Vägen till körkort...
Behörighet B – personbil
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Skaffa ett körkortstillstånd
Ansök via
www.korkortsportalen.se
eller ring 0771-81 81 81.

• Med ett körkortstillstånd får du
övningsköra från att du fyllt 16 år.
• Om du övningskör privat, ska du
ha en godkänd handledare. Både
du och din handledare ska ha
gått en introduktionsutbildning.
• Varva teori och övningskörning, så tar du till dig
kunskaperna bäst.
• Kursplan och presentation
av provet finns på
www.korkortsportalen.se

Gå riskutbildningen

Riskutbildningen är obligatorisk och innehåller två delar:
• Del 1 handlar om alkohol,
andra droger, trötthet
och riskfyllda beteenden i
övrigt.
• Del 2 handlar om hastighet,
säkerhet och körning under
särskilda förhållanden.
Riskutbildningens båda delar
ska vara genomförda och
giltiga, när du gör ditt kunskapsprov och körprov.

Boka tid för förarprov B

• Du bokar tid för kunskapsprov och körprov vid ett
och samma tillfälle.
• Du kan boka prov på

www.korkortsportalen.se

Eller genom att kontakta
Trafikverkets kundtjänst för
förarprov på 0771-17 18 19.
• Utbildar du dig på trafikskola? Då kan skolan boka
tid åt dig.
• När du bokar tid första
gången har du företräde.

Godkänt prov
Inte godkänt prov

Om ett av proven inte är godkänt, har
du möjlighet att mot ny avgift göra ett
omprov inom giltighetstiden två månader. Detta under förutsättning att båda
proven genomförts inom en period
av två veckor och att omprovet bokas
senast tre dagar efter genomfört prov.
Om giltighetstiden har gått ut måste du
mot nya avgifter göra båda proven igen.
Du bokar proven vid ett och samma
tillfälle.

Gör kunskapsprov och körprov

• Du kan göra kunskapsprovet och körprovet på
samma dag. Om du gör båda proven inom två
veckor, har du möjlighet att göra ett eventuellt
omprov inom två månader.
• Du börjar alltid med kunskapsprovet.
• Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.
• Ett godkänt kunskapsprov och körprov är giltigt i
två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste
du mot nya avgifter göra båda proven igen. Du
bokar proven vid ett och samma tillfälle.

Kom väl förberedd. Håll samman teori och praktik.
www.korkortsportalen.se

Körkortet är ditt!

Inom fem dagar har du körkortet i din hand.
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Läs teori och övningskör
parallellt

