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VÄGTRAFIK

beslutade den 6 september 2016.
Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 och 6 §§ körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen
(2009:212) att 1 kap. 7 §, 4 kap. 6 och 11 §§ och 6 kap. 3 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma
bestämmelser ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §2 Ett villkor med begränsning till fordon med automatisk växellåda
upphör att gälla om sökanden avlägger ett godkänt förarprov för ny behörighet enligt andra stycket eller ett godkänt körprov vid Trafikverket för upphävande 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 upphör villkoret att gälla för behörighet B och utökad
behörighet B,
5. behörighet C1 eller D1 upphör villkoret att gälla för behörighet B,
6. behörighet C1E eller D1E upphör villkoret att gälla för behörighet B,
utökad behörighet B, BE, C1 och D1,
7. behörighet C eller D upphör villkoret att gälla för samtliga slag av
bilar utan släpfordon, och
8. behörighet CE eller DE upphör villkoret att gälla för samtliga slag av
bilar och släpfordon.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006
om körkort, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/36/EU.
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Senaste lydelse TSFS 2013:61.
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4 kap.
6 §3 Körprov ska genomföras med fordon som har manuell växellåda, om
provet inte avser körkort med villkor om begränsning till fordon med
automatisk växellåda.
11 §4 Följande omständigheter utgör hinder för körprov, omprov som
endast omfattar säkerhetskontroll och prov för upphävande av villkor om
begränsning till fordon utan färdskrivare:
1. Sökande infinner sig inte på meddelad tid för provet.
2. Sökandens identitet kan inte fastställas enligt 2 kap.
3. Sökanden är vid provtillfället inte permanent bosatt i Sverige eller
studerar inte här sedan minst sex månader.
4. Sökanden kan vid provtillfället inte intyga att han eller hon inte
innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
5. Sökanden har inte lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort
på elektronisk väg.
6. Sökanden har inte godkänts i kunskapsprov för den behörighet provet
avser om körprovet avser annan behörighet än B. 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. Sökanden har inte avlagt kunskapsprov under det senaste året om
körprovet avser behörighet B.
8. Det fordon som används vid provet uppfyller inte kraven enligt 3–6 §§
eller de krav som föreskrivits för den behörighet som provet avser.
9. Handlingar enligt 7 § är inte tillgängliga.
10. Sökanden bör på grund av någon annan omständighet inte genomgå
provet.

6 kap.
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
utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).
4. Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B.
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Senaste lydelse TSFS 2013:61. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse TSFS 2013:61
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5. Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med provfordon
som uppfyller Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörighet.
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 gymnasieutbildningen 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
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.
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.
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.
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.
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b) Persontransporter; persontrafik – vux 200p.
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
praktiska moment för aktuell behörighet.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2017.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Liv Lennius Johansson
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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