
B körkort – Personbil 
 

För att ta körkort B med behörighet för personbil finns det en rad saker att tänka på.  

 

• I behörighet B ingår förutom personbil också tillstånd att köra lätt lastbil och bil 

eller lätt lastbil med lätt släpfordon. 

 

• För att börja övningsköra krävs ett körkortstillstånd som ansöks om hos 

Transportstyrelsen och som visar att den som övningskör är godkänd och uppfyller 

vissa krav.  

Med ansökan om körkortstillstånd ska en hälsodeklaration samt intyg om 

synundersökning skickas.  

 

• Du ska ha fyllt 16 år för att övningsköra 

 

• Om du ska övningsköra privat måste du ha en av Transportstyrelsen godkänd 

handledare. Du ska, tillsammans med din handledare genomgå en 

introduktionsutbildning innan ni börjar övningsköra.  

 

 

Övningsköra privat 

Du som ska övningsköra privat måste ha en godkänd 
handledare som har uppsikt över din körning.  
Om man ska övningsköra privat för personbil eller lätt 
lastbil behöver både eleven och handledaren först gå  en 
introduktionsutbildning. 

 

 

Hur länge gäller handledarbeviset? 

Ett handledarbevis gäller i fem år så länge körkortet inte blir 
återkallat. Du måste sen göra en ny ansökan och bli godkänd 
på nytt, om du vill fortsätta att vara handledare.  

 

http://www.korkortsverige.se/a/ovningskora
http://www.korkortsverige.se/a/ovningskora


Alla körkort 

• A = Motorcykel  

• B = Personbil  

• BE = Personbil med tungt släp  

• C = Tung lastbil  

• CE = Tung lastbil med tungt släp  

• D = Buss  

• DE = Buss med tungt släp 

 

Film: Inledning körprov B 

https://www.youtube.com/watch?v=znQ4ujIKDPM&list=PL0702D20CC5

88DD06&index=2  

 

B körkort - ordlista 
 
Behörighet -  kompetent, lämplig .........................................................  

Tillstånd –  lov, tillåtelse .......................................................................  

Släpfordon – vagn efter bil ....................................................................  

Övningskör – praktisk träning i bilkörning ............................................  

Godkänd – bli godkänd på ett prov .......................................................  

Uppfyller – utför vad som krävs ............................................................  

Krav – man ställer villkor för något .......................................................  

Hälsodeklaration – innehåller frågor om din hälsa ...............................  

Synundersökning – synkontroll  ............................................................  

Genomgår – gå igenom, upplever .........................................................  

Introduktion – inledning, presentation, början ....................................  

 

http://www.korkortsverige.se/a/A_korkort-motorcykel
http://www.korkortsverige.se/a/B-korkort_personbil
http://www.korkortsverige.se/a/BE-korkort_personbil_med_tungt_slap
http://www.korkortsverige.se/a/C-korkort_tung_lastbil
http://www.korkortsverige.se/a/CE-korkort_tung_lastbil_med_tungt_slap
http://www.korkortsverige.se/a/D-korkort_buss
http://www.korkortsverige.se/a/DE_korkort_buss_med_tungt_slap
https://www.youtube.com/watch?v=znQ4ujIKDPM&list=PL0702D20CC588DD06&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=znQ4ujIKDPM&list=PL0702D20CC588DD06&index=2


 

 

Substantiv  

  

obestämd form 
singular 

bestämd form 
singular 

obestämd form 
plural 

bestämd form 
plural 

ett tillstånd tillståndet många tillstånd tillstånden 

ett släpfordon släpfordonet  många släpfordon släpfordonen 

ett krav kravet många krav kraven 

en hälsodeklaration hälsodeklarationen många hälsodeklarationer hälsodeklarationerna 

en synundersökning synundersökningen många synundersökningar synundersökningarna 

en introduktion introduktionen många introduktioner introduktionerna 

en personbil personbilen många personbilar personbilarna 

en handledare  handledaren många handledare handledarna 

ett bevis beviset många bevis bevisen 

 

 

 

Verb 

 
övningskör övningskörde  har övningskört 

genomgår genomgick har genomgått 

uppfyller uppfyllde har uppfyllt 

återkalla återkallade har återkallat  

 

 

 

Adjektiv 

 

EN ETT MÅNGA 

behörig behörigt behöriga 

godkänd godkänt godkända 

 

 

 


