EXTRAMATERIAL: LÄTTLÄST OM KÖRKORT
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KÖRKORTS-TILLSTÅND
Om du vill ta körkort måste du ha ett särskilt tillstånd för att få börja övningsköra.
Tillståndet kallas för körkorts-tillstånd.
Du måste fylla i en blankett för att få tillståndet.
Blanketten kan du beställa på: www.transportstyrelsen.se
Det finns en särskild blankett om du vill ta körkort för bil och andra blanketter om du vill ta
körkort för till exempel motorcykel, buss eller lastbil.
När du får blanketten ska du också fylla i information om din hälsa. Det kallas för
hälsodeklaration. Du skriver om du tar några läkemedel eller om du har någon sjukdom.
Du måste också skicka med ett intyg som talar om hur bra syn du har. Du kanske behöver
glasögon eller kontaktlinser för att få köra bil. Du kan testa din syn hos en optiker eller på en
trafikskola.
När du fyllt i blanketten skickar du den till:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro
Du betalar en avgift för att få körkorts-tillståndet, du får en faktura för det med posten.
Ett körkorts-tillstånd räcker i 5 år. Under den tiden kan du övningsköra på en trafikskola eller
med en handledare som har tillstånd att köra privat med dig.
Om du inte tagit körkort när det gått 5 år, måste du söka ett nytt tillstånd och betala en ny
avgift.
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ÖVNINGSKÖRA PRIVAT
Du kan börja övningsköra när du är 16 år. Du kan välja att övningsköra på trafikskola eller
privat, med någon person du känner. Den personen blir din handledare och har ansvar för
din bilkörning varje gång ni övningskör.
Din handledare måste ha fyllt 24 år, vara en van bilförare och ha ett godkänt körkort.
Innan ni får börja övningsköra tillsammans, måste både du och din handledare gå en
introduktionskurs. Kursen finns på trafikskolorna och är minst 3 timmar. På kursen får ni lära
er om olika regler för övningskörning och om säkerhet i trafiken.
Handledaren måste också ha ett särskilt tillstånd, ett handledarbevis, för att få köra med
dig. Blanketten för handledarbevis finns på: www.transportstyrelsen.se
Handledaren får betala en liten avgift för att få tillståndet.
När du och handledaren har era tillstånd och har gått introduktionskursen, kan ni börja
övningsköra tillsammans.

ÖVNINGSKÖRA PÅ TRAFIKSKOLA
På en trafikskola kan du både övningsköra och få teoriutbildning. Hur mycket det kostar att
övningsköra på trafikskola beror på hur mycket du behöver köra. Trafikskolorna kan också
ha olika priser.
Även om du kör med en privat handledare är det bra om du tar några lektioner på en
trafikskola.

RISKUTBILDNING
Du måste alltid gå en riskutbildning innan du får ta körkort. Riskutbildningen är i två delar.
Den ena delen är teori. Då får du lära dig mer om risker i trafiken, till exempel vad som kan
hända om en bilförare är trött, har druckit alkohol eller tagit droger.
Den andra delen av riskutbildningen är praktisk. Då får du till exempel testa att köra bil på
en halkig väg.
Det kostar att gå riskutbildningen. Hur mycket det kostar beror på var du går utbildningen.
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Om du övningskör på en trafikskola är det skolan som anmäler dig till riskutbildningen.
Övningskör du privat måste du själv anmäla dig till utbildningen. Du får ta reda på vilka
utbildare som finns där du bor.
När du gjort din riskutbildning kan du göra kunskapsprov och körprov.
Riskutbildningen gäller i 5 år. Om du inte tagit körkort inom fem år efter din riskutbildning,
måste du gå utbildningen igen.

KUNSKAPSPROV OCH KÖRPROV
När din riskutbildning är godkänd kan du boka tid för att göra kunskapsprov och körprov.
Du börjar alltid med kunskapsprovet, som är teori om trafikregler, trafikmärken och fordon.
Sedan gör du körprovet. Körprovet gör du tillsammans med en handledare från Trafikverket,
en trafikinspektör, som bedömer om du är en säker bilförare eller inte.
För att få ditt körkort måste du klara båda proven. Du kan göra om proven flera gånger, men
du får betala en avgift varje gång du gör ett prov.
Det är Trafikverket som ansvarar för både kunskapsprovet och körprovet.
Du kan boka proven via Trafikverkets webbtjänst Boka prov eller läsa mer om proven på:
www.trafikverket.se
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