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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2011:9) om förarprov, 
gemensamma bestämmelser; 

beslutade den 25 maj 2011.  

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

kortsförordningen (1998:980) att 1 kap. 1 och 7 §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 § 

och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till styrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (TSFS 2011:9) om förarprov, gemensamma bestämmelser 

ska ha följande lydelse. 

1 kap.  

1 § Dessa föreskrifter omfattar bestämmelser om förarprov för körkort 

som avläggs vid Trafikverket, Försvarsmakten, gymnasieskola eller 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Föreskrifterna omfattar även bestämmelser om körprov som avläggs vid 

Trafikverket för upphävande av villkor med begränsning till fordon utan 

kopplingspedal (eller kopplingshandtag för kategorierna AM, A1 eller A) 

för sökanden som redan har ett körkort med sådan begränsning utan något 

medicinskt skäl. 

 

7 § Ett villkor med begränsning till fordon utan kopplingspedal (eller 

kopplingshandtag för kategorierna AM, A1 eller A) upphör att gälla om 

sökanden avlägger ett godkänt förarprov för ny behörighet enligt andra 

stycket eller ett godkänt körprov för upphävande av sådan begränsning. 

Provet ska avläggas på ett manuellt växlat fordon av det slag som villkoret 

avser. 

Vid godkänt prov för  

1. behörighet A upphör villkoret att gälla för samtliga slag av 

motorcyklar, 

2. behörighet BE upphör villkoret att gälla för behörighet B, 

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

bilar utan släpfordon, och 

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

bilar och släpfordon. 
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4 kap.  

4 § Kopplingsintyg som ska medföras vid färd enligt 2 kap. 6 § 2 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:17) om hopkoppling av bil och 

släpvagn, ska finnas tillgängligt vid provet.  

Vid körprov för annan behörighet än B ska senast utfärdat registrerings-

bevis för de fordon som används finnas tillgängligt. 

6 kap.  

3 § För att rapportera godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskola 

eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska följande punkter 

vara uppfyllda. 

1. Elevens identitet är fastställd enligt 2 kap. 

2. Eleven har genom intyg styrkt permanent bosättning i Sverige eller 

studier här i minst sex månader. Formulär för intyg tillhandahålls av 

Transportstyrelsen. Något intyg behövs dock inte om eleven är folkbokförd i 

Sverige sedan minst 185 dagar. 

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 2009:70) om ansökan om utfärdande 

och förnyelse av körkort genom elektronisk överföring. 

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, inriktning transport, 

inom gymnasieskolan och utbildningens innehåll ska ha fastställts enligt 

föreskrifter som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och 

Transportstyrelsen. 

8. För behörighet C och CE ska eleven ha slutfört utbildningen på 

fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, inom gymnasie-

skolan och ha gymnasieexamen eller ha slutfört utbildningen inom kommu-

nal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I det senare fallet ska utbildningen 

innehålla kurser i enlighet med Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 

2000:142) om förarutbildning i gymnasieskola, fristående gymnasieskola 

och inom gymnasial vuxenutbildning. 

9. För behörighet D och DE ska eleven ha slutfört utbildningen på 

fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, inom gymnasie-

skolan och ha gymnasieexamen eller ha slutfört utbildningen inom kommu-

nal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I det senare fallet ska utbildningen 

innehålla kurser i enlighet med Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:33) 

om utbildning till yrkesförare för persontransporter med buss inom 

gymnasial vuxenutbildning i komvux. 

10. Elevens utbildning och dess innehåll har dokumenterats. 
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11. Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som prak-

tiska moment för aktuell behörighet. 

Allmänna råd 

Handling som eleven åberopar för att styrka permanent bosättning 

eller studier bör vara skriven på svenska språket. 

Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av under-

visningstiden. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2011.  

2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket träder i kraft den 1 juni 2011.  

3. Bestämmelsen i 1 kap. 7 §, avseende att ett godkänt förarprov för ny 

behörighet upphäver ett villkor med begränsning till fordon utan 

kopplingspedal (eller kopplingshandtag för kategorierna AM, A1 eller A), 

träder i kraft den 1 juni 2011. 

4. Bestämmelsen i 6 kap. 3 § 7–9 ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 1 juli 2011. 

5. 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. 

6. Genom föreskrifterna upphävs  

a) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:13) om 

kunskapsprov, behörighet AM, och 

b) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:68) om 

förarprov, gemensamma bestämmelser. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2011. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Maria Åkerlund 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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