Ämne  BSK 

3.7.1 Vägtransporter i förhållande till andra trans-

portsätt (konkurrens, befraktare). 

  

3.7.2 Olika typer av vägtransportverksamhet (trans-

porter för andras räkning, för egen räkning, 

transportrelaterad verksamhet). 

  

3.7.3 Organisationen av de vanligaste transportföre-

tagen och transportrelaterad verksamhet. 

  

3.7.4 Olika specialiserade transporter (tank- eller 

kyltransportbilar, farligt gods, djurtransporter, 

osv.). 

  

3.7.5 Utvecklingen inom branschen (diversifiering av 

tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleve-

rantörer, osv.). 

  

3.8 Ekonomiska villkor för persontransporter och marknadsstruktur 

 Ämne  BSK 

3.8.1 Persontransporter på väg i förhållande till olika 

transportsätt för persontransport (järnväg, per-

sonbilar). 

  

3.8.2 Olika typer av vägtransportverksamhet för 

persontransport. 

  

3.8.3 Medvetenhet om funktionsnedsättningar.   

3.8.4 Gränspassage (internationella transporter).   

3.8.5 De vanligaste persontransportföretagens orga-

nisation. 
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Bilaga 2. Yrkeskompetensbevisets utformning och innehåll 

 

Modell av yrkeskompetensbeviset, sidorna 1 och 2 

 

Sida 1 

 

 

Sida 2 



1 

Transportstyrelsens föreskrifter 
om ansökan om körkort på elektronisk väg; 
(konsoliderad elektronisk utgåva) 

beslutade den 4 december 2013. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2021:64. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 

1 § Dessa föreskrifter gäller ansökan om 
1. utfärdande och förnyelse av svenskt körkort,
2. ersättande av körkort från annat EES-land, och
3. utbyte av körkort från annat EES-land, Färöarna, Förenade kungariket,

Schweiz och Japan, när det sker genom ansökan på elektronisk väg enligt 
3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980). (TSFS 2021:64)  

2 § Inför utfärdande av körkort med anledning av förarprov och vid utbyte 
eller ersättande av utländskt körkort mot svenskt körkort ska sökanden 
lämna en ansökan på elektronisk väg. 

Inför utfärdande av körkort utan krav på förarprov eller vid förnyelse av 
körkort ska sökanden lämna en ansökan på elektronisk väg, under 
förutsättning att det finns en digital fotoutrustning och att ansökan inte har 
gjorts på en grundhandling enligt 3 kap. 15 § körkortsförordningen 
(1998:980). 

3 § En ansökan enligt 2 § får endast lämnas om sökandens identitet har 
fastställts. Sökanden ska vid ansökan visa en godtagbar, giltig 
identitetshandling som styrker den sökandes identitet enligt 2 kap. 2–6 §§ 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om 
förarprov, gemensamma bestämmelser. 

4 § En ansökan enligt 2 § görs genom att sökanden fotograferar sig i en 
digital fotoutrustning och skriver sin namnteckning på en digital 
signaturpanel. 

Ansökan överförs till vägtrafikregistret i ett system som har godkänts av 
Transportstyrelsen. 

TSFS 2013:114 
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2014 då Transport-

styrelsens föreskrifter (TSFS 2009:70) om ansökan om utfärdande och 
förnyelse av körkort genom elektronisk överföring ska upphöra att gälla. 

TSFS 2013:114 
Konsoliderad elektronisk 
utgåva 

VÄGTRAFIK 



 

 
 

2 

TSFS 2013:114 

TSFS 2021:64 
Denna författning träder i kraft den 15 september 2021. 

 
 

 



Start  Dokument & lagar  Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS nr: 2007:1157 
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM 
Utfärdad: 2007-11-29  
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:595 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Innehåll:

1 kap. Inledande bestämmelser
2 kap. Tillämpningsområde
3 kap. Förarkrav
4 kap. Grundläggande kompetens
5 kap. Fortbildning
6 kap. Yrkeskompetensbevis m.m.
7 kap. Utbildningsort
8 kap. Utbildning för yrkesförarkompetens
9 kap. Tillsyn
10 kap. Återkallelse m.m.
11 kap. Ansvarsbestämmelser
12 kap. Överklagande
13 kap. Bemyndiganden
Övergångsbestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser

/ /

Lag (2007:1157) om
yrkesförarkompetens
t.o.m. SFS 2021:595

https://www.riksdagen.se/sv/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2007:1157
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1157
https://www.riksdagen.se/sv/


1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och
fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon
(yrkesförarkompetens). Vidare innehåller lagen bestämmelser om utbildning för
sådan kompetens.

2 §   Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon finns i
körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet att framföra
fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210). Lag (2012:224).

3 §   I denna lag avses med EES-stater staterna i Europeiska unionen samt de
övriga stater som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

4 §   I denna lag avses med

godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver
körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488)
och som sker med gods, 
persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver
körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen och som
sker med passagerare, 
väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik
med motorfordon.

Med gods- eller persontransporter enligt första stycket avses också körningar som
sker utan gods eller passagerare om körningen utgör ett led i sådana transporter.
Lag (2011:1583).

5 §   Med permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar
varje kalenderår 
   1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller 
   2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som
präglas av nära band mellan en person och den plats där han eller hon bor.

En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den som han eller
hon har personlig anknytning till och som därför omväxlande bor på olika platser i
två eller flera stater ska dock anses vara permanent bosatt i den stat som han eller
hon har personlig anknytning till under förutsättning att han eller hon regelbundet
återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för
att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta
bosättningen ändras.

2 kap. Tillämpningsområde



1 §   Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och som
utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver
körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 §
körkortslagen (1998:488).

Lagen ska också tillämpas på andra medborgare som utför sådana transporter som
avses i första stycket, om de är anställda eller anlitade av ett företag som är
etablerat inom EES. 
Lag (2011:1583).

2 §   Av 7 kap. följer att lagens bestämmelser om utbildning av yrkesförare även
tillämpas på förare som utför gods- eller persontransporter på väg i en annan EES-
stat än Sverige.

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1583).

Undantag
4 §   Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon  
   1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,  
   2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen,
Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten, 
   3. som används inom ambulanssjukvården,  
   4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret, 
   5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete,
reparation eller underhåll, 
   6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet, 
   7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, 
   8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort
eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte
samtidigt används för en kommersiell gods- eller person- transport, 
   9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning
enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under
förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som  
      a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller  
      b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för
fordonet,  
   10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,  
   11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning
som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av
fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,  
   12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D
och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används

av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är
förarens huvudsakliga sysselsättning,  
   13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-,
uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet,
under förutsättning att fordonet  



      a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är
beläget, eller  
      b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller  
   14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i
landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller
arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar
trafiksäkerheten. 
Lag (2020:258).

3 kap. Förarkrav

1 §   För att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter ska en förare
enligt denna lag ha ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens och
fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 §. Lag
(2011:1583).

1 a §   En förare som utför godstransporter och som innehar ett giltigt
yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för fordon som kräver någon av
körkortsbehörigheterna C1, C1E, C och CE behöver inte förvärva ett nytt
yrkeskompetensbevis för fordon som kräver någon av de andra behörigheterna.

Motsvarande gäller för en förare som utför persontransporter och som innehar ett
giltigt yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för fordon som kräver
någon av körkortsbehörigheterna D1, D1E, D och DE. Lag (2011:1583).

Hävdvunna rättigheter
2 §   Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkortsbehörigheten D1,
D1E, D eller DE utfärdat i en stat inom EES före den 10 september 2008 är
undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande
kompetens för persontransporter.

Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkortsbehörigheten C1, C1E,
C eller CE utfärdat i en stat inom EES före den 10 september 2009 är undantagna
från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för
godstransporter. 
Lag (2011:1583).

Godstransporter
3 §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 18 års ålder utföra godstransporter
med sådana fordon. 
Lag (2011:1583).

4 §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon som
kräver körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 21 års ålder utföra



godstransporter med sådana fordon. Lag (2011:1583).

4 a §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörigheten C1
eller C1E får från och med 18 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon. 
Lag (2011:1583).

Persontransporter
5 §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver
körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder utföra
persontransporter med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket ägt rum inom gymnasieskolan
eller motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana fordon utföras av
föraren från och med 20 års ålder. Sådana transporter får dock utföras av föraren
från och med 18 års ålder, om fordonet 
   - körs utan passagerare, eller 
   - används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50
kilometer. Lag (2011:1583).

6 §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon som
kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 23 års ålder utföra
persontransporter med sådana fordon. Sådana transporter får dock utföras av
föraren från och med 21 års ålder, om fordonet används i linjetrafik och linjens längd
inte överstiger 50 kilometer. 
Lag (2011:1583).

7 §   En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörigheten D1
eller D1E får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett enligt 4 kap. 1 § och
ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter
med sådana fordon utföras av föraren från och med 18 års ålder. Lag (2011:1583).

4 kap. Grundläggande kompetens

Utbildning
1 §   En förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta i grundutbildning
hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.

Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med prov. Vid godkänt
resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.



2 §   En förare kan förvärva grundläggande kompetens genom att delta i en
förkortad grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.
(snabbförvärvad grundläggande kompetens).

Grundutbildningen ska uppgå till 140 timmar och avslutas med prov. Vid godkänt
resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

Körträning
3 §   Den som deltar i grundutbildning för att förvärva grundläggande kompetens ska
körträna med sådant fordon som kompetensen avser. Körträningen ska ske under
uppsikt av en lärare hos den som bedriver utbildningsverksamhet enligt denna lag.

Vid körträning med någon som inte har körkortsbehörighet för fordonet gäller
bestämmelserna om övningskörning i 4 kap. 
körkortslagen (1998:488). Lag (2011:1583).

Utvidgning eller ändring av transportverksamheten
4 §   En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för godstransporter enligt
1 eller 2 § och som utvidgar eller ändrar sin verksamhet till att omfatta även
persontransporter behöver endast genomgå de delar av utbildningen för
grundläggande kompetens som är specifika för persontransporter. 
Motsvarande gäller vid en utvidgning eller ändring av verksamheten från
persontransporter till godstransporter.

Utbildningen ska avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska ett
yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

5 kap. Fortbildning

1 §   En förare som har förvärvat sin grundläggande kompetens enligt 4 kap. 1, 2
eller 4 § och en förare med hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå
fortbildning hos någon som får bedriva utbildningsverksamhet för
yrkesförarkompetens enligt 8 kap.

Efter genomgången fortbildning ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 §
utfärdas.

Tider
2 §   En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande
kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom fem år från den dag då beviset
utfärdades.

3 §   En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå sin första
fortbildning inom sju år från den dag denna lag börjar att tillämpas på föraren.



4 §   En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt 2 eller 3 § ska
därefter genomgå fortbildning vart femte år, före utgången av giltighetstiden för
yrkeskompetensbeviset.

5 §   En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning ska för att få återgå
till att utföra gods- eller persontransporter genomgå en fortbildning.

Undantag
6 §   En förare som utför gods- eller persontransporter och som genomgått en
fortbildning för ett av transportslagen är inte skyldig att genomgå ytterligare
fortbildning under den tid som yrkeskompetensbeviset för fortbildning är giltigt.

6 kap. Yrkeskompetensbevis m.m.

Yrkeskompetensbevis
1 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett
yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i
denna lag. I beviset ska en unionskod anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren genomgått en
fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon innehar ett
giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades. Lag
(2020:258).

2 §   Ett yrkeskompetensbevis för förare som utfärdats i en annan stat inom EES
gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Skyldighet att ha med sig bevis
3 §   En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid
utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig: 
   1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller 
   2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som styrker
förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för
kontroll. Lag (2020:358).

7 kap. Utbildningsort

1 §   En förare som är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom
EES ska inhämta den grundläggande kompetensen i Sverige om han eller hon är
permanent bosatt i Sverige.



2 §   En förare som inte är medborgare i en stat inom EES får inhämta den
grundläggande kompetensen i Sverige, om han eller hon är anställd eller anlitad av
ett företag som är etablerat i Sverige. Detsamma gäller om permanent
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har utfärdats för föraren här i landet.

3 §   En förare som avses i 1 eller 2 § får genomgå fortbildning i Sverige om denne
är permanent bosatt i Sverige eller arbetar här i landet.

8 kap. Utbildning för yrkesförarkompetens

1 §   Utbildningsverksamhet enligt denna lag får endast bedrivas av den som har
tillstånd.

2 §   Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva
utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgodoses.
Tillståndet får förenas med villkor.

Tillstånd meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

3 §   Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en nationell
kurs som har varit föremål för samråd mellan de myndigheter som regeringen
bestämmer, är inte skyldig att ha tillstånd. Lag (2010:872).

9 kap. Tillsyn

1 §   Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
utbildningsverksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter meddelade med stöd
av lagen.

2 §   Om en tillsynsmyndighet begär det ska den som har tillstånd att bedriva
utbildningsverksamhet lämna tillträde till driftsstället med tillhörande lokaler och
tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt hjälpa till vid tillsynen.

3 §   Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska till
tillsynsmyndigheten anmäla förändringar i verksamheten.

10 kap. Återkallelse m.m.

Återkallelse
1 §   Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla tillstånd att bedriva
utbildning för yrkesförarkompetens om 
   1. den som bedriver utbildning inte uppfyller kraven i 8 kap. 2 §, inte följer de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller i övrigt bedriver



utbildningsverksamheten på ett otillfredsställande sätt, 
   2. utbildning inte bedrivits de senaste tolv månaderna, eller 
   3. den som bedriver utbildning begär det.

Varning
2 §   Den myndighet som regeringen bestämmer får i stället för att återkalla ett
tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens meddela varning om det kan
antas att felet eller bristen rättas till.

11 kap. Ansvarsbestämmelser

1 §   Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara berättigad till det
enligt denna lag döms till böter.

Till samma straff döms den som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av
oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller
persontransport enligt denna lag.

2 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 3 § första stycket
döms till penningböter.

Föraren ska inte dömas till straff om en anmälan har gjorts före färden om att beviset
förstörts eller kommit bort.

12 kap. Överklagande

1 §   Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol: 
   1. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 8 kap. 2 §, 
   2. beslut att återkalla tillstånd enligt 10 kap. 1 §, och 
   3. beslut att meddela varning enligt 10 kap. 2 §.

Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 §   Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat förordnas.

13 kap. Bemyndiganden

1 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om 
   1. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 avses med att en gods- eller persontransport är
tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten, 
   2. grundläggande kompetens som rör  
   - innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,  



   - körträning enligt 4 kap. 3 §,  
   - utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,  
   - anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,  
   - provs omfattning och utformning,  
   3. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,  
   4. yrkeskompetensbevis och unionskod enligt 6 kap. 1 §,  
   5. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i 6 kap. 1
och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat inom EES
men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES,  
   6. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet
enligt 8 kap. 2 §,  
   7. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsynsmyndigheten
enligt 9 kap. 3 §, och  
   8. tillsyn. 
Lag (2020:258).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1575).

3 §   /Upphör att gälla U:2022-01-01 genom lag (2021:595). 
Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för
yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på
yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett
yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 november
2020-31 januari 2021 och får inte gälla längre än sex månader. Lag (2021:22).

Övergångsbestämmelser

2007:1157 
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. 
   2. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare som utför
persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D och DE. 
   3. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare som utför
godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och CE.
2020:258 
   1. Denna lag träder i kraft den 23 maj 2020. 
   2. Ett yrkeskompetensbevis som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller till och
med den i beviset angivna sista giltighetsdagen.

2020:359 
   1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020. 
   2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av



sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter
dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.

2021:595 
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. 
   2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av
sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter
dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av december 2021.

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets

främsta företrädare.

https://www.riksdagen.se/


Start  Dokument & lagar  Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens
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Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM 
Utfärdad: 2007-12-19  
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:834 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Innehåll:

1 kap. Inledande bestämmelser
2 kap. Grundläggande kompetens
3 kap. Fortbildning
4 kap. Yrkeskompetensbevis
5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.
6 kap. Återkallelse m.m.
7 kap. Tillsyn
8 kap. Bemyndiganden m.m.
Övergångsbestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens.

2 §   De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse
som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

/ /

Förordning (2007:1470) om
yrkesförarkompetens
t.o.m. SFS 2021:834

https://www.riksdagen.se/sv/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2007:1470
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2007:1470
https://www.riksdagen.se/sv/


2 kap. Grundläggande kompetens

Utbildningens innehåll m.m.
1 §   Syftet med grundutbildningen är att föraren ska uppnå de kunskaper och
praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller
persontransporter.

Grundutbildningen ska innefatta ämnen inom områdena  
   1. avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser,
   2. tillämpning av för transporten relevanta bestämmelser, och  
   3. hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik. 
Förordning (2020:302).

1 a §   Inom det område som anges i 1 § andra stycket 1 ska föraren efter avslutad
grundutbildning 
   1. känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa, 
   2. känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att
behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar, 
   3. kunna optimera bränsleförbrukningen,  
   4. kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken, och  
   5. kunna ombesörja lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och använda
fordonet på ett korrekt sätt.

Om föraren ska utföra persontransporter, ska han eller hon även kunna säkerställa
passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Förordning (2020:302).

1 b §   Inom det område som anges i 1 § andra stycket 2 ska föraren efter avslutad
grundutbildning känna till de sociala förhållandena inom vägtransportområdet och de
bestämmelser som reglerar dessa.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon
även känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbildningen avser.
Förordning (2020:302).

1 c §   Inom de områden som anges i 1 § andra stycket 3 ska föraren efter avslutad
grundutbildning 
   1. vara medveten om riskerna i trafiken och med arbetsrelaterade olyckor,  
   2. kunna förebygga brottslighet och människosmuggling, 
   3. kunna förebygga fysiska risker, 
   4. vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga, 
   5. kunna bedöma krissituationer, och 
   6. kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon
även känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana transporter på väg och
för organisationen av marknaden som utbildningen avser. Förordning (2020:302).

2 §   En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars
körträning.



En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst 10 timmars
körträning. Förordning (2020:302).

3 §   Den del av grundutbildningen som inte är körträning ska vara lärarledd och
innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får delvis bedrivas med hjälp
av informations- och kommunikationstekniska verktyg. Sådana verktyg får innefatta
lärande på distans.

För grundutbildning som bedrivs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
gäller bestämmelserna i skollagen (2010:800). Förordning (2020:302).

Utvidgning eller ändring av transportverksamhet
4 §   En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt 4 kap. 4 §
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt måste genomföra en
grundutbildning enligt 2 § första stycket för att få grund- läggande kompetens, får i
stället genomgå en kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem
timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som normalt måste
genomföra en grundutbildning enligt 2 § andra stycket för att få grundläggande
kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som omfattar
minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträning. Förordning
(2020:302).

Körträning
5 §   Med körträning avses individuell körning som en elev utför under uppsikt av en
lärare som följer med i bilen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett
körkort med körkortsbehörighet för fordonet. Förordning (2012:9).

Prov
6 §   Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov inför
Trafikverket.

Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasieskolan
eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet. Förordning (2011:526).

7 §   Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får
genomföras stegvis under utbildningens gång. Förordning (2011:526).

3 kap. Fortbildning

1 §   Syftet med fortbildningen är att ge föraren möjlighet att uppdatera de viktigaste
kunskaperna för att utöva yrket samt att repetera och fördjupa förarens kunskaper i
vissa av de ämnen som hör till de områden som anges i 2 kap. 1-1 c §§.



Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt
på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet.

Fortbildningen ska vara anpassad till den enskilda förarens utbildningsbehov och till
den senaste utvecklingen inom relevant teknik och reglering. Fortbildningen ska
innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet. Förordning (2020:302).

2 §   Fortbildningen ska uppgå till 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som
uppgår till minst sju timmar vardera. En delkurs får delas upp på två på varandra
följande dagar. 
Förordning (2020:302).

3 §    /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Fortbildningen ska vara lärarledd och
innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av
informations- och kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer.
Sådana verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får helt bestå av
lärande på distans. Förordning (2021:24).

3 §    /Träder i kraft I:2022-01-01/ Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla
både teoretiska och praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations-
och kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana verktyg
får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock innehålla högst tolv timmars
lärande på distans. Förordning (2021:599).

4 kap. Yrkeskompetensbevis

Utfärdande
1 §   Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande
kompetens till en förare som 
   - uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens, 
   - har genomgått en grundutbildning, 
   - har avlagt godkänt prov, och 
   - innehar körkortsbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föraren avlagt ett
godkänt prov. Förordning (2012:9).

2 §   Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har
genomgått en fortbildning och som innehar körkortsbehörighet för det fordon som
fortbildningen avser.

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om
genomförd fortbildning utfärdats. 
Förordning (2012:9).



3 §   Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om någon
uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till
Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas. 
Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast
överlämnas till Transportstyrelsen. 
Förordning (2008:1172).

4 §   Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på
yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det
ursprungliga yrkeskompetensbeviset. 
Förordning (2008:1172).

Utbyte av yrkeskompetensbevis
5 §   Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett körkort
som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband med att ett
körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos
Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1 eller 2 § ska
utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte avser ska fogas till
ansökan.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att
yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat
där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som det utbytta
yrkeskompetensbeviset. 
Förordning (2008:1172).

Handlingar
6 §   Den handling som utgör bevis om yrkeskompetens ska rubriceras
"YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE".

Andra bevis om yrkeskompetens
7 §   En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller
anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför godstransporter, kan
styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant förartillstånd som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21
oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden
för godstransporter på väg, under förutsättning att unionskod 95 anges på
förartillståndet. Förordning (2020:302).

8 §   Europeiska kommissionens beslut (EU) 2021/1356 av den 30 juni 2021 om
tillstånd för Sverige att tillämpa en förlängning av vissa tidsperioder som anges i
artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 innebär vissa
tillfälligt förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis. Förordning (2021:834).



5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.

1 §   Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva
utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. Förordning
(2008:1172).

2 §   En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska innehålla
följande:  
   1. en utbildningsplan som anger områden, plan för genomförande av utbildning
och undervisningsmetoder,  
   2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,  
   3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,  
   4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som
används, och  
   5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet
utbildningsplatser. Förordning (2020:302).

2 a §   Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet får
Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbeslutet. 
Förordning (2014:785).

3 §   Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att
verksamheten utförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att
utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1-1 c §§ eller 3 kap. 1 §.
Förordning (2020:302).

4 §   Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla hos
Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om
verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras om
verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i
verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt denna paragraf ska
ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172).

Rapportering m.m.
5 §   Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska föra
anteckningar om förarens deltagande i fortbildningskursen.

6 §   Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får bedriva
utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en
grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att
Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska
den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att
fortbildningen är genomförd. Förordning (2010:784).



7 §   Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska i
samband med att rapport lämnas enligt 6 § utfärda ett intyg om genomförd
fortbildning till föraren.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska
den som anordnat en delkurs utfärda ett intyg om genomförd delkurs till föraren. Den
som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till
föraren.

6 kap. Återkallelse m.m.

1 §   Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt
meddelar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1172).

7 kap. Tillsyn

1 §   Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning ska Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion. 
Förordning (2012:9).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter
1 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 
   1. grundutbildningen och dess innehåll samt körträning för grundläggande
kompetens, 
   2. prov vid grundutbildning, 
   3. fortbildningen och dess innehåll, 
   4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet, 
   5. yrkeskompetensbevis och unionskod, 
   6. tillsyn över utbildningsverksamheten, 
   7. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens avses
med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten,
och 
   8. användaridentifiering och kontroll vid lärande på distans.

Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter om
verkställighet av lagen om yrkesförarkompetens och denna förordning.



Föreskrifter som avses i första stycket 1 och 2 får meddelas efter samråd med
Statens skolverk. Förordning (2020:302).

2 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförarkompetens
i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs
som har varit föremål för samråd med Transportstyrelsen.

Föreskrifter får meddelas om 
   1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och 
   2. utbildningsverksamheten hos skolan.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över
utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9).

3 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som avslutar
grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens när det gäller
utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en
nationell kurs.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Statens
skolverk. Förordning (2012:9).

Avgifter
4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1611).

Övergångsbestämmelser

2007:1470 
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008. 
   2. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare som
utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D och DE. 
   3. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare som
utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och CE.
2020:302 
   1. Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020. 
   2. Den som före den 23 maj 2020 har genomgått en delkurs enligt äldre föreskrifter
får tillgodoräkna sig den kursen inom ramen för fortbildningen. 
   3. Den som före den 23 maj 2020 har påbörjat en grundutbildning men slutför den
efter det datumet får genomföra hela grundutbildningen enligt äldre föreskrifter och
tillgodoräkna sig den som en genomförd grundutbildning.  
   4. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens får under 2020 till Transportstyrelsen anmäla
de anpassningar av utbildningsplanen som följer av de nya föreskrifterna utan att
behöva ansöka enligt 5 kap. 2 a §. 
   5. Ett förartillstånd som inte är försett med unionskod 95 och som utfärdats före



den 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för godstransporter på väg gäller som bevis om
yrkeskompetens till och med dess sista giltighetsdag.

2021:24 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.
2. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. lagen

(2007:1157) om yrkesförarkompetens får till och med den 31 december 2021 till
Transportstyrelsen anmäla de anpassningar av utbildningsplanen som följer av de
nya föreskrifterna utan att behöva göra en sådan ansökan som anges i 5 kap. 2 a §
denna förordning. Förordning (2021:598).

2021:599 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021 i fråga om 4 kap. 8 § och i

övrigt den 1 januari 2022. 
Förordning (2021:833). 

3. Trots den begränsning om tolv timmars lärande på distans som framgår av 3
kap. 3 § får sådant lärande på distans som genomförts före ikraftträdandet
tillgodoräknas även om fortbildningen slutförs efter utgången av december 2021.

Bilaga Har upphävts genom förordning (2020:302).

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets

främsta företrädare.

https://www.riksdagen.se/


Sammanställning över områden, mål, ämnesområden och ämnen enligt förordning (SFS 2007:1470) och föreskrift (TSFS 2020:29).

Indelning
1. Område Transportslag Fortbildning

 1.1 Ämnesområde Mål
 1.1.1 Ämne
1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser

1.1 Ämnesområde: Motor och kraftöverföring Godstransport
 Mål: Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Persontransport

1.1.1  Kurvorna över motorns vridmoment, effekt och bränsleförbrukningen
1.1.2  Optimal användning av varvräknare
1.1.3 Diagram över växellådans utväxling

1.2 Ämnesområde: Rörelseenergi och bromssystem Godstransport Obligatoriskt
Mål: Att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar Persontransport Obligatoriskt

1.2.1 Bromsarnas och retarderns begränsningar
1.2.2 Kombinerad användning av bromsar och retarder
1.2.3 Optimalt utnyttjande av förhållandet fart – växellåda, användning av fordonets tröghet
1.2.4 Metoder för att sakta ner och bromsa i nedförsbacke
1.2.5 Agerande om fel uppstår
1.2.6 Användning av elektroniska och mekaniska anordningar som antisladdsystem (ESP), avancerade nödbromssystem (AEBS), ABS-bromsar och Antispinnsystem (TCS)
1.2.7  Övervakningssystem i bilar och andra förarstödssystem och automatsystem som är godkända för användning

1.3 Ämnesområde: Optimering av bränsleförbrukningen Godstransport Obligatoriskt
 Mål: Att kunna optimera bränsleförbrukningen. Persontransport Obligatoriskt

1.3.1 Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2 BSK
1.3.2 Vikten av att kunna förutse trafikflöden
1.3.3 Lämpligt avstånd till andra fordon och användning av fordonets rörelseenergi
1.3.4 Jämn hastighet
1.3.5 Mjuk körstil och lämpligt däcktryck
1.3.6 Kännedom om intelligenta transportsystem som möjliggör effektivare körning och hjälper till med planering av resvägen BSK

1.3 a Ämnesområde: Riskmedvetenhet Godstransport Obligatoriskt
Mål: Att kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken. Persontransport Obligatoriskt

1.3.a.1 Att vara medveten om och kunna anpassa sig till olika väg-, trafik- och väderförhållanden
1.3.a.2 Att förutse kommande händelser
1.3.a.3 Att ha förståelse för hur man förbereder och planerar en resa under onormala väderförhållanden
1.3.a.4 Att ha kunskap om användningen av tillhörande säkerhetsutrustning och förstå när en resa måste senareläggas eller ställas in på grund av extrema väderförhållanden BSK
1.3.a.5 Att anpassa sig till risker i trafiken, farligt trafikbeteende eller distraherad körning (genom användning av elektronisk utrustning, förtäring av mat eller dryck, etc.)
1.3.a.6 Att upptäcka och anpassa sig till farliga situationer och att kunna hantera stress som uppstår ur dessa, särskilt situationer som har att göra med fordonets storlek och BSK 

vikt och sårbara trafikanter, t.ex. fotgängare, cyklister och förare av tvåhjuliga motorfordon.
1.3.a.7 Att identifiera potentiellt farliga situationer och korrekt tolka hur dessa potentiellt farliga situationer kan leda till situationer där olyckor inte längre kan förhindras.

TRANSPORTSTYRELSENS BEDÖMNING AV KUNSKAPSNIVÅERNA ENLIGT FÖRORDNINGEN
Känna till, vara medveten om, innebär att deltagaren ska ha kännedom om ämnesområdet.
Kunna  uppvisa, utföra, säkerställa, förebygga, optimera och vara istånd att ombesörja,
 innebär att deltagaren ska kunna beskriva, bedöma, föreslå, eller utföra lämpliga åtgärder
Denna färg markerar nya mål och ämnen
Obligatoriskt: Ämnesområdet är obligatoriskt vid fortbildning, enligt 
6 kap. 1 § En fortbildning ska omfatta ett eller flera ämnen under de ämnesområden som anges som obligatoriska vid fortbildning i bilaga 1.
BSK markerat ämne innebär att särskild beskrivning ska finnas enligt 2 kap. 4 och 5 §§. Se nedanför tabellen.



1.3.a.8 Att välja ut och genomföra åtgärder för att öka säkerhetsmarginalerna i sådan utsträckning att en olycka kan undvikas om en potentiellt farlig situation uppstår. BSK 
1.4 Ämnesområde: Last och lastsäkring vid godstransporter

Mål: Att kunna ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och använda fordonet på ett korrekt sätt. Godstransport Obligatoriskt
1.4.1 Krafter som påverkar fordon i rörelse
1.4.2 Hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden
1.4.3 Användning av automatiska transmissionssystem BSK
1.4.4 Beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast BSK
1.4.5 Beräkning av den totala volymen
1.4.6 Fördelning av lasten BSK
1.4.7 Effekter av överbelastning på en axel
1.4.8 Fordonsstabilitet och tyngdpunkt
1.4.9 Typer av förpackningsmaterial och pallar
1.4.10 Grundläggande godssäkringskategorier
1.4.11 Metoder för fastspänning och säkring av gods BSK
1.4.12 Användning av spännband BSK
1.4.13 Kontroll av säkringsutrustning BSK
1.4.14 Användning av hanteringsutrustning
1.4.15 Användning av presenningar
1.4.16 Lossning av gods BSK

1.5 Ämnesområde: Säker och bekväm persontransport
Mål: Att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Persontransport Obligatoriskt

1.5.1 Justering av rörelser i längd- och sidriktningen
1.5.2 Gemensamt bruk av vägnätet
1.5.3 Placering på körbanan
1.5.4 Mjukhet vid inbromsning
1.5.5 Behärskning av överhänget BSK
1.5.6 Användning av särskild infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält) BSK
1.5.7 Hantering av konflikter mellan ett tryggt körsätt och andra uppgifter som förare BSK
1.5.8 Kommunikation med passagerarna BSK
1.5.9 Särskilda egenskaper hos vissa passagerargrupper (personer med funktionsnedsättning, barn) BSK

1.6 Ämnesområde: Last och lastsäkring vid persontransport
Mål: Att kunna ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och använda fordonet på ett korrekt sätt. Persontransport

1.6.1 Krafter som påverkar fordon i rörelse
1.6.2 Hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden
1.6.3 Användning av automatiska transmissionssystem BSK
1.6.4 Beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast BSK
1.6.5 Fördelning av lasten BSK
1.6.6 Effekter av överbelastning på en axel
1.6.7 Fordonsstabilitet och fordonets tyngdpunkt
2. Tillämpning av för transporter relevanta bestämmelser

2.1 Ämnesområde: Social lagstiftning Godstransport Obligatoriskt
Mål: Att känna till de sociala förhållandena inom vägtransportområdet och de bestämmelser som reglerar dessa. Persontransport Obligatoriskt

2.1.1 Maximala arbetstider inom transportsektorn
2.1.2 Tillämpning och konsekvenser av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 BSK
2.1.3 Påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren BSK
2.1.4 Kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransportområdet: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning
2.1.5 Tillämpning och konsekvenser av förordningen (2004:865) om kör och vilotider samt färdskrivare med mera. (Se bilaga 1, TSFS 2020:29) BSK



2.2 Ämnesområde: Bestämmelser för godstransport
Mål: Att känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbildningen avser. Godstransport

2.2.1 Tillstånd för att bedriva transportverksamhet
2.2.2 Handlingar som ska medföras i fordonet
2.2.3 Förbud mot användning av vissa vägar
2.2.4 Vägavgifter
2.2.5 Skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter
2.2.6 Utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten
2.2.7 Internationella transporttillstånd
2.2.8 Skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg
2.2.9 Internationella fraktsedlar
2.2.10 Gränsöverskridande transporter
2.2.11 Speditörer
2.2.12 Särskilda dokument som medföljer godset

2.3 Ämnesområde: Bestämmelser för persontransport
Mål: Att känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbildningen avser. Persontransport

2.3.1 Transport av särskilda passagerargrupper
2.3.2 Säkerhetsutrustning i bussen
2.3.3 Säkerhetsbälten
2.3.4 Lastning av fordonet
3. Hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik

3.1 Ämnesområde: Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor Godstransport Obligatoriskt
Mål: Vara medveten om riskerna i trafiken och med arbetsrelaterade olyckor Persontransport Obligatoriskt

3.1.1 Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn
3.1.2 Statistik över trafikolyckor
3.1.3 Lastbilars och bussars olycksfrekvens
3.1.4 Personskador
3.1.5 Materiella skador
3.1.6 Ekonomiska konsekvenser 
3.1.7 Risker med alternativa energikällor

3.2 Ämnesområde: Förebygga brottslighet och människosmuggling Godstransport
Mål: Att kunna förebygga brottslighet Persontransport

3.2.1 Allmän information
3.2.2 Konsekvenser för föraren
3.2.3 Förebyggande åtgärder
3.2.4 Checklista
3.2.5 Lagstiftning om transportföretagens ansvar

3.3 Ämnesområde: Ergonomi Godstransport Obligatoriskt
Mål: Kunna förebygga fysiska risker Persontransport Obligatoriskt

3.3.1 Riskfyllda rörelser och arbetsställningar BSK
3.3.2 Fysisk kondition
3.3.3 Hanteringsövningar BSK
3.3.4 Personlig säkerhet

3.4 Ämnesområde Fysisk och psykisk förmåga Godstransport Obligatoriskt
Mål: Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. Persontransport Obligatoriskt

3.4.1 Principer för en hälsosam och balanserad kost
3.4.2 Effekter av alkohol



3.4.3 Läkemedel och andra ämnen som kan påverka beteendet.
3.4.4 Symtom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress
3.4.5 Den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse

3.5 Ämnesområde: Agerande i krissituationer Godstransport Obligatoriskt
Mål: Att kunna bedöma krissituationer. Persontransport Obligatoriskt

3.5.1 Bedömning av situationen
3.5.2 Hindra att olyckssituationen förvärras
3.5.3 Kalla på hjälp
3.5.4 Komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade BSK
3.5.5 Vidta åtgärder vid brand BSK
3.5.6 Evakuera dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar BSK
3.5.7 Garantera alla passagerares säkerhet
3.5.8 Reaktioner vid överfall
3.5.9 Grundläggande principer för hur en olycksrapport ska utformas

3.6 Ämnesområde: Förarens uppträdande och företagets profil Godstransport
Mål: Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs Persontransport

3.6.1 Hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse för företaget
3.6.2 Förarens olika roller
3.6.3 Personer som föraren kan komma i kontakt med 
3.6.4 Fordonsunderhåll 
3.6.5 Uppläggning av arbetet BSK
3.6.6 Kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister

3.7 Ämnesområde: Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur
Mål: Att känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana transporter på väg och för organisationen av marknaden som utbildningen avser. Godstransport

3.7.1 Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare)
3.7.2 Olika typer av vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, för egen räkning, transportrelaterad verksamhet)
3.7.3 Organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksamhet
3.7.4 Olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar, farligt gods, djurtransporter, osv.)
3.7.5 Utvecklingen inom branschen (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.)

3.8 Ämnesområde: Ekonomiska villkor för persontransporter och marknadsstruktur
Mål: Att känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana transporter på väg och för organisationen av marknaden som utbildningen avser. Persontransport

3.8.1 Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för persontransport (järnväg, personbilar)
3.8.2 Olika typer av vägtransportverksamhet för persontransport
3.8.3 Medvetenhet om funktionsnedsättningar
3.8.4 Gränspassage (internationella transporter)
3.8.5 De vanligaste persontransportföretagens organisation

Enligt 2 kap 4 och 5 §§ Förklaringen ska även innehålla information om hur undervisningen kommer att leda till att deltagarna uppnår målet för ämnet. Vilket ämne som ska ha en 
särskild beskrivning framgår av bilagan. En ansökan om tillstånd ska innehålla uppgifter om. 2 kap 3§ punkt 1.transportslag som utbildningsverksamheten ska avse, och 2. om 
verksamheten ska avse grundutbildning eller fortbildning eller båda. I 4 § en plan för genomförande av grundutbildning enligt 5 kap. 2 § 1 förordningen (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om 1. undervisningsmetoder för varje område, 2. den trafikmiljö som körträningen ska genomföras i, 3. hur utbildningsanordnaren 
säkerställer att deltagarna tillgodogör sig utbildningen och 4. hur fordon används i undervisningen. Planen för genomförande av grundutbildningen ska även innehålla en särskild 
beskrivning för vissa ämnen. Denna beskrivning ska innehålla en förklaring om hur undervisningen kommer att genomföras och vad deltagaren kommer att göra för att utföra och 
tillämpa sina kunskaper. Förklaringen ska även innehålla information om hur undervisningen kommer att leda till att deltagaren uppnår målet för ämnet. Vilka ämnen som ska ha en 
särskild beskrivning framgår av bilaga 1.

BSK markerat ämne innebär att särskild beskrivning ska finnas enligt 2 kap. 4 och 5 §§. 
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