
Information kring att ta ett körkort för bil  
  

Körkortstillstånd  

Innan du får börja övningsköra på bil måste du ha fått igenom ett körkortstillstånd. Detta ansöker du 

om på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/. I ansökan skall du skicka 

in en hälsodeklaration, som du hittar där du ansöker om det, samt göra ett syntest. Syntestet kan du 
göra hos oss eller hos en optiker. Som kund hos oss bjuder vi på avgiften för syntestet om du gör det 

hos oss. Det är drop in för syntest under kontorets öppettider. Du behöver ha med dig giltig 

legitimation samt om du använder linser, kunna ta ut dem.   

  

Har du nyligen tagit ett AM-körkort, behöver du inte ansöka om ett nytt körkortstillstånd. 

Körkortstillståndet du ansökte om till ditt AM-kort håller i 5 år och gäller även för bil.  

  

Övningsköra privat  

Vill du även kunna övningsköra hemma/privat, behöver både du och din/dina handledare gå en 

introduktionskurs. Den kursen håller i 5 år, så har din handledare gått den inom de senaste 5 åren, 

behöver den inte gå kursen igen. Innan ni får ut och köra måste även din/dina handledare ansöka om 

ett handledartillstånd på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/. Det 

krävs ett handledartillstånd per handledare och elev. När handledartillståndet är godkänt, kan ni åka 

ut och övningsköra hemma.  

  

Övningsköra på trafikskolan  

För att få övningsköra på en trafikskola krävs endast ett godkänt körkortstillstånd. När du kommer till 

oss så hjälper vi dig med det just du önskar. Det kan vara alltifrån enbart körlektioner till både 

körlektioner och teoriböcker, teorikurser etc.   

  

En bra sak att börja med, om du är ny kund hos oss, är något vi kallar för provlektion. Du får då första 
lektionen till ett billigare pris för att kunna testa din nivå på körningen eller testa oss som trafikskola. 

Lektionstiden är samma som för en vanlig lektion, dvs. 55 minuter. Kom in till oss, ring, sms:a eller 

maila och så hjälper vi dig att boka in denna första lektion.  

  

Annars erbjuder vi både lösa lektioner eller paket med enbart lektioner eller både lektioner och 

teorimaterial. Du hittar mer information om våra olika paket samt priser på vår hemsida 
www.torslandatrafikskola.se. Där går du sedan in på e-handel (en knapp långt upp till höger på sidan) 

och vidare till bil. Innan du kör din/dina lektioner hos oss önskar vi att du betalat för dem. Det gör du 

enklast via vår e-handel, men det går också bra att komma in till oss och göra det på plats under 
kontorets öppettider. Fördelaktigt för dig, om du inte enbart ska ta någon enstaka lektion, är att köpa 

ett paket som du tror passar dig. Skulle du inte utnyttja alla körlektioner i paketet, så får du tillbaka 

pengarna för dem du inte utnyttjat. Köpt paket håller i 12 månader från inköpsdatum.  

  

När du köpt en lektion/ett paket hos oss får du tillgång till en sida som heter elevcentralen och det är 

där du sedan bokar dina lektioner och arbetar med ev. köpt teori. Köper du produkter via vår ehandel 
får du direkt ett inlogg till den sidan. Köper du produkter på plats hos oss får du istället ett sms med 

en länk som du behöver gå in på inom 24 timmar och välja ett lösenord. Tänk på att lösenordet 

behöver vara minst 12 tecken långt, ha en versal (stor bokstav), en siffra och ett specialtecken. Köper 
du produkter via vår hemsida och det inte går att boka någon lektion, beror det oftast på att ditt 

körkortstillstånd inte är inlagt i systemet. Kontakta då oss och så lägger vi in det så att du kan boka 
dina lektioner.   
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Du bokar/avbokar alltså dina körlektioner själv. Vill du avboka en lektion, behöver du göra det innan 

kl. 13.00 dagen innan du skulle kört lektionen. När du ska boka lektioner så väljer du, i listan, den 
lärare du önskar köra med. Du ser då schemat för den läraren i 4 veckor. Varje vecka, midnatt mellan 

söndag och måndag, kommer en ny vecka ut för bokning på alla lärare.  

  

När du kommit en bit i din utbildning är det en fördel att boka två lektioner på rad, så kallade 

dubbellektioner. Du kör då 2x55 min åt gången och hinner/får ut mycket mer av lektionerna när du 

är hos oss. För att göra detta så bokar du in dig på två lektioner i rad med klockslag efter varandra 
och på samma lärare inne på elevcentralen.  

  

Glöm inte heller att plugga teori. Desto tidigare du sätter igång med den, ju lättare blir det och desto 
snabbare brukar det gå framåt i körningen. Kombinera gärna även körningen på trafikskolan med 

övningskörning privat. Var då också noga med att öva hemma på det som ni övat på hos oss på 

trafikskolan.  

  

Riskutbildningarna  

Innan du får genomföra dina prov på Trafikverket, så måste du ha godkända riskutbildningar. Båda 

dessa kurser är giltiga i 5 år från godkänd kurs. Riskettan kräver inga förkunskaper och görs med 
fördel i början av utbildningen. Det är en teoretisk kurs på 3 timmar och som handlar om alkohol och 

andra droger, trötthet samt andra risker i trafiken. Risktvåan är istället en praktisk kurs där man får 
öva på att köra på halt underlag. Denna kurs brukar kallas för halkan. Risktvåan gör du med fördel 

närmre slutet på din utbildning, då du med mer erfarenhet och kunskap, får ut mer av denna kurs.  

  

Kunskaps- och körprov på Trafikverket  

Redan i början av din utbildning är det bra att kontrollera hur mycket tider som finns tillgängliga för 

teoriprov samt uppkörning på Trafikverket. Är det ont om tider och/eller du har en deadline för ditt 
körkort, är det en fördel att själv gå in och boka dessa prov på Trafikverket. Idag krävs ett godkänt 

teoriprov för att få genomföra ett körprov. Godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader (6 månader 

under covid-19 tom 30/9-21). Tänk på att inte boka in teori- och körprov för tight i tid. Om du mot 

vår förhoppning inte klarar teoriprovet, så måste uppkörningen avbokas 24 timmar innan provstart 

för att du inte ska bli debiterad. Boka därför inte proven tätare än 36 timmar efter varandra, så att du 

har lite extra tid för att komma ihåg avbokningen. Är du under 18 år när du bokar proven, behöver du 
betala för proven 25 timmar innan provstart. Annars avbokar Trafikverket dem automatiskt. Tänk på 

att Trafikverket finns på två platser i Göteborg, så att du åker till rätt ställe. Vid teoriprovet behöver 

du vara på plats ca 30 minuter innan provstart för att hinna fotografera dig samt skriva din 
namnteckning till körkortet. Ta med giltig legitimation vid båda provtillfällena.  

  

Det är ingen skillnad mellan att boka ett teoriprov själv eller via trafikskolan. När det kommer till 
körprovet är det några saker som skiljer. Bokar du via skolan så är det upp till oss (tillsammans med 

dig) att se till att du är klar när du kommer till din uppkörning. Bokar vi ett körprov, så lägger vi då 

också en plan med det antalet lektioner vi anser att du behöver för att bli klar med kursplanen innan 

uppkörningen. Kursplanen består av 15 moment, vilka alla skall kunna genomföras självständigt innan 

ett körprov. Du hittar mer information om dessa 15 moment i körhäftena eller  

handledarboken. Det ligger alltid också en enkellektion innan körprovet, då vi utgår ifrån trafikskolan 

och du får köra lite innan uppkörningen så att du är varm i kläderna när du kommer till Trafikverket. 

Bokar du via skolan så använder du en av våra bilar under körprovet samt att din trafiklärare är med 
dig på uppvärmningen, ev. under provet samt tar emot dig efteråt. Bokar du istället körprovet själv, 

så kallat privat prov, så tar du dig själv till Trafikverket samt hyr deras bil under provet. Har du bokat 

ett privat körprov först men vill byta till en uppkörning med Trafikskolan istället, går det bra så länge 



du avbokar din tid minst 24 timmar innan provstart, går med på det antal lektioner trafikskolan anser 

att du behöver innan ditt prov samt att vi har lediga tider som vi kan boka.  

  

Ditt ansvar  

Viktigt att tänka på är att vi mer än gärna hjälper dig att ta ditt körkort, men att det är du som 

behöver ta ansvar och utvecklas för att få körkortet i din hand.  


