Transportstyrelsens föreskrifter
om skylt vid övningskörning och körträning samt
uppsikt över övningskörning i trafikskola;
beslutade den 14 april 2010.
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VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 6 och 8 §§
körkortsförordningen (1998:980), 13 kap. 3 och 4 §§ trafikförordningen
(1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211).

Skylt
1 § Av 4 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980) framgår att ett fordon
som används vid övningskörning i gymnasieskola, fristående gymnasieskola
med motsvarande utbildning och kommunal vuxenutbildning ska vara
försett med en skylt som anger detta.
Av 4 kap. 5 och 12 §§ körkortsförordningen (1998:980) framgår att det
vid övningskörning i andra fall och vid körträning på lämpligt sätt ska anges
att fordonet används för sådan körning.
2 § Angivande enligt 1 § ska ske med skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR”.
Skylten ska ha de minimimått som anges i fig. 1–3 i bilagan. Bokstäverna
ska vara vita och ha en höjd av minst 50 mm och en stapelbredd av minst
8 mm. Skylten ska ha vit bård.
3 § Skylten ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.
Skylten får inte vara placerad så att sikten inifrån fordonet skyms.
4 § Vid övningskörning med motorcykel, moped, snöskoter och
terränghjuling får fordonets användning anges genom att skylt enligt fig.
1–3 i bilagan är avbildad baktill på kläderna. Bilden ska vara väl synlig
bakifrån.
5 § Vid övningskörning med godkänd handledare enligt 4 kap. 7 §
körkortslagen (1998:488) ska skylten, eller bilden av skylt, ha grön botten.
Vid övningskörning och körträning med annan utbildare ska skylten,
eller bilden av skylten, ha röd botten.
6 § Med undantag från 3 kap. 76 § trafikförordningen (1998:1276) får
skylt enligt 5 § andra stycket vara genomlyst på sådant sätt att den visar vitt
ljus bakåt.
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Med undantag från 21 kap. 5 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22)
om bilar och släpvagnar som dras av bilar och med undantag från bilaga 1,
avsnitt 20, K1 och K2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar får skylt vara
sådan att den vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt.

Uppsikt över övningskörning
7 § Med undantag från 4 kap. 6 § andra stycket körkortsförordningen
(1998:980) får den som i trafikskola utövar uppsikt över övningskörning
med motorcykel
1. ha uppsikt över två elever under övningskörning till och från plats för
genomförande av körprov, eller
2. i särskilda fall färdas i bil. Vid sådan körning får uppsikt utövas över
en elev, eller över två elever under övningskörning till och från plats för
genomförande av körprov.
Exempel på sådana särskilda fall som avses i första stycket 2 är extrema
väderförhållanden eller sådana hälsotillstånd hos trafikläraren som försvårar
körning med motorcykel.

Undantag
8 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2010.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Maria Åkerlund
(Vägtrafikavdelningen)
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