Information inför Körtest förarbehörighet C, CE, D och DE

Inledande information
Körtestet ska avgöra om blivande Förarprövare på Trafikverket, Försvarsmakten,
gymnasieskolan eller gymnasilärare resp. trafiklärare har en tillräckligt hög kompetens
att framföra ett fordon med behörigheten C, CE, D eller DE på ett trafiksäkert och
riskmedvetet sätt samt att förutsättning finns att tillgodogöra sig föreskriven utbildning.
Syftet med körtestet är att bedöma sökandes färdigheter och körvana avseende:
•

Förmåga att tillgodogöra sig den särskilda utbildningen.

•

Förmåga att på sikt förmedla kunskaper och färdigheter rörande de högre
behörigheterna.

Ett körtest kan antingen bli godkänt eller underkänt. Till grund för testet ligger
Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan behörigheter C, CE, D och DE.

Intyg om godkänd körtest är giltigt högst ett år, och ska bifogas ansökan till den särskilda
behörighetsutbildningen.

Grundkrav för antagning till Körtest
•

Sökanden ska ha ett giltigt körkort med aktuell behörighet.

•

Vid trafikverket Förarprov utsedd lämplig deltagare av enhetschefer samt uppfyller
kraven enligt TSFS 2012:61, 8-10§.

•

FM:s deltagare. Se TSFS 2012:61, 5-7§.

•

Vidareutbildning på tyngre behörigheter, trafiklärarutbildning - Kan styrka att han
eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år. Se
VVFS 2006:65 6 Kap 3§

Sökandens ansvar
•

Komma till körtest på överenskommen tid och plats som meddelats av Trafikverket.

•

Medföra ett giltigt körkort samt senast utfärdat registreringsbevis för aktuellt fordon
eller aktuell fordonskombination.

•

Medföra giltigt förarkort.

•

Tillhandahålla fordon eller fordonskombination som körtestet avser (C, CE, D eller
DE) och som följer Regler om Körkort vid körprov för körkortsbehörighet C, CE, D
resp DE.

•

Trafiklärare ska medföra och delge testledaren ett skriftligt intyg som styrker att han
eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år.

Körtestets utformning
Behörighet CE 4 timmar. (Dragbil med släpvagn)
Säkerhetskontroll
Körtestet börjar med en säkerhetskontroll. Vid körtesten, ska kombinationen stå
ihopkopplad när testen börjar. Hjälpmedel (checklista) får inte användas.

Bedömning:
Säkerhetskontrollen ska utföras med systematik och rutin. Den sökande ska efter
kontrollen kunna svara på inspektörens fördjupade frågor.

Manövrering
Den sökande ska uppvisa en manövreringsförmåga som präglas av automation och
sinnesnärvaro även vid komplicerade trafiksituationer. Likaså ska den sökande kunna
utföra de manövrar som kan förekomma i normal yrkestrafik.
Exempel på sådana situationer är: till- och frånkoppling av släp, vändning, backning till
lastbrygga eller lastkaj samt uppställning på parkeringsplats.

Körning i trafik
Körningen ska omfatta körning mot mål i såväl stads- som landsvägstrafik under minst
140 minuter. Under denna tid ska den sökande uppvisa förmåga att planera, visa sina
avsikter, avsöka, riskvärdera, och situationsanpassa samt visa regelkunnande och
regelefterlevnad. Här gäller även att den sökande ska visa gott omdöme och
sinnesnärvaro i komplicerade trafiksituationer.
Under momentet ”Körning i trafik” körs först hela kombinationen. Därefter kopplas
ekipaget isär varefter körning med enbart lastbilen ska ske (distributionskörning).
Slutligen kopplas kombinationen ihop igen för en körning med åter ihopkopplad
kombination. Tiden anger effektiv körtid.

I anslutning till momentet Körning i trafik ska den sökanden vid lämpligt tillfälle, kunna
återge och motivera valt handlingssätt i olika situationer.

Behörighet CE 4 timmar. (Dragbil med påhängsvagn)
Säkerhetskontroll
Körtestet börjar med en säkerhetskontroll. Vid körtesten, ska kombinationen stå
isärkopplad när testen börjar. Hjälpmedel (checklista) får inte användas.

Bedömning:
Säkerhetskontrollen ska utföras med systematik och rutin. Den sökande ska efter
kontrollen kunna svara på inspektörens fördjupade frågor.

Manövrering
Den sökande ska uppvisa en manövreringsförmåga som präglas av automation och
sinnesnärvaro även vid komplicerade trafiksituationer. Likaså ska den sökande kunna
utföra de manövrar som kan förekomma i normal yrkestrafik.
Exempel på sådana situationer är: vändning, backning till lastbrygga eller lastkaj samt
uppställning på parkeringsplats.

Körning i trafik
Körningen ska omfatta körning mot mål i såväl stads- som landsvägstrafik under minst
120 minuter. Under denna tid ska den sökande uppvisa förmåga att planera, visa sina
avsikter, avsöka, riskvärdera, och situationsanpassa samt visa regelkunnande och
regelefterlevnad. Här gäller även att den sökande ska visa gott omdöme och
sinnesnärvaro i komplicerade trafiksituationer.
Körningen avslutas med att kombinationen kopplas isär.
Tiden anger effektiv körtid.

I anslutning till momentet Körning i trafik ska den sökanden vid lämpligt tillfälle, kunna
återge och motivera valt handlingssätt i olika situationer.

Behörighet C/D 3 timmar
Säkerhetskontroll
Körtestet börjar med att den sökande genomför en säkerhetskontroll. Hjälpmedel
(checklista) får inte användas.

Manövrering
Den sökande ska uppvisa en manövreringsförmåga som präglas av automation och
sinnesnärvaro, även under komplicerade trafiksituationer. Den sökande ska även kunna
utföra de manövrer som förekommer i normal yrkestrafik.
Exempel på sådana situationer är: vändning, start från vägkant i med- och motlut,
backning till lastbrygga eller lastkaj, angöring vid busshållplats eller plattform samt
uppställning på p-plats.

Körning i trafik
Körningen ska omfatta körning mot mål såväl i stads- som landsvägstrafik under minst
120 minuter. Under denna tid ska den sökande uppvisa förmåga att planera, visa sina
avsikter, avsöka, riskvärdera, och situationsanpassa samt visa regelkunnande och
regelefterlevnad. Även här gäller att den sökande ska visa gott omdöme och
sinnesnärvaro i komplicerade trafiksituationer. Körningen ska också ha en tydlig
prägel av passagerarvänlighet gäller D. Tiden anger effektiv körtid.

I anslutning till momentet Körning i trafik ska den sökanden vid lämpligt tillfälle, kunna
återge och motivera valt handlingssätt i olika situationer.

