
,mOfarmif;vdkifpif ( Körkort )&zdk@ b,fvdkvkyf=urvJ? 
 
 usaemftaeeJ@ ,mOfarmif;vkdifpif&zdk@ bmawGvdktyfovJ/ b,fvdkvkyf&rvJqdkwm 
pra&;cif ed'gef;taeeJ@ eJeJajymvdkwmu 'Dtcka&;xm;wJhtxJu vkyfaqmif&rJh vrf;nGefcsufawG 
[m ,mOfarmif;vkdifpiftrSefwu,fvdkcsif+yD; b,fuaeb,fvdkpvkyf&r,fqdkwmrodwJh olawGt 
wGuf tvG,fwul wqifhjcif;vkyfaqmifEdkkifzdk@ &nf&G,f+yD; a&;om;wmjzpfygw,f? bmjzpfvdk@vJqdk 
awmh usaemfudk,fwdkif b,fuaeb,fvdkpvkyf&rvJqdkwm tpuaetqHk;txdajym jyEdkifwJholr&Sd 
wma=umihf prf;w0g;0g;eJ@ [dkvludkeJeJar; 'DvludkeJeJar;/ [dkvludk tultnDawmif; 'DvludktultnD 
awmif;eJ@ wpfESpfeD;yg;avmuf vkyfcJh&wmrdk@ usaemfawG@}uHKcJh&wJh tcuftcJawG tawG@t}uHKawGu 
aetajccH+yD; usaemfvdkprf;w0g;0g;jzpfraebJ wqifhjcif; vkyfaqmif+yD; ,mOfarmif;vdkifpifudk tjref 
qHk;&Edkif=uapvkdkwJh qENeJ@a&;om;wmjzpfa=umif;udk today;vdkygw,f?  
 qGD'ifEdkifiHrSmaexdkif tvkyfvkyfudkif=urJhvlawGtwGuf ,mOfarmif;vkdifpif[m r&Sdrjzpf 
txl;ta&;}uD;wJht&mwckvdk@em;vnfxm;ovdk 'Dvdkifpif[m Oa&my tzGJ@0ifEkdifiHawGeJ@ puif'D-
ae;AD;,rf; EddkifiHawGrSm armif;ESifcGifh &Sdwma=umihf &xm;r,fqdk&if udk,ftwGuftpp t&m&m 
taxmuftul trsm;}uD;&Edkifygw,f?'ga=umihf qEN&SdolawGtaeeJ@pepfwus wqifhjcif;vkyfaqmif 
&,lEdkifzdk@ &nf&G,f+yD; a&;om;wm jzpfygw,f?  
 zwf&wm vG,ful+yD; em;vnfvG,fatmif txl;}udK;pm;+yD;a&;xm;ygw,f/ tu,fI 
zwf&wmr&Sif;bl;/ em;rvnfbl;qdk&if usaemfudk tcsdefra&G;qufoG,f ar;jref;Ekdkifygw,f? wwfEdkif 
oavmufulnDzdktqifoifh&Sda=umif;udkvJ today;vdkygw,f? 
 
,mOfarmif;vdkifpif&zdk@ bmawGvdktyfovJ? 
 
 ,mOfarmif;vdkifpifwck&zdk@qdk&if ------ 
1? yxrqHk; qGD'ifEdkifiH,mOfvdkifpifXme( Vägverket ) rSm av#mufv$mwif+yD; cGifhjyKcsuf&,l &ygr,f? 
2? um;armif;rwwfao;&if um;armif;oif&r,f/ pmawG@ajzzdk@ ,mOfpnf;urf;/vrf;pnf;urf;awGudk 
    avhvm&ygr,f? 
3? um;armif;wwf&ifawmh pmawGajzzdk@ oDtdk&D( Teori ) wrsdK;bJavhvm&ygr,f? 
4? um;armif;wma&m/ oDtdk&D( Teori ) a&mydkif+yD;vdk@ ,lq&if? 
5? a&cJjyifay:um;oGm;armif;xm;&ygr,f? ? ( Halkbanan ) tck riskutbildning del 2 vdk@vJac:yg 
w,f? 
6? tEW&m,feJ@ygwfoufwJh odoifhodxdkufwhJoifwef;wckwuf&ygr,f?( Riskutbildning ) tck 
riskutbildning del 1 vdk@ac:ygw,f? 
&? pmawG@pmar;yGJ (Kunskapsprov) ajzwmatmif&ygr,f? 
8? vufawG@ tarmif; ( Körprov ) ajzwm atmif&ygr,f?  
9? pmawGa&mvufawGyg atmifwmeJ@csufjcif; ,mOfarmif;vkdifpifu'fjym;(Körkort) r&ao;ayrJhvJ 
bJ um;armif;vdk@&+yD;jzpfygw,f? 
 
  
 



,mOfarmif;vkdifpifajzzdk@ twGufodxm;&rJhtcsufawGeJ@Oya'awG ubmvJ? 
 
1?,mOfarmif;vdkifpifXmeu vdkifpifajzqdkzdk@twGufcGifhjyKwJhcGifhjyKcsuf(,m,Dtarmif;oifvdkifpif)[m 
oufwrf;(5)ESpf&Sdw,f/(5)ESpftwGif;ajzvdk@ratmifbl; qdk&if tm;vHk;topfuaejyefp&rSmjzpfw,f? 
2009ckESpf {+yDv (1)&ufae@ aemufydkif;rSm vkyfxm;wJhOya' topft& Halkbanan/Riskutbildning del 

1  [m oufwrf; (5)ESpf&Sdygw,f?twdtusodvdkygu atmufuay;xm;wJh tifwmeuf pmrsufESm 
rSmoGmm;a&mufavhvm =unhf&_Edkifygw,f? 
 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Korkortstillstand/ 
 
2? a&cJjyifrSmarmif;wmvJ (Halkbanan) oufwrf;(5)ESpf&Sdygw,f/ ig;eSpftwGif;ratmif&ifaemuf 
wcg topfjyefarmif;&rSmjzpfw,f? 
2009ckESpf {+yDv (1)&ufae@ aemufydkif;rSm vkyfxm;wJhOya' topft& Halkbanan/Riskutbildning del 

2  [mvJ oufwrf; (5)ESpf&Sdygw,f? http://www.storaholm.com/sv/korkort/ 
 
3? pmawG@(Kungskapsprov)eJ@ vufawG@ tarmif;(Körprov)ajzqdkcGifhudk wcgwnf; &ufcsdef;&,l 
xm;&ygr,f? pmawG@udk t&ifajz&rSmjzpf+yD; vufawG@udkawmh aemufajz&rSmjzpfygw,f? 'Dae&mrSm 
pmawG@ajzvdk@ atmifatmifratmifatmif vufawG@ tarmif;(Körprov) udkajz&rSmjzpfygw,f? 
ESpfckvHk;ratmif&if awmh topfujyefp&rSmjzpfygw,f? tu,fvdk@ wckckudkatmifcJhr,fqdk&ifawmh 
usefaewJhwckudk ESpfvtwGif;rSm atmifatmifajzqdkcGifh&rSmjzpfygw,f? 'gayayrJh ESpfvtwGif;rSm 
usefwJhwpfckudk ratmifcJhbl;qdk&ifawmh ESpfckpvHk;udk tpuaejyefajz&rSmjzpfygw,f?  
4? bmomjyefeJ@ajzqdkcsifw,fqdk&ifvJ ajzqdkcGifh&Sdygw,f?'gayrJh ,mOfarmif;vdkifpifXmeu cGifhjyKcsuf  
&,l&ygr,f? tJ'DcGifhjyKcsuf&atmif b,fvdkvkyf&rvJqdk&if yxrOD;qHk;tcsufjzpfwJh qDG'ifEdkifiH 
,mOfarmif;vdkifpifXme(Vägverket)rSmvkdifpifajzqdkcGifhav#mufv$mwif+yD;wJhaemuf vkdifpifajzvdk@&+yD; 
qdkwJhcGifhjyKcsufjyefusvm+yD;qdk&if udk,fh&J@c&dkifvdkifpifXme ( Länsstyrelsen )udk zkef;eJ@qufoG,f+yD; 
bmomjyefeJ@ajzqdkvdka=umif; ta=umif;=um;&ygr,f/qufoG,f&rJhzkef;eHygwfu cGifhjyKcsufpm&Gufay: 
rSm&Sdygw,f? zkef;eJqufoG,f+yD;vkd@ wygwftwGif;rSm olwdk@qDu av#mufv$myHkpH pm&Gufwapgif 
ydk@vmygr,f/tJ'Dav#mufv$mxJrSmvdktyfwJhtcsuftvufawGudkudk,fujznfh+yD;vdk@&Sd&if SFI ausmif; 
uudk,fh&J@ausmif;tkyfq&modk@r[kwf ausmif;q&mwOD;OD;xHrSm axmufcHcsufa&;cdkif;&ygr,f? SFI  
ausmif;uaxmufcHcsuf&rSom bmomjyefeJ@ajzqdkcGifhudk&&SdrSmjzpfygw,f?  
http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Forarprov/--Anpassade-prov/  
SFI ausmif;u axmufcHcsuf&+yD;qdkvdk&Sd&if tJ'Dav#mufv$mudk c&dkif,mOfarmif;vdkifpifXme 
(Länsstyrelsen)udk jyefvnfay;ydk@&ygr,f? jyefydk@+yD;vdk@ wpfygwf ESpfygwftwGif;rSm bmomjyefeJ@ 
ajzqdkcGifhjyK+yD;jzpfa=umif; ta=umif;=um;pmwapgifh&&SdrSmjzpfygw,f?  
bmomjyefeJ@ajzqdkcGifhoufwrf;udkvnf; ( 5 )ESpfbJowfrSwfxm;ygw,f? owfrSwfxm;wJhoufwrf; 
ukefqHk;oGm;&ifawmh topfjyefwif&rSmjzpfygw,f? 'Dae&mrSmbmomjyefeJ@ajzzdk@udk udk,fucGifhjyKcsuf 
&xm;+yD;jzpfayrJhvJ ta=umif;wckcka=umihf qGD'ifvdkbJajzawmhr,fqdk&ifvJ ajzvdk@&ygw,f?  
5? qGD'ifvdkajzr,fqdk&if qGD'ifwEdkkifiHvHk; udk,f}udKufwJh+rdK@rSm ajzvdk@&w,f/udk,fpdwf}udKuf&uf/ pdwf 
}udKuftcsdefa&G;cs,fEdkifw,f?  

http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Forarprov/--Anpassade-prov/


6? bmomjyefeJ@ajzr,fqdk&ifawmh bmomjyef&SdwJh+rdK@rSmbJ oGm;ajz&r,f/ olwdk@owfrSwfay;wJh&uf 
eJ@tcsdefrSm oGm;ajz&rSmjzpfw,f?  
7? aemufwckupmar;yGJajzqdkwJhtcsdef[m  ay;xmwJhar;cGef;(70)rSmcGifhjyKxm;wJhtcsdefu rdepf(50) 
bJ&wma=umihf udk,fu pmzwfwmrjrefvdk@ tcsdefydkvdkcsifw,fqdk&ifvJ awmif;vdk@&w,f/ tJ'Dvdk 
awmif;&if udk,fhudk( 25 )rdepfydkay;w,f/tJ'gvJ udk,fajzrJh&ufcsdef;,lwJhtcgrSm wcgwnf;zkef;eJquf 
+yD; }udKwifawmif;xm;&rSmjzpfygw,f? tJ'Dvdktcsdefydkawmif;&ifvJ ajzrJhae&mudkudk,fpdwf}udKufa&G; 
cs,fEdkifayrJh ajz&rJh&ufeJ@tcsdefudkawmh olwdk@uowfrSwfay;rSmjzpfygw,f?  
8? pmawG@(Kunskapsprov) eJ@ vufawG@(Körprov)awGrajzcifrSm a&cJjyifarmif;jcif;( Halkbanan) 
eJ@ tEN&m,feJ@ygwfoufvdk@ odoifhodxdkufwJhtcsuftvufrsm;oifwef; ( Riskutbildning ) awGudk 
rjzpfraewufxm;&rSmjzpfygw,f?   
9? pmawG@( Kunskapsprov) eJ@ vufawG@( Körprov )awGrajzqdkcifrSm pmaryGJajzzdk@twGuf aiGoGif; 
&ygr,f/ oGif;&rJhaiGudk }udKwifay;oGif;&rSmjzpfjzpfw,f?tu,fIrajzcsifawmhvdk@ &ufcsdef;udkjyefzsuf 
vdkufr,fqdk&if ESpfvtawmtwGif;rSm aemufxyfxyfajzzdk@twGuf b,fae&mrSmrS &ufcsdef;xyf 
r,lawmhbl;qdk&if tJ'D}udKwifay;oGif;xm;wJhaiGtm;vHk;udk jyefydk@vmay;rSmjzpfygw,f? aiGr&_H;ygbl;?  
 
10? &ufcsdef;udkvnf; udk,f}udKufovdk jyifcsifovdk &ufcsdef;ajymif;vdk jyifvdk&w,f tJ'DtwGuf 
aiGxyfay;p&mrvdkygbl;?  
 
Ð av#mufv$mb,fvdkwif&rvJ ´ 
 yxrOD;qHk; av#mufv$mwifzdk@twGuf udk,faewJh+rdK@u ,mOftarmif;oifwef;ausmif; 
(Trafikskolan) wckckrSmjzpfap (odk@r[kwf) Internet xJrSmjzpfap av#mufv$myHkpHudk tcrJh&,lEdkifyg 
w,f? av#mufv$m&+yD;qdk&if tJ'DtxJrSm jznfh&rJhtcsuftvufawGudkjznfh&ygr,f? 'Dae&mrSmwck 
t}uHay;vdkwmu av#mufv$myHkpHudk ,mOftarmif;oif oifwef;ausmif; (Trafikskolan) u&,l 
wmydkaumif;ygw,f bmjzpfvdk@vJqdkawmh av#mufv$mrSmazgifjznfh+yD;&if udk,f&J@rsufvHk;udkprf;oyf 
ppfaq;+yD; rsufvHk;tjriftm; b,fvdktajctae&Sdw,fqdkwmudk ppfaq;wJhq&mu axmufcHcsuf 
a&;ay;&ygw,f/ 'g=umihf ,mOftarmif;oif oifwef;ausmif; (Trafikskolan)rSm wcgwnf; av#muf 
v$m,lazgifjznfh+yD; rsufvHk;wcgwnf;ppfaq; axmufcHcsufwcgwnf;&,l+yD; av#mufv$mudk tJ'DrSm 
wcgwnf;wifxm;cJh&HkygbJ? tu,fI Internet  uav#mufv$mudk&,lr,fqdk&if Print xkwf&r,f/ 
wcg azgifjznhf+yD;&if rsufvHk;udk ,mOfarmif;oifwef;ausmif;(odk@) rsufvHk;q&m0efxHrSm oGm;prf;oyf 
&ygr,f/+yD;rSwcg av#mufv$mudkpmwkdufuaeqifhydk@&rSmjzpfvdk@ tvkyf&_yfygw,f?rsufvHk;prf;oyfcu 
usaemfwdk@qDrSm(150)c&dkem ay;&ygw,f? av#mufv$myHkpHudk b,fvdkazgifjznfh&rvJqdkwm aemuf 
qufwGJyHkpHrsm;eJ@qufvufaz:jyxm;ygw,f? pmvHk;teDa&mifawGu udk,fjznfh&rJh tcsuftvuf 
awGjzpfygw,f?av#mufv$myHkpHawGudk &,lzdk@tcuftcJ&Sd w,fqdk&if usaemfydk@ay;vdk@&ygw,f? 'gayrJh 
pmydk@cudkawmh udk,fh[mudk,f uscH&rSmjzpfygw,f? 
( aemufqufwGJyHkpH - 1/ 2/ 3/ 4 )? 
 
av#mufv$mudk udk,fjyefydk@vdkuf+yD;vkd@ wygwfuESpfygwftwGif;rSm ,mOfarmif;vkdifpifXmeuae+yD; 
ta=umif;=um;pmwapgif jyefydk@vmygw,f? tJ'Dta=umif;=um;pmuawmh ,mOfarmif;vdkifpifXme 



udk aiG( 220 ) ay;oGif;zdkjzpfygw,f? ta=umif;=um;pmyHkpHudk aemufqufwGJyHkpHeJ@ az:jyxm;ygw,f? 
( aemufqufwGJyHkpH - 5 / 6 ) 
 
,mOfarmif;vdkifpifXmeudk aiGydk@+yD;vdk@ wygwfu ESpfygwfavmuf=um&if udk,fhtwGuf udk,fydkifv_d@0Suf 
*%ef;(5)vHk;ygwJhpm( Personliga kod )wapgifeJ@ um;vkdif;pifajzqdkcGifhESifh tarmif;oifcGifhjyK+yD;jzpfwJh 
oufaocHtaxmuf txm;pm/ tarmif;oifvdkifpif(Bevis om körkortstillstånd)wapgifudk &&SdrSm 
jzpfygw,f? 'DcGifhjyK pm[m oufwrf;(5)ESpf&Sdygw,f?tu,fI udk,fu cGifhjyKxm;wJh (5)ESpftwGif; 
rSmta=umif;trsdK;rsdK;a=umihfratmifcJhbl;qkd&ifawmh aemufw}udrftm;vHk; tpuaejyef+yD;av#muf 
v$mwif&rSmjzpfygw,f? 
( aemufqufwGJykHpH - 7/ 8)  
 
Ð t&ifwHk;u um;armif;rwwfao;bJ tckrSpoif&ifb,fvdkvkyf&rvJ´ 
 t&ifwHk;u vHk;0um;armif;rwwfwJholawGtaeeJ@uawmh udk,faexdkif&m+rdK@&J@um; 
tarmif;oif oifwef;ausmif;wckkck ( Trafikskolan ) udkoGm;+yD; um;armif;oifr,fqdkwJhta=umif; 
udkt&if rSwfyHkwif&rSmjzpfygw,f? 'Dae&mrSmvnf; ESpfrsdK;&Sdygw,f/ wrsdK;u ,mOfarmif;oifwef; 
ausmif;rSmbJ tpuae+yD; wwfwJhtxd tp tqHk;oif,lwmjzpfygw,f? 'gayrJh tJ'Denf;u aiGukef 
odwfrsm;w,f/ um;armif;oifwef;ausmif;rSm tcsdefwcsdefudk oif=um;c (350) ay;&ygw,f/ tcsdef 
wcsdef[m rdepf(30)bJ=umygw,f/ vlwa,muf[m um;udk uGsrf;uGsrf;usifusifarmif;wwfzdkqdk&if 
em&Daygif;rsm;pGm oif=um;&rSmjzpfygw,f? 'gayrJh tjcm;a&Gcs,fp&mvrf;r&Sdbl;qdk&ifawmh 'Dvrf;udk 
bJa&G;cs,f=u&rSmjzpfw,f? tJ'DrSmtm;omcsufwck&Sdwmu pepfwusoif,lEdkifw,f/ tarmif;ajz 
&wmatmifjrifzdk@ ydkvG,fw,f? 
 aemufwrsdK;uawmh um;armif;wwfwJholyk*~vduwa,mufa,mufu tjyifrSmoif 
ay;wJhenf;jzpfw,f? 'gayrJh tJ'Dvdkoifay;wJh yk*~dKvf[m tenf;qHk; qGD'ifEkdifiHrSmum;armif;xm;wJh 
oufwrf; ( 5 § 6 )ESpf&Sdxm;&rSmjzpf+yD; ,mOfeJ@ygwfoufwJh jypfr_uif;&Sif;oljzpf&rSmjzpf+yD; tjcm;ol 
wa,mufa,mufudk oif=um;ydk@csEdkifwJh t&nftcsif;&Sdoljzpf&ygr,f? tJ'Dvdkoifay;wJhol&Sdw,fqdk 
&if tJ'Doifay;rJhq&ma&m um;armif;oifrJhoifwef;om;ygESpfa,mufpvHk; ,mOfarmif;oifwef; 
ausmif;wckckrSmoGm;+yD; rSwfyHkwif&ygr,f/ rSwfyHkwifctjzpf oifay;wJhq&mu (350) c&dkemeJ@ 
um;armif;oifrJh oifwef;om;u ( 350 ) c&dkem ,mOfarmif;oifwef;ausmif;udk ay;oGif;&ygw,f? 
tJ'g+yD;&if q&mvkyfwJhola&m tarmif;oifrJholyg tpysdK;r_ (rdwfquf)oifwef; (Introduktions- 
utbildning)udk tJ'D (Trafikskolan) ,mOftarmif;oif oifwef;ausmif;rSm wuf&rSmjzpfygw,f? 
tJ'gqdk&if ,mOfarmif;oifwef;ausmif; (Trafikskolan)u vdktyfwJhpm&Gufpmwrf;axmufcHcsufawG 
xkwfay;ygw,f/ 'guawmh tarmif;oifaepOf wm0ef&SdolawGu ppfaq;&if tJ'Dtaxmuftxm; 
awGudkjy&ygr,f? tarmif;oifaepOfumvrSm um;armif;oifaeol um;armif;aewJhtcsdefwdkif;rSm 
tarmif;oifay;wJhq&m[m tem;rSmt+rJwrf; &Sdae&rSmjzpfygw,f? udk,fu tarmif;oifcGifh&xm; 
+yD;jzpfvdk@wa,mufwnf; vHk;0 vkdufarmif;vdk@r&ygbl;?q&mwa,muf[m w}udrfrSm oifwef;om; 
wa,mufudkbJ tarmif;oifay;cGifh&Sdygw,f?  
 'Dae&mrSm wckt}uHay;csifwmu aiGwwfEdkifr,fqdk&if ,mOfarmif;oifwef;ausmif; 
(Trafikskolan) rSmoifwmtaumif;qHk;ygbJ/ bmjzpfvdk@vJqdkvdk@&Sd&if oif=um;wmpepfusovdk 
tarmif;ajzwJhtcgrSmvnf; ,mOfarmif;oifwef;ausmif; (Trafikskolan)&J@axmufcHr_[mudk,fht 



wGuf tarmif;ajzwJhae&mrSm atmifjrifzdk@ taxmuftuljzpfvdkygbJ? cef@rSef;ajc (25000)c&dkem 
avmufukefEdkifygw,f?  
 'DvdkrSr[kwfbJtjyifrSm oifay;rJhq&m&Sdw,fqdk&ifawmh ,mOfarmif;oifwef;ausmif; 
(Trafikskolan) rSmESpfa,mufpvHk;rSwfyHkwif+yD;&if yxrOD;qHk; ,mOfarmif;oifwef;ausmif;rSm tcsdef 
(5)csdefavmuft&if,loifhygw,f? tJ'DrSm tajccHoifwef;udkoif,lyg/ +yD;&if ,mOfarmif;oifwef; 
ausmif; (Trafikskolan)udk tjyifrSm yk*~vduq&meJ@ uGsrf;usifatmifqufoifr,fvdk@ajymyg/ uGsrf; 
usifvmrS ,mOfarmif;oifwef;ausmif; (Trafikskolan)udkwacgufjyefvm+yD; tacsmqufoifr,fvdk@ 
ajym+yD; tjyifrSm q&meJ@ qufavhusifhoif,lyg? tjyifrSmoifvdk@ uGsrf;usif+yD;vdk@ udk,fhq&mua&m 
udk,fudkwdkifuyg &Hk=unfvufcH+yD;qdk&if aemufwacguf ,mOfarmif;oifwef;ausmif; (Trafikskolan) 
udkjyefoGm;+yD; ,mOfarmif;oifwef;ausmif;uae+yD; udk,fh&J@ um;armif;wJhtajctaeudkppfaq;cdkif;yg/ 
+yD;&if udk,fbmawGvdkaeao;vJ/ b,fESpfcsdefavmuf,l+yD;qufavhusifh&tkef;rvJqdkwmolwdk@udk 
tulnDawmif;ppfaq;cdkif;yg/ ,mOfarmif;oifwef;ausmif;u uoifhudkulnDygvdrfhr,f? oiftaeeJ@ 
um;udkuGsrf;uGsrf;usifusifeJ@ tjypfenf;Edkifor#enf;atmifarmif;Edkif+yD;qdk&if tarmif;ajzzdk@twGuf 
,mOfarmif;oifwef;ausmif; (Trafikskolan) udkbJ tarmif;ajzzdk@pDpOfcdkif;yg/ ,mOfarmif;oifwef; 
ausmif;&J@tpDtpOf/ axmufcHcsufeJ@ oGm;ajz&if atmifwmydkvG,fygw,f? 
 txufuaz:jyxm;ovdk um;armif;oifaewmeJ@w+ydKifwnf;rSm,mOfpnf;urf;/vrf; 
pnf;urf;awGeJ@ygwfoufwJh pmawG@tydkif;(Teori) udkvnf; w+ydKifwnf;pwifavhvm&rSmjzpfygw,f? 
tJ'Dvdk w+ydKifwnf;avhvmrS udk,fum;armif;oifaewJhae&mrSmtaxmuftuljzpfrSmjzpf+yD; pmawG@ 
ajzwJhtcgrSmvnf; wcgwnf; em;vnfvG,foGm;rSmjzpfygw,f?  
 
Ð um;armif;wwfxm;+yD;om;qdk&if b,fvdkpvkyf&rvJ´ 
 um;armif; uGsrf;uGsrf;usifusifwwfxm;+yD;om;qdk&ifawmh pmawG@ajzqdkEdkifzdk@twGuf 
(Teori) tydkif;udk txl;tm;pdkufavhvm&rSmjzpfygw,f?pmawG@(Teori) udkavhvmwJhae&mrSm qGD'if 
vdkbJajzajz tjcm;bmomwrsdK;rsdK;eJ@bJ ajzajz qGD'ifvdkudkawmh rjzpfraetenf;eJ@trsm;avhvm=u 

&rSmjzpfygw,f? qGD'ifvdk aumif;aumif;zwfEkdifol/ em;vnfolawGtwGuf ̏um;vdkifpifpmtkyf̋ jzpf 

wJh ̏ körkortboken˝udk tptqHk; zwf&_avhvm+yD; ay;xmwJhar;cGefyHkpHawGudk ajz=um;+yD;avhusifh& 
rSmjzpfw,f? wu,fu pmawG@ajzwJhtcsdefrSmar;wJh ar;cGef;tm;vHk;[m ,mOfarmif;olwa,muf 
odoifhodxm;&rJht"duta=umif;t&mawGbJ jzpfygw,f? tJ'Dvdkodxm;&rJh ta=umif;t&mtcsuf 
tm;vHk;[m tJ'DpmtkyfxJrSm tm;vHk;ygygw,f? 'gayrJh ar;cGef;xkwfwJholawGu ta=umif;t&mwck 
udk yHkpHtrsdK;rsdK;eJ@ t"dfy`g,fwlwJhpum;vHk;trsdK;rsdK;oHk;+yD; vSnfhygwfa&;=uwJhtcg qGD'ifvdkruGsrf;usif 
wmbJjzpfjzpf aoaocsmcsmravhvmxm;vdk@bJjzpfjzpf rsufaphvnfwwfygw,f? aemufwcku 
tcsdefuef@owfxm;csufuvJ udk,fpmajzaewJhtcsdefrSm taESmuft,Sufwckjzpfygw,f? qdkvdkcsif 
wJhoabmuawmh ,mOfpnf;urf;/vrf;pnf;urf;awGomur qGD'ifpmeJ@a0g[m&t"dy`g,fawGudkvJ 
em;vnfzdk@vdkw,fqdkwJhoabmygbJ?  
 'Dae&mrSm qGD'ifpmeJ@ pum;udkaumif;aumif;rwwfao;wJholawGtaeeJ@ pdwf"gwf 
rusoGm;=uygeJ@/ pmeJ@pum;udk odwfuGsrf;uGsrf;usifusifrwwfao;wJholawGtwGufvJ ,mOfarmif; 
vdkifpif&EdkifwJhenf;vrf;awG&Sdygw,f?eJeJawmh olrsm;xufydk}udK;pm=u&rSmjzpfygw,f?qGD'ifpmeJpum;  
udkuGsrf;uGsrf;usifusifrwwfao;olawGuawmh ,mOfarmif;vdkifpifeJ@}uD;bJygwfoufwJh pum;vHk; 



awGudk zwf&/rSwf&rSmjzpfygw,f? ar;cGef;yHkpHawGudkavhvmzwf&_+yD; em;vnfEdkifatmif}udK;pm;&yg 
r,f/ rSwfom;&ygr,f? tck 'DtxJrSm yl;wGJxnfhxm;ay;wJh bmomjyefxm;wJhar;cGef;yHkpHawGxJrSmyg 
wJh ,mOfarmif;vdkifpifeJ@ygwfoufwJh pum;vHk;tm;vHk; tjcm;ar;cGef;yHkpHawGrSmawG@&ifvJ odEdkifem; 
vnfEdkif&rSmjzpfygw,f? tu,fI az:jyxm;wJh ar;cGef;yHkpHawGudk zwfvdk@ tm;vHk;em;vnf+yD; pmvHk; 
awGvJ &+yD;qdk&if tjcm;bmbmomjyefxm;jcif;r&Sdao;wJh ar;cGef;yHkpHawGudk zwf& avhusifh&rSmjzpf 
ygw,f? usaemfqDrSm ar;wwfwJhar;cGef;yHkpHawGeJ@ygwfoufwJh pD'DacGawG0,fxm;wm&Sdygw,f/aemuf 
+yD;(körkort)eJ@ygwfoufvdk@ avhvmEdkifwJh(Webside)awGvJ&Sdygw,f?tJ'gawGtm;vHk;udkvnf;avhvm 
=u&rSmjzpfygw,f? avhvmr_aumif;av &jrefavjzpfygr,f? (Webside)awGudkawmh 'DtxJrSmaz:jy 
ay;xm;ygw,f? pD'DacGawGudkawmh vdktyfw,fqdk&if usaemfqDudk ta=umif;=um;yg/ tvum;ay; 
zdk@tqifoifh&Sdygw,f? bmomjyefxm;wJhar;cGef;awGudkvnf; 'DtxJrSm yl;wGJxnfhxm;ay;ygw,f? 
'gudkt&ifqHk; avhvm=u&rSmjzpfygw,f? 'DtxJuar;cGef;awGeJ@ pmawG@ajzwJhtcg ar;wJhar;cGef;awG 
uawmh tajccHtm;jzifh odwfuGm=uwmawmh r[kwfygbl;/  ar;wJae&mrSm olwdk@vdkcsifwJhtcsufudk 
udk,fuodxm;zdk@ta&;}uD;ygw,f? aemufwcku ar;cGef;tvSnfhtajymif;av;awGudk udk,fuem; 
vnfzdk@vdkwmygbJ? tckaz:jyxm;wJh bmomjyefxm;wJhar;cGef;awGu oifwdk@udk 50μavmufulnDyg 
vdrfhr,f?  
 
bmomjyefar;cGef;rsm;- 

 
1.vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren 
   förare när det gäller avsökningsområdet? 
1? =unhf&_ppfaq;wmeJywfoufvdk@tawG@}uHK&SdwJhum;orm;eJ@tawG@}uHKr&SdwJhum;orm;    
   wkd@&J@uGmjcm;csufu bmvJ? 

A. Avsökningsområdet är längre hos en oerfaren förare. 
B. Avsökningsområdet är bredare hos en oerfaren förare. 
C. Oerfarna förare ser mer efter fasta hinder än rörliga hinder. 

            pD? tawG@t}uHKr&SdwJh um;orm;u a&$@v#m;aewJht&mawGxuf ra&$@v#m;wJht&m  
     awGudkydkjrifwwfw,f? 

2.Vilken egenskap är utmärkande för en impulsiv förare? 
2? pdwfvdkufrmefyg vkyfwwfwJhum;orm;awG&J@xl;jcm;wJh vuQ%mubmvJ? 

A. Klarar svåra situationer lätt. 
B.  Snabb reaktionsförmåga. 
C. Handlar först, tänker sen. 

              pD? rpOf;pm;rSD vkyfaqmifjcif;?(t&ifvkyfw,f pOfpm;r_uaemufusw,f) 
3Vilket av förjande påståenden är riktigt? 
3? atmufrSmay;xm;wJhtcsufxJu b,ftcsufu rSefvJ? 

A.Unga killar underskttar ofta sin körförmåga. 
B.Tjejer och killar 18-24 år gamla uppskattar sin  
    körförmåga likadant. 



C.Äldre förare råkar mindre sällan ut för singelolycker   
    än unga förare. 
pD? touf}uD;wJhum;armif;orm;u toufi,fwJhum;armif;orm;awG   
     xuf um;wpfpD;wnf; rawmfwq,mOfwdkufr_u ydkenf;w,f? 

4.Vilket av förjande påståenden är sant vid mörkerköning? 
4? arSmifwJhtcsdefrSmarmif;wmeJ@ygwfouf+yD; atmufrSmay;xm;wJhb,ftcsufurSeffvJ? 

A.Föraren uppskattar bilens placering på synintryck     
Långt bor.  

B.Föraren uppskattar vägens sträckning på omgivande 
Skogsområden och slänter. 

             bD? ygwf0ef;usifrSm&SdwJh opfawmeJ@ ukef;qif;awGudk tajccH+yD;um;orm;u  
                  vrf;a=umif;udkrSef;qvdk@& w,f? 

C.Halvljusets räckvidd är ca 150 m. 
5.Vad är riktigt beträffande synen hos förare? 
5? um;armif;orm;rSm tjriftm&HkeJ@ygwfouf+yD; b,ftcsufu ta&;}uD;ovJ? 

 
A.En försämrad syn är allvarligare i mörker än i  

                   dagsljus. 
              at? tjriftm&Hkraumif;&if ae@tcsdefrSmxuf ntcsdefrSm ydkqdk;w,f? 

B.En förare som bär glasögon vid uppkörning är  
     skyldig att kontrollera synen vart femte år. 
C. Alla förare är skyldiga till regelbundna synkontroller. 

  6. Vilket är det första tecknet på trötthet hos en bilförare? 
   6? um;armif;orm; armyef;jcif;eJ@ygwfouf+yD; yxrqHk; vuQ%mu bmvJ? 
              A. Långsammare reaktionsförmåga. 
              B. Slö och oengagerad. 
              bD? xdkif;r_dif; / pdwfryg ? 
             C. Känner sig frusen. 
  7. Ved är sant om stress? 
  7? zdpD;r_'g%feJ@ygwfouf+yD; rSefwJhtcsuf? 
              A. Hög stress försämrar prestationen. 
              at? zdpD;r_rsm;av vkyfaqmifr_nHhzsif;av 
              B. Stress påverkar ej prestationen. 
              C. All stress är trafikfarlig.      
  8. Vilket alternativ är mest effektivt då föraren skall minska   
           svårighetsgraden i körningen? 
   8?um;armif;wJhtcsdeffrSm vG,fulacsmarG@Ekdifapzdk@ um;orm;twGufb,ftcsufu  
          tusdK;oufa&mufr_ trsm;qHk;vJ? 



A. Att föraren är i bra kondition. 
B. Att föraren håller bilen i bra kondition. 
C. Att föraren her gott om tid till sin körning. 
 pD? um;orm;rSm um;armif;zdk@tcsdeftjynhft0 &Sd&r,f?( ravm&bl; ) 

   9. Vilket sätt är det bästa för att kontrollera om en medicin  
           inverkar på bilkörningen?  
9? aq;wpfcka=umifh um;armif;EkdifpGrf;udk xdckdufapjcif;&Sdr&Sd qdkwmeJ@ywfoufvdk@ taumif;qHk; 
b,fvdk oHk;oyfrvJ?  

A. läsa informationen som medföljer medicinen. 
at? aq;eJ@ygvmwJh owif;tcsuftvufawGudk aumif;rGefpGm zwfjcif;? 
B. Medicin kan inte påverka bilkörningen. 
C. Intag en mindre mängd medicin, kör och se resultatet. 

   10. Vad är sant angående alkohol? 
   10? t&ufeJ@ygwfouf+yD; b,ft&mu rSefvJ? 
 A. Vuxna män förbränner lika stor mängd alkohol. 
 B. Dagen efter alkoholförtäring kan man alltid köra  
                       bil. 

C.Högsta tillåtna alkoholhalt är 0,2 promille. 
                   pD? trsm;qHk;cGifhjyKxm;wmu ( 0,2 promille ) jzpfw,f? 
   11. I hur stor procent  av de olyckor som leder till dödsfall är  
         alkohol inblandat? 
   11?aojcif;txdjzpfapwJhrawmfwqr_rSmt&ufa=umifhjzpfwmb,fESpf&mcdkifE_ef;yg ovJ? 

A. Ca 10% 
B. Ca 25% 
bD? 25 &mckdkifE_ef;cef@ 
C. Ca 40% 

   12. Vilket av följande svarsalternative stämmer in på en mogen  
         förare? 
   12? b,ftcsufu &ifhusufwJhum;armif;orm;eJ@ udkufnDr_&SdovJ? 

A. Man är noga med att följa trafikreglerna till punkt  
     och pricka. 
B. Man inser att man ha vissa begränsningar. 
c? rdrd&J@ vkyfudkifaqmif&GufEkdifpGrf;[m twkdif;twmwpfcktxdbJ&Sdw,f qdkwmudk 
em;vnf oabmaygufxm;w,f?  
C. Man skyller ofta ifrån sig på andra. 

   13. Vid körning med för hög fart på landsväg påverkas förarens  
          seende. Vilket påstående är rätt? 



13? e,fvrf;ay:rSm um;udktjref}uD;armif;aer,fqdk&if um;armif;orm;&J@ tjriftm&HkeJ@ywfouf 
+yD;awmh b,ftcsufu rSefovJ?  

A. Föraren låser fast blicken vid en punkt som ligger 
      ca 50 meter framför bilen.  
B. Seendet anpassar sig själv oberoende om  
     hastigheten är hög eller låg. 
C. Det kan bli svårare att upptäcka exempelvis en  
      älg som rusar ut i körbanan. 

                   pD? awG@&Sdzdk@cufcJw,f/ Oyrm ? um;vrf;ay:udk ajy;xGufvmwJh ( älg )  
                       orif}uD;rsdK; ? 
  14. Vilket påstående är sant angående tunnelseende? 
  14? vdk%facgif;tjriftm&HkeJ@ywfouf+yD; atmufaz:jyxm;wJhtxJurSefwJhtcsuf? 
    A. Synfältet krymper hastigt. 
                   at? jrifuGif;v#ifjrefpGm usHK@0ifoGm;w,f? 
    B. Du har bra mörkerseende. 
    C. Du förutser trafiksituationer innan de uppstår och  
               klarar dig bättre i trafiken. 
 
 15. Ger en förare som uppnått moget trafikuppträdande lätt  efter för  
         grupptryck? 
15? &ifhusufr_&SdwJh um;armif;orm;[m tjcm;olawG&J@ twif;t"rR wkdufwGef;ajymqdk/ =oZmay; 
r_awGudk tvG,fwuleJ@ vdkufemaqmif&Gufygovm;?  

A. Ja. 
B. Ja, om han är av manligt kön. 
C. Nej, han litar mer på sitt eget omdöme. 

                   pD? Nej ! / ol[mol@&J@qHk;jzwfcsufudk ydk,Hk=unfw,f? 
16. Grupptryck, att bli påverkad av exempelvis en gruppmedpassage-  
      rare,kan orsaka olyckor i trafiken.Vid vilket tillfälle utsätts föraren  
     för grupptryck? 
16? ywf0ef;usifrSm&SdaewJh tjcm;olawG&J@ twif;t"rR wkdufwGef;ajymqdkr_awGa=umifh ,mOfwdkufr_ 
jzpfyGm;Ekdifw,f? Oyrm rdrdeJ@twlvkdufygvmol c&D;oGm;vlwpfpku rdrdtay: =oZmay;Ekdifw,f? 
um;armif;orm;[m vlwpfpk&J@ =oZmay;jcif;udk cH&w,fqdkwm b,fvdktajctaersKd;rSmvJ?   

A. När föraren blir irriterad av andra medtrafikanter. 
B. Då föraren mer följer medpassagerarnas råd än sitt eget 

omdöme. 
                  bD? um;orm;u ol&J@qHk;jzwfcsufxuf um;ay:ygvmwJhc&D;onfawG&J@  
                       t}uHay;jcif;udkvdkufav#mwJhtcsdef? 

C. Då föraren störs av medpassagerarnas oljud. 



17.  I vilken omkörningssituation visar en förare minst ansvar? 
17? um;ausmfarmif;wmeJ@ywfoufvdk@ atmufaz:ygtajctaeawGxJu b,ftajctae[m 
earmferJhtEkdifqHk;vJ?  

A. Vid omkörning i kurva med god sikt. 
B.  Vid omkörning av moped strax före en järnväskorning. 
C. Vid omkörning strax före ett backkrön. 

*? awmifukef;av;wpfcktay:odk@ a&mufcgeD;tcsdefY um;ausmfarmif;jcif;?  
 

18. Vilket körsätt är utmärkande för defensiv körning? 
18? b,fvdkarmif;enf;u ckcHumuG,fwJharmif;enf;&J@ xl;jcm;csufvJ? 

 A. Att alltid släppa fram den korsande trafiken. 
 B. Att försöka undvika besvärliga situationer. 
          bD? cufcJwJh tajctaersm;udktwwfEdkifqHk; a&Smif&Sm;wJharmif;enf;? 
 C. Att hålla en lägre hastighet än vad vägmärken  
              anger som högsta tillåtna. 

19. Vilket av följande alternativ är den vanligaste  
        anledningen till singelolyckor? 

19? atmufygtcsufxJrSmb,ftcsufu rawmfwqr_jzpfr_&J@ta=umif;&if;vJ? 
A. Föraren saknar körkort. 
B. Trötthet eller sjukdom. 
C. Föraren kör spritpåverkad. 
 pD? um;orm;ut&uf&J@tusdK;oufa&mufr_&Sd&ufeJ@ um;armif;jcif;? 

20. Du kör på en landsväg i 90 km/h. I sen yttre  
      backspegeln upptäcker Du en bil strax bakom sin 
      bil.Vilket påstående är rätt? 

20? oifvrf;r}uD;ay:rSm 90 uDvdkrDwmeJ@ armif;aer,f/tjyifaemuf=unhfrSefuae  
     um;wpfpif;uoifhaemufuyf&ufrSm&Sdaewmudk oifawG@&r,f? atmuffrSm  
     az:jyxm;wJhtcsufxJu b,ftcsufu rSefvJ? 

A. Jag bör varna bakomvarande bil med lätta tryck  
     på bromspedalen. 
B. Vill bakomvarande bil köra om är jag skyldig att  
     hålla till höger. 
bD? aemufuum;u ausmfwufarmif;csifw,fqdk&if udfk,funmzufudk  
     uyfarmif;+yD;vrf;ay;zdk@ wm0ef&Sdw,f? 
C. Vill bakomvarande bil köra om är jag skyldig att  
     ge tecken med höger blinkers. 

21. I vilken situation är risken störst att Du omedvetet håller för hög  
      hastighet? 



21? oif[m um;udktjref}uD;armif;aew,fqdkwm b,fvdktajctaersKd;rSm ukd,fhudk,fudk 
owdrxm;rdbJtEW&m,f}uD;rm;ovJ?  

A. På grusväg. 
B. I ett tyst fordon. 
bD? pufoHtus,f}uD;rxGufwJh,mOf? 
C. På landsväg. 

22. Du håller en hastighet av 90 km/h.Lastbilen framför dig på bilden  
      till höger är i färd med att göra en vänstersväng in på ``din`` väg.  
      Vad är det första Du skall göra i denna situation? 
22? oif 90 uDvdkrDwmeJ@armifaer,f/ yHkxJutwdkkif;oifha&S@u ukefwifum;u b,fzufudkcsdK;+yD;  
      oifhvrf;a=um ay:udk0ifvmr,f /tJ'DvdktajctaerSm oifyxrqHk; bmvkyf&rvJ? 

A. Bilnka med halvljust. 
B. Växla ner och köra till vänster. 
C. Bromsa in kraftigt och köra till höger. 
 pD? b&dwfudkwtm;tkyf+yD; nmzufudkarmif;yg? 
 
 
 
 
 

23. Du har på en landsväg påbörjat en omkörning.Samtidigt som det  
      ligger en bil bakom dig kommer det mötande bilar. Hur ska Du  
      bete dig? 
23? oifvrf;r}uD;ay:rSm um;ausmfarmif;zdk@pae+yD;/ wcsdefwnf;rSmbJ aemufuum;wpD;&Sdae+yD;  
     a&S@rSmvJum;wpD; vmaew,f / oifb,fvdkjyKrlrvJ? 

A. Eftersom den omkörda bilen ska sakta farten,  
     fortsätter jag omkörningen. 
B. För att inte hindra bakomvarade bil fortsätter jag  
     omkörningen. 
C. Saktar farten och återgår i mitt körfält. 
 pD? t&Sdefav#mh+yD; udk,f&J@,mOfa=umay:udk jyefoGm;r,f? 

24. Du avser att släppa förbi bakomvarade fordon på  
      bilden. I vilket fall innebär det lägst risk att gå ut på  
      vägrenen? 

24? yHkxJrSmjyxm;wJhtwkdif; oif[m aemufrSm&SdaewJhum;udk um;ausmfcGifhay;rSmjzpfw,f? b,fvdk 
tajctaersKd;qdk&if vrf;ykcHk;ay:rSmarmif;zdk@ tEW&m,ftuif;qHk;vJ?  

A. Heldragen kantilinje på rak väg. 
B. Streckad kantlinje innan kurva. 



C. Streckad kantlinje på rak väg. 
 pD? ajzmifhwJhvrf;ay: vdkif;jzwfav;awG wm;xm;wJhae&mrSm? 

25. Vad är största risken med fartblindhet? 
25? t&SdefjrefvGef;wma=umifh tjriftm&Hkusqif;wJhtcg b,f[mu tjzpfEkdifqHk;vJ?  

 A. Felbedömning av stoppsträckan. 
u? b&dwftkwf+yD;awmh &yfwef@Ekdifr,fhtuGmta0;udk wdusaocsmpGm rqHk;jzwfEkdif 
jcif;?  

 B. Svårigheter att upptäcka mötande fordom. 
 C. Man upptäcker ej föremål placerade vid sidan av  
              vägen. 

26. Vilket av följnade däck ger längst bromssträcka på torrt underlag? 
26? ajcmufaoG@aewJhvrf;ay:rSm b,fvdkwm,mtrsKd;tpm;udkoHk;&if b&dwftkwfwJhtuGmta0;u 
t&SnfqHk;vJ?  

A. Smalt dubbdäck. 
                  at? ao;i,fyg;v$mwJh oHr_dyg&SdwJhwm,m? 

B. Smalt däck med djup mönstring. 
C. Brett däck med djup mönstring.  

27. Du tänker köra en bil som vid normal belastnign ska ha ett  
      lufttryck på 190 kPa i varje däck. Hur bör Du ändra  lufttrycket vid  
      körning med tung last baktill i bilen? 
27? omref ukefwifxm;r,fqdk&if bD;wkdif;rSm avaygifcsdef (190 kpa)pD &Sdae&r,fh um;wpfpD;udk 
oifarmif;rSmjzpfygw,f? wu,fvdk@omtJ'Dum;ukd ukefypPnf;tav;}uD;awGwif+yD;awmh armif;r,f 
qdk&if um;bD;awG&J@ avaygifcsdefudk b,favmufxm;oifhovJ?  

A. Bibehålla normakt luttyck. 
B. Öka lufttrycket till 210 kPa både fram och bak. 
C. Öka lufttrycket till 210 kPa fram och 230 kPa bak. 
 pD? avzdtm;udk ta&S@ (120 kpa) eJ@taemuf ( 230 kpa )wdk;ay;&r,f? 

28.Vad är sant om låsningsfria bromsar av ABS typ? 
28? bD;rcsKyfwwfwJh ABS b&dwf trsdK;tpm;eJ@ywfoufvdk@ b,ftcsufurSwfovJ?  

 A. De är helt underhållsfria. 
 B. De förkortar bromssträckan. 
 C. Trots hård inbromsning går bilen att styra. 
        pD? b&dwfwtm;tkyfayrJhvJ pwD,mwkdifudk vSnfhvdk@&w,f? 

29. Du tänker köra en bil med husvagn på körkort klass B.Var finns  
      uppluysningar iom Du får köra ekipaget? 
29? ’bD’vdkifpif trsKd;tpm;eJ@ pcef;cs,mOf(aetdrfuJodk@,mOf)udk armif;zdk@oifpOf;pm;xm;r,f/ 
oifarmif;cGifh&Sdr&SdqdkwJh tcsuftvufudk b,frSmawG@EdkifovJ? 

A. I försäkringsbeviset. 



B. I bilens och husvagnens registreringsbevisbevis. 
 bD? oifarmif;rJh,mOf&J@ rSwfyHkwifxm;wJh pm&Gufay:rSm? 
C. På körkortets baksida. 

30. Vilka ätgärder bör Du vidta om följande lampor  
       tänds(se biden t.h )? 

30? nmzufyHkudk =unfhyg/ atmufub,frD;awGvif;vm&if oifbmvkyf&rvJ? 
A. Om batterilampan tänds bör Du köra till en  
      verkstan eller servicestation. 

                  at? bufx&DrD;vif;vm&if um;jyif&Hkudkarmif;oGm;&r,f? 
B. Om röd varningslampa tänds bör Du göra en  
     utvändig säkerhetskontroll. 
C. Om temperaturmätarens visare står på rött fält tänds 

alltid en varningslampa. 
31. Vad är utmärkande för en understyrd bil? 
31? tauG@enf;wJhum;qdkwm bmudkqdkvdkwmvJ?  

 A. Om Du har för lite luft i framdäcken bilr bilen  
              mera understyrd. 
 B. Bilen vill svänga mindre än vad som motsvaras av  
              vridningen på ratten. 
          bD? pwD,mwdkifudk vSnfhoavmuf um;urvSnfhbl;? 

C.Om Du ökar lufttrycket i framdäcken blir bilen  
     mer understyrd. 

32. Man talar ofta om en bils tjänstevikt. Vad innebär uttrycket? 
32? um;&J@0efaqmifr_tav;csdef( tjänstevikt)rSmbmawGyg0ifovJ? 

A. Den vikt som vid ett visst tillfälle uppbärs av  
     bilens samtliga hjul, oberoende om den är  
     lastadeller olastad. 

B. Det är skillnaden mellan totalvikten och  
      bruttovikten. 

C. Den är vikten på bilen i fullt driftfärdigt skick. Även 
förarens vikt räknsa in. 

                   pD? um;orm;eJ@ um;&J@pufypPnf;tm;vHk;aygif;pyfxm;wJhtav;csdef? 
33. Hur förändras bilens köregenskaper då vikten  

       förändras från tjänste till totalvikt? 
33? um;&J@0efaqmifr_tav;csdefrS ukefypPnf;tjynfhwifxm;wJhtav;csdefudk  
              ajymif;oGm;r,fqdk&if um;armif;wJhp&kdufb,f vdkajymif;vJoGm;vJ? 

A. Bromssträckan bilr längre. 
at? b&dwftkwfwJhtuGmta0;u ydka0;oGm;r,f? 



B. Vingligare körning. 
C. Bilen blir svårstyrd i nedförslut. 

34. Med hjälp av starkablar skall Du med bil 1 via bilbatteriet försöka  
      starta bil 2.Hur skall Du säkrast koppla startkablarna? 
34? oifum;eHygwf(1)&J@buW&DeJ@ um;eHygwf(2)udkE_d;r,fqdk&if vHk+cHKr_&Sdatmif 0g,mudkb,fvdk  
      qufoG,fcsdwf qufxm;&rvJ? 

A. Pluspolen på batteri bil 1 kopplas till pluspolen på  
      batteri  bil 2 och minuspolen på batteri bil 1 till  
      chassit på bil 2. 

            at? um;eHygwf(1)u taygif;xdyfudk eHygwf(2)taygif;xdyfeJ@csdwfxm;+yD;  
                        um;eHygwf(1)utE_wfxdyfudkum;eHygwf(2)uabmf'DeJ@csdwfquf&r,f? 

B.Minuspolen på batteri bil 1 köpplas till minuspolen   
    på batteri bil 2. 
C.Pluspolen på batteri bil 1 kopplas till chassit på  

bil 2. 
35. Hur mycket vinner Du i tid per mil om Du håller en konstant  
      hastighet av 100 km/h jämfört med 80 km/h? 
35? 80 uDvdkrDwmtpm; 100 uDvdkrDwmeJ@armif;&if 1rdkifrSmtcsdef b,favmuf oufomrvJ? 

A. En minut. 
B. 1.5 minut. 

                   bD? 1'or 5 rdepf 
C. 2 minuter. 

36. Din hastighet är 36 km/h.Din reaktionssträcka är 10m.Din  
      bromssträcka är 8 m. Stoppsträckan är 18 m. Hur lång blir Din  
      reaktionssträcka om Du fördubblar hastigheten? 
36? oifhum;u wpfem&Dudk 36 uDvdkrDwmeJ@ oGm;aew,f? oifhwkef@jyefr_tuGmta0;u 10 rDwm/ 
oifb&dwftkyfwJhtuGmta0;u  8 rDwm/ &yfem;wJhtuGmta0;u 18 rDwm? oifh&J@t&Sdefudk 
ESpfqwifvdkuf&if wkH@jyefr_ tuGmta0;ub,favmuf&SdoGm;rvJ? 

A. 20 meter. 
B. 30 meter. 
C. 40 meter. 

37. Hur lång blir din bromssträcka om Du fördubblar hastigheten? 
37 ? oift&SdefE_ef;udk ESpfqwdk;vdkuf&if b&dwftkyfwJh tuGmta0;u b,favmuf&SdoGm;rvJ? 

A. 16 meter. 
B. 24 meter. 
C. 32 meter. 

38. Hur lång blir din stoppsträcka om Du fördubblar hastigheten? 
38 ? oift&SdefE_ef;udk eSpfqwdk;vdkuf&if &yfem;wJhtuGmta0;u b,favmuf&SdoGm;rvJ? 



A. 26 meter. 
B. 52 meter. 
C. 60 meter. 

39. Den väg Du ser på bilden till höger har hastighetsgränsen 90 km/h.  
      Vad gäller för dig när Du skall passera bussen?  
39 ? nmzufuyHkrSmawG@&wJh vrf;ut&SdefE_ef;owfrSwfcsuf 90 uDvdkrDwm&Sdw,f? oifbwfpfum;  
      wpfpD;udk ausmfarmif;&if oifbmudkpOf;pm;xm;&rvJ? 

A. Du behöver inte göra något speciellt,eftersom  
     bussföraren har hela ansvaret när han skall starta  
     från en hållplats på en 90 km/h väg. 
B. Du är skyldig att sakta in och lämna företräde åt  
     bussen. 
C. Du måste räkna med att bussen kan köra ut på    
     vägen framför dig. 
 pD? bwfpfum;u oifarmif;aewJhvrf;ay:udkarmif;xGufvmEdkifw,fqdkwm  
     wGufqxm;&r,f? 

40. Du kör på en landsväg och tänker köra om en  
                cyklist.Vad gäller? 
40 ? vrf;r}uD;ay:rSm pufbD;orm;udk ausmfarmif;csif&if oifbmudkvkyf&rvJ? 

A. Du behöver i vissa fall tuta för att varna cyklisten. 
at? tcsdK@vdktyfwJhtcsdefrSm pufbD;orm;udk owday;zdk@ oif[Gef;wD;&r,f? 
B. Du skall alltid tura. 
C. Du får inte tuta. 

41. Du kör i det mittersta körfältet på bilden till höger och har tänkt  
       svänga till höger i den korsning Du ser lite längre fram.Vilket  
       påstående är riktigt i detta sammanhang? 
41? nmzufrSmjyxm;wJhyHkxJutwkdif; oif[m tv,fuvrf;a=umay:rSm armif;ae+yD; vrf;qHkrSm 
nmzufudkauG@zdk@ pOf;pm;xm;w,f? oifh&J@ta&S@ cyfvSrf;vSrf;udkvJjrifae&w,f? 'DtajctaerSm 
b,ftcsufurSefovJ? 

A. Det är endast fordon som kommer från kollektiv – 
     -körfältet till höger om dig,som får svänga till  
      höger i korsningen. 
B. Du får inte byta till höger körfält ända fram till  

                       korsningen. 
C. Du får svänga till höger, förutsatt att Du byter till  
     höger körfält före korsningen. 
pD? vrf;qHkra&mufcif nmzufvrf;a=umay: ajymif;armif;xm;&if nmzuf 

udkauG@vdk@&w,f? 



42. Vilket påstående är rätt om en bilförares uppträdande vid gatu- och  
       vägkorsningar? 
 42? vrf;qHkvrf;*GrSm um;armif;orm;&J@ aqmif&GufcsufeJ@ygwfouf+yD; atmufrSmaz:jyxm;wJh  
       tcsufawGxJu b,ftcsufurSefvJ? 

A. Det är inte tillåtet att stanna så att bilen i onödan  
     blockerar korsningen för annan trafik. 

                  at? tJ'Dae&mrSm rvdktyfbJeJ@ tjcm;um;awGtwGuf twm;qD;jzpfapwJh  
                         &yfem;r_rsdK;udk cGifhrjyKxm;bl;? 

B. I tät trafik skall alltid högerregeln tillämpas. 
C. Hastigheten skall alltid anpassas så att man kan stanna 

före korsningen. 
43. På bilden till höger ser Du en s.k.skolpolis.Vilken uppgift har  
       skolpolisen vid övergångsstället? 
 43? nmzufuyHkrSm ausmif;&Jvdk@ac:wJhvludkawG@&r,f/ vlul;vrf;eJ@ywfouf+yD;olwdk@&J@vkyfaqmif  
       &rJh wm0efu bmvJ? 

 A.Stoppa bilar och andra fordon vid övergångsstället,  
             så att barnen kan gå över gatan. 

B. Tala om för barnen när det är riskfritt att gå över  
     gatan. 

                  bD? vrf;jzwful;zdk@ tEW&m,fr&SdwJhtcsdefudk uav;awGudk ajymjyay;&r,f? 
C. Stoppa vuxna gåenden som vill passera  
      övergångsstället. 
 

44. När är Du som fordonsförare skyldig att stanna? 
44 ? oif,mOfarmif;orm;wa,muftaeeJ@ b,fvdktcsdefrSm &yfzdk@wm0ef&SdovJ? 
 A. Då jag nalkas en korsning med grönt ljus och  
                       polis gör stopptecken. 
                  u? rD;pdrf;jyaewJh vrf;qHkudka&mufvmwJhtcg ykvdyfu &yfzdk@vuQ%m  
                         jy&if? 
 B. Då jag nalkas en korsning där skolpolis gör  
                       stopptecken. 
                C.Då jag nalkas en korsning med rött ljus och polis  

     vinkar fram. 
45. Vilken placering är riktig, när Du kör på denna gata på bilden till 
       höger? 
45 ? nmzufuyHktwdkif; tJ'Dvrf;ay:rSmoifarmif;ae&if b,fvdkae&mcsxm;r_rsdK;u rSefuefvJ? 

A. Nära gatans vänstra kant, om Du skall svänga till  
     vänster. 



at?oifb,fzufudkauG@&if b,fzufvrf;&J@tpGef;em;eD;uyfpGmarmif;  
       &r,f? 
B. Nära gatans mitt, om Du skall svänga tillvänster. 
C. Nära gatans vänstra kant, om Du skall köra rakt fram i 

nästa korsning. 
46. Vid vilket tillfälle får Du fortsätta att köra utan att stanna? 
46 ? b,fvdktcsdeftcgrsdK;rSm r&yfem;bJeJ@qufarmif;vdk@&vJ? 

A. En polisbil kör om dig och en polisman håller  
      höger arm utsträckt genom bilrutan med  
      handflatan mot dig. 
B. Polisen har handflatan mot vägbanan och gör  
      upprepade pendelrörelser upp och ned. 
 bD? &Jom;u vrf;zufudkvuf0g;jzef@jyxm;+yD; ol@&J@vufxJu'kwfudk  
      txufatmuf xyfwvJvJvkyfae&if? 
C. Polisen håller en stoppskylt mot dig. 

47.Du kör på en våt asfaltsbelagd landsväg då Du upptäcker en  
      mötande lastbil. Hur skall Du bete dig? 
 47 ? uwW&mpdkaewJhvrf;ray:rSm oifum;armif;aer,f/ a&S@rsufESmcsif;qdkifrSm  
                ukefwifum;wpD;vm&ifoif b,fvdkjyKrlrvJ? 

A. Jag startar vindrutetorkarna vid mötet. 
B. Jag bromsar in mjukt före mötet. 
bD? rsufESmcsif;qdkifuum;eJ@ qHkcifrSm b&dwfudk tomt,meif;xm;r,f? 
C. Jag bromsar in kraftigt. 

48. Trafiksignalen visar grönt sken på bilden till höger. Du ska svänga  
      till vänster i korsningen. Vilket påstående är riktigt? 
48? yHkxJrSmtwdkif; rD;ydGKifhu tpdrf;a&mifrD;jyxm;w,f/ oifvrf;qHkrSmb,fzufudkauG@r,f/ atmuf  
       az: jyxm;wJhtxJu b,ftcsufu rSefovJ? 

A. Du kan svänga utan risk. 
B. Bussen kan skymma två körfält. 

                  bD? bwfpfum;u ,mOfa=umESpfckudk uG,fxm;Edkifw,f? 
C. Du har väjningsplikt mot bussen. 

49. Vad är riktigt om reaktionssträckan? 
49 ? wkef@jyefr_tuGmata0;eJ@ygwfouf+yD; b,ft&murSefovJ? 

 A. När man ökar hastigheten till den dubbla så ökar  
              reaktionssträckan fyra gånger. 
 B. Vid en fart av 30 km/h är reaktionssträckan ca 4,3  
              meter. 

D. Vid en fart av 10  km/h är reaktionsstäckan ca 2,8 



      meter. 
 pD? 10 uDvdkrDwm t&SdefeJ@qdk&if wkef@jyefr_tuGmta0;u (2.8 meter )  
     avmufjzpfr,f? 

50. Vilket fordon får vända genom en öppning på motorvägen? 
50? =um;rSmtwm;tqD;&SdwJh [dkif;a0;vrf;ray: vrf;ESpfck=um;uyGifhaewJhae&mawGrSm b,fum; 
awG auG@oGm;vdk@&vJ? 

A. Polisbil. 
B. Bärgningsbil. 
C. Taxi. 

51. Vad är sant beträffande motorväg? 
51? =um;rSmtwm;tqD;&SdwJh [dkif;a0;vrf;eJ@ygwfouf+yD; rSefwJhtcsufubmvJ ? 

 A. Det är tillåtet att bogsera bil till närmaste avfart. 
         at? tjcm;um;wpfpif;udk teD;qHk;vrf;oG,f vrf;cGJtxdbJqGJarmif;cGifh&Sdw,f? 
 B.Att stanna bilen är endast tillåtet vid på-och avfart. 
 C. Lägsta tillåtna hastighet är 40km/h. 

52. Du tänker svänga in på en väg med skylten ``Enskild väg``. Vilket  
       påstående är rätt? 
52 ? ”yk*~vduvrf;”vdk@ qdkif;bkwfcsdwfxm;wJhvrf;xJudk oifcsdK;0ifoGm;r,f/  
                atmufaz:jyxm;wJhtxJu b,ftcsufurSefvJ? 

A. Vägmärken som varnar för faror kan saknas. 
                  at? tEW&m,ftwGuf tcsufay;xm;wJh vrf;jytrSwftom;awGr&Sdbl;? 

B. Högsta tillåtna hastighet är 50km/h. 
C. Vägen är endast tillåten att köra på för boende invid 

vägen. 
53. Vid ett övergångsställe för gående befinner sig en skolpolis med  
      orangefärgad klädsel.Vilket påstående är rätt? 
53 ? vlull;rsOf;=um;rSm vdarRmfa&mift0wftpm;udk 0wfqifxm;wJh ausmif;&JudkawG@r,f/ atmuf  
      az:jyxm;wJhtxJu b,ftcsufurSefvJ? 

A. Han har rätt att stoppa trafiken som nalkas  
     övergångsställed. 
B. Hans närvaro gör att trafiken uppmärksammar att 
     barn finns i närheten. 

          bD? ol&Sdjcif;tmjzifh ,mOfarmif;orm;awGu tJ'Dtem;rSmuav;awG  
               &Sdw,fqdkwmudk owdjyK&r,f? 

C. Han har rätt att hindra alla gående att passera.                                    
54. Vem får parkera i parkeringsruta som är avsedd fär  
     handikappade? 
54 ? roefpGrf;wJholawGtwGuf owfrSwfxm;wJhum;yguifae&mrSm b,folawG um;yguif  



      vkyfcGifh&SdovJ? 
A. Rörelsehindrade bilförare. 
B. Rullstolsbundna bileförare. 
C. Rörelsehindrade bileförare med särskilt tillstånd. 

         pD? txl; um;yguifvkyfcGifh&&Sdxm;wJh roefrpGrf;um;armif;orm;rsm;? 
55. Vad är sant angående bogsering? 
55 ? tjcm;um;wpD;udk qGJwmeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJht&mbmvJ? 
 A. För att få bogsera krävs minst körkort klass BE. 
 B. Högsta tillåtan hastighet 30 km/h. 
                 bD? tjrifhqHk;cGifhjyKwJh t&Sdefu 30 uDvdkrDwm 
 C. Bogserlinans högsta tillåtna längd är 2 meter. 
56. Vad är rätt beträffande körning med tillkopplad släpvagn? 
56? aemufwGJ,mOfqGJ+yD; armif;ESifwmeJ@ywfoufvdk@ b,ft&murSefovJ? 
 A. Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 80km/h. 
                at? b&dwfygwJhaemufwGJ,mOfudk tjrifhqHk;cGifhjyKt&Sdef 80 uDvdkrDwm 
 B. Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 50 km/h. 
 C. Bromsad släpvagn har högsta tillåtna hastighet 90 km/h. 
57. Vad är sant angående vattenplaning? 
57 ? (vattenplaning) pdkaewJhum;vrf;ay:rSm um;bD;uacsmfae+yD;awmh udk,fvdkovdkxdef;vdk@ 
r&wJhtcsdef) e@Jywfouf+yD; rSefuefwJht&mbmvJ? 
 A. Ingen risk för vattenplaning om nya däck används. 
 B. Stor risk vid hög hastighet. 
                bD? t&dSefjrifh&if tEW&m,f}uD;w,f ? 
 C. Bromsarnas skick påverkar risken för vattenplaning. 
58.Vad är sant beträffande motorvägskörning? 
58 ? =um;rSmtwm;tqD;&SdwJh [dkif;a0;vrf;ay: armif;ESifwmeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJht&mbmvJ? 

A. Lägsta tillåtna hastighet är 40 km/h. 
B. Samma högsta tillåtan hastighet för lätt lastbil och  
     personbil. 
bD? ukefwifum;tayhg(tao;)pm;eJ@vlpD;um;wdk@udkcGifhjyKxm;wJhtjrifhqHk;t&SSdef  
     owfrSwfcsuftwlwljzpfw,f? 
D. Du får endast stanna vid av-och påfartssräckorna. 

59. Vilket fordon har tillåtelse att köra i ett kollektivt körfält? 
59? bwfpfum;vrf;a=umif;ay:rSm b,fvdk,mOftrsKd;tpm;u armif;ESifcGifh&SdovJ? 
 A. All trafik. 
 B. Cyklar och mopeder. 
                bD? pufbD;eJ@ pufwwf pufbD;? 
 C. Tunga lastbilar. 



60.Vad gäller vid cykelöverfart och övergångsställen? 
60? pufbD;ul;vrf;/ vlul;vrf; eJ@ywfoufvdk@ b,ftcsufutoifhav#mfqHk;vJ? 
 A. Jag släpper fram cyklister och gående som kommer  
                      ifrån höger. 
 B. Jag släpper fram cyklister och gående som kommer  
                     ifrån vänster. 
 C. Jag har alltid skyldighet att släppa fram cyklister och  
                      gåenden som vill korsa vägen. 

*? vrf;jzwful;csifwJh pufbD;orm;eJ@ vrf;av#mufolawGudk t+rJOD;pm;ay;zdk@twGuf 
rdrdrSm wm0ef&Sdw,f?  

61. Vilken körteknik är riktig i torrt väglag i en skarp kurva? 
61 ? ajcmufaoG@+yD; tauG@}uD;wJhvrf;ay:rSm b,fvdkarmif;enf;u ta&;}uD;vJ? 
 A. Om nedväxling behövs ska den ske mitt i kurvan. 
 B. Kopplingen bör vara nedtrampad genom hela kurvan  
                     för att förbättra väggreppet. 
 C. Om nedväxling behövs ska den ske före kurvan, 
                      kopplingen ska vara helt uppsläppt genom kurvan. 

*? *D,m}uD;udk ajymif;xdk;csifw,fqdk&if tauG@ra&mufcif ajymif;xm;&rSmjzpf+yD; 
awmh tauG@wav#mufrSm uvyfudk vHk;0v$wfxm;&r,f?   

62. Hur lång reaktionstid har en yngre bilist jämfört med en  
      äldre och mer erfaren förare? 
62 ? vli,f,mOfarmif;orm;eJ@ touf}uD;+yD;tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;wdk@&J@ wkH@jyefcsdef  
      b,fvdk uGmjcm;r_&SdovJ? 

A. Äldre förare klarar sig bättre på grund av sin erfarenhet, men 
har något sämre reaktionsförmåga. 

at? touf}uD;olu ol&J@tawG@t}uHKa=umihf ydk+yD;xdef;csKyfEdkifr,f/ 'gayrJh wkH@jyef  
       EdkifpGrf;&nfu ydk+yD;edrfhvdrfhr,f? 
B. Yngre oerfarna förare hanterar en stress-situation bättre. 
C. Yngre oerfarna förare har bättre reaktionsförmåga och klarar 

sig därmed bättre i trafiken. 
63. Valket av följande regler gäller för användningen av  
       bilbälten i privatbilar? 
63? udk,fydkifum;rSm um;cg;ywftoHk;jyKjcif;eJ@ywfouf+yD; b,fpnf;urf;utusHK;0ifvJ? 

A. Bilbältet behöver inte vara påtaget när man backar. 
B. Två små barn kan få vara fastspända i samma bilbälte, under 

förutsättning att de sitter på en bälteskudde. 
C. Bilföraren har ansvaret för att barn som är under 15 år 

använder bilbältet. 



 pD? touf(15)ESpfatmufuav; um;cg;ywfwwfapzdk@twGuf um;armif;olrSmwm0ef 
     &Sdw,f? 

64. Bussen på bilden till höger, står stilla Du ska köra om den  
       och fortsätta rakt fram genom korsningen. I denna situation  
       finns flera risker. Vilken av dem ska Du i första hand   
       koncentrera dig på? 
64? yHktwdkif; bwfpfum;wpD;&yfaer,f/ oifu bwfpfum;udkausmf+yD; vrf;qHktwdkif;wnfh  
     wnfharmif;oGm;r,f/ 'DtajctaerSmtEW&m,ftrsm;}uD;&Sdw,f/ b,ftcsufudkyxrqHk;  
     oif*&kpdkuf owdrl&rvJ? 

A. Att bussföraren plötsligt startar utan att ge tecken med  
     körriktningsvisarna. 
B.Att gående plötsligt kan dyka upp vid bussens framända. 
  bD? bwfpfum;a&S@uae ajcv#ifoGm;wJholawG &kwfw&ufxGufvmEdkifw,f? 
C. Att det kan finnas gående på övergångsställena vid  
    korsningen. 
D. Att det kan komma fordom från höger i korsningen. 

65. Vilket fordon eller vilken fordonskombination får du köra på  
       ett B-körkort? 
65? ’bD’vdkifpifeJ@ b,fvdk,mOfrsdK;udk armif;cGifh&SdvJ? 

A. Lätt lastbil med tillkopplad släpvagn. 
B. Trehjulig motorcykel. 
 bD? oHk;bD;wwfarmfawmfqdkifu,f 
C. Tung, tvåhjulig motocykel. 
D. Tung lastbil. 

66. För vilken av förjande förseelser ska körkortet återkallas? 
66? atmufrSmjyxm;wJh b,ftrSm;rsdK;a=umifh um;vkdifpifodrf;jcif;cH&wwfovJ? 
 A. Om föraren ställt upp sin bil inom ett område av 10  
              meter före ett övergångsställe. 

B. Om föraren kört 45 km/h på en plats där hastigheten är  
     begränsad till 30 km/h. 
C. Om föraren kört om strax före eller på ett obevakat  
     övergångsställe. 
 pD? tu,fI um;orm;u tapmifhr&SdwJhvlul;rsOf;=um;ay: (odk@r[kwf) a&mufcgeD;rSm 
tjcm;um;wpD;udk ausmfarmif;&if? 
D. Om föraren stannat närmare än 10 meter från en  
     vägkorsning. 

67. Vad är riktigt angående körkort? 
67? um;vkdifpifeJ@ywfouf+yD; rSefwJhtcsufubmvJ? 



 A. Du har inte skyldighet att ha körkortet med dig närdu  
                      kör. 
 B. Om du byter nama måste du ansöka om förnyelse av  
                      ditt körkort. 

       C.Du måste ansöka om fönyelse av ditt körkort om det  
             förkommit. 
        pD?tu,fIvdkifpifaysmufoGm;&if topfjyefav#muf&r,f?                                                
        E. Du måste ansöka om förnyelse av ditt körkort efter tio år. 

68. Vilken av följande påståenden är viktigast om man som  
       förare vill medverka till att minska olycksriskerna i  
       trafiken? 
68? um;armif;wJholu ,mOfausmay:rSm rawmfwqr_enf;yg;oGm;atmifb,fvdkenf;eJ@  
      yg0ifvdk@&vJ? atmufrSmaz:jyxm;wJh b,ftcsufurSefvJ? 

A. Att öva upp reaktionssnabbeten. 
B. Att köra extremt långsamt och försiktigt. 
C. Att köra på ett defensivt sätt. 
 pD? }udKwifumuG,fwJhenf;eJ armif;r,f? 

69. Valken skyldighet har du, bland annat,om du haft del i  
       uppkomsten av en trafikolycka? 
69? tu,fI ,mOfrawmfwqjzpfyGg;r_rSm oifyg0ifae&if/  oifhrSmbmwm0ef&SdvJ? 

A. Att kontrollera att motparten har körkort. 
B. Att klara upp med motparten vem som gjort fel. 
C. Att stanna kvar på olycksplatsen,hjälpa eventuella skadade 

och varna andra trafikanter. 
pD? rawmfwqjzpfwJhae&mrSmae&pfcJh/ 'g%f&m&wJholawGudkulnD/tjcm;,mOfawGudk  
    owday;&r,f? 
D. Att alltid kalla på polis. 

70. Vad bör Du först göra om du kommer till en plats där en  
       olycka skett? 
70? tu,fI rawmfwqjzpfwJhae&mudk a&mufvm&if yxrqHk; oifbmvkyfoifhvJ? 

A. Hjälpa svårt skadade personer. 
         at? t}uD;tus,f'g%f&m&wJholawGudk ulnD? 

B. Varna andra trafikanter. 
C. Lanma polis och ambulans. 

71. Vilken av förjande uppgifter är onödigt att lämna när du  
       larmar ambulans? 
71? vlemwifum;udk ac:wJhtcsdefrSm b,fvdkrsKd;owif;tcsuftvufudk ajymjytoday;zdk@ 
rvkdtyfbl;vJ? 



 A.Att berätta var olyckan inträffat och vilken typ av  
                    olycka det är. 
 B.Hur många som skadats och vilken typ av skador de har. 
 C. Vilket telefonnummer du ringer från. 
 D. Vilken av de inblandade förarna du anser haft skuld till  
                      olyckan. 
 C? ,mOfarmif;ol rnfolrnf0gawGa=umifh ,Ofwkdufr_jzpfyGm;&onf[laom toif. 
xifjrifcsufrsm;?  
 
72. Vad är rätt om hur man kan hjälpa skadade personer vid en  
       trafikolycka? 
72? ,mOfwdkufr_rSm 'g%f&m&wJholawGudkulnDwmeJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhta=umif;t&m? 

A. En medvetslös person ska ligga på rygg med huvudet  
     högt. 
B. Skadade personer bör alltid hjälpas ut ur bilarna. 
C. En stark blödning kräver tryckförband. 
*? aoG;xGufrsm;wJhae&mrSm ygwfwD;udk wif;usyfpGmpnf;ay;&r,f?  

73. Hur bör hjälpa en person efter en trafikolycka är blek,  
       kallsvettig,orolig och törstig? 
73? ,mOfwdkufr_a=umifh jzLzwfjzLa&mf/acsG;pnf;xGuf/ rndrfrouf/a&qmwJholudk  
      b,fvdkulnD&rvJ? 

A. Ge den skadade vatten att dricka. 
B. Placera den skadade med huvudet högt. 
C. Lägg över den skadade en filteller ett klädesplagg så att 

han/hon inte fryser. 
  pD?tJ'D'g%f&m&wJholcsrf;+yD;cdkufcdkufwkefrjzpfatmif t0wftpm;/apgifol@tay:rSm 
      v$mxm;ay;yg? 

74.Vad är första åtgärd Du bör vidta om du på en parkerings- 
     -plats  råkat köra på och skada en bil vars förare inte finns  
      sär?  
74? yguifae&mrSm oifolrsm;um;udkwdkufrdr,f/ um;ydkif&Sifr&Sdbl;qdk&if yxrqHk;  
      oifbmvkyfrvJ? 

A. Att anmäla händelsen till Vägverket. 
B. Att anmäla händelsen till trafikförsäkringsföreningen. 
C. Att säffa en lapp under vindrutetorkaren på den skadade bilen 

och på den uppge ditt namn och telefonnummer samt berätta 
vad som hänt. 

           pD? pm&Gufwckay:rSm oifhemrnf/ zkef;eHygwfeJ@ b,fvdkjzpfoGm;w,fqdkwmudka&;+yD;  



               um;a&S@u rSefokwfwJhtwHatmufrSm nSyfxm;ay;&r,f? 
75.Vid en viss hastighet upptäcker du vibrationer i ratten.Vad  
      kan detta bl a bero på? 
75? tjrefE_ef;wckrSm pwD,mwdkifwkefcgaewmoifawG@&r,f/ bma=umifhjzpfEdkifvJ? 
 A.För lite luft i framdäcken. 
 B. För lite styrservovätska. 
 C.Trasig styrservorem. 
 D. Obalanserade framhjul. 
                 'D ? a&S@bD;csddefwJhae&mrSm rSm;aevdk@? 
76. Vad betyder gula vägmarkeringar? 
76? t0ga&mifvrf;trSwftom;awGu bmt"dy`g,fvJ? 
 A. Du gula kantlinjernas huvudsakliga uppgift är enbart att  
                      tydligt markera vägbanan. 
 B. Det är förbjudet att köra på de gula zig-zag-linjeer som  
                      ibland finns i galan. 

        C.En heldragen gul kantlinje betyder att det är tillåtet att  
             stanna, men förbjudet att parkera där linjen finns. 
        D.En heldragen gul kantlinje betyder att det är förbjudet  
             att stanna där linjen finns. 

                'D? t0ga&mifvHk;vHk;wm;xm;wJhae&mrSm um;&yfzdk@wm;jrpfxm;w,f? 
77. När är det tillåtet att köra i eller över ett spärrområde? 
77? b,fvdktcsdefrSm ydwfqdk@wm;qD;xm;wJh vrf;ay:armif;cGifh&SdvJ? 
 A. För att öka framkomligheten i tät trafik. 
 B.Om det är nödvändigt,t ex för att passera en parkerad bil 
                bD? rjzpfraevdktyfwJhtcsdefrSm/ Oyrm? &yfxm;wJhum;wpD;udkausmf oGm;wJhtcgrsdK;? 
 C. För att passera ett långsamtgående fordon. 
 D. Det är alltid förbjudet att köra i eller över ett  
                      spärrområde. 
78. Vilket påstående är riktigt angående vägarbete? 
78? vrf;ay:tvkyfvkyfjcif;eJ@ygwfouf+yD; atmufaz:jyxm;wJhtxJu b,ft&murSefvJ? 
 A. En gul lykta på en vägbock betyder att vägen är helt  
                      avstängd.  
 B. Vita vägmarkeringar gäller samtidigt,t ex vid ett  
                      vägarbete. 

       C.När du passerar ett vägarbete måste du ha så låg fart att  
            du omedelbart kan stanna om det skulle behövas. 
       pD? oifvrf;ay:tvkyform;rsm;. tvkyfvkyfwJhae&mudkjzwfarmif;&if t&Sdef   
            tedrfhqHk; xm;armif;&r,f/ vdktyfcJhaomf &yfEdkifzdk@? 



D. Att inte överskrida hastighetsbegränsningarna är en  
     tillräckligt bra hastighetsanpassning när man passerar  
     ett vägarbete. 

79. Vilken tolkning av ljussignalernas betydelse är felaktig? 
79? rD;ydGKifheJ@ygwfouf+yD; b,ft"dy`g,fzGifhqdkcsufu rSm;ovJ? 
 A. Rött ljus betyder ´´stopp´´. 
 B. Rött ljus tillsammans med gult betyder ´´kör´´. 
                bD? rD;eD šrD;0g rSm armif;?   
 C. Grönt ljus betyder ´´kör´´. 
 D. Blinkande gult ljus betyder att signalen för tillfället inte  
                      har någon trafikreglerande funktion. 
80. Vilket fordon räknas som bil? 
80? b,f,mOftrsKd;tpm;udk um;vdk@owfrSwfvJ? 
 A. Ett tvåhjuligt motorfordon vars tjänstevikt är 250 kg. 
 B. Ett trehjuligt motordon vars tjänstevikt är 500 kg. 
                bD? tav;csdef 500 uDvdk*&rf&SdwJh pufwwfoHk;bD;,mOf? 
 C. Ett fyrhjuligt motordrivet fordon som är avsett att  
                     användas som dragfordon. 
81.Vad innefattas i begreppet fordon? 
81? ,mOfqdkwJhae&mrSm bmudkqdkvdkwmvJ? 
 A. Anordningar på hjul,band eller medar (ej rälsbundna). 
                at? bD;wwfqifxm;+yD; vrf;ay:rSmajy;vkd@&wJh ud&d,m? 
 B.Spårvagnar och tåg. 
 C. Båtar. 
 D. Flygmaskiner. 
82. Vad innefattas i begreppet väg? 
82? vrf;qdkwm bmudkqkdvdkwmvJ? 
 A. Enbart allmänna vägar. 
 B. Enbart allmänna och enskilda vägar. 
 C. Allmänna och enskilda vägar och cykelväg samt ridväg 
              som löper intill en allmän väg eller cykelväg. 
          pD? trsm;eJ@yk*~vduvrf;rsm;/pufbD;vrf;/trsm;oHk;vrf;eJ@pufbD;vrf;xd &Snfv#m;  
              oGm;wJh jrif;pD;vrf;? 
83. Vilka räknas som vägtrafikanter? 
83? b,folawGudk vrf;toHk;jyKwJholawGvdk@owfrSwfrvJ? 
 A.Endast de som går eller cyklar på en väg. 
 B.Endast de som går,färdas på cykel eller i bil på väg. 
 C.Alla som färdas på väg,uppehåller sig på väg eller i  



                    fordon på väg. 
                 pD? vrf;ay:rSmoGm;wJhol/ ,mOfarmif;/ pD;ol/ vrf;ay:rSm&Sdaeoltm;vHk;? 
84. Vilket av förjande körsätt kan räknas som defensivt? 
84? b,fvdkum;armif;enf;udk }udKwifumuG,fwJharmif;enf;vdk@owfrSwfrvJ? 
 A. Att alltid köra sakta och försiktigt. 
 B. Att alltid hålla på sin rätt i trafiken,men att aldrig bryta  
                     mot reglerna. 

       C.Att räkna med att andra trafikanter gör rätt i trafiken och    
           följer reglerna.  
       D.Att räkna med att andra trafikanter kan göra fel och  
           undvika faror i trafiken genom att vara förutseende. 
       'D? tjcm;c&D;onfrsm;vnf; trSm;jyKvkyfEdkifw,fvdk@wGufcsufxm;w,f/ }udKwif  
            awG;jrifjcif;tm;jzifh ,mOftoGm;tvm vrf;ay:rSmjzpfEdkifwJhtEW&m,fudk  
            a&Smif&Sm; Ekdifw,f? 

85. Vad innebär grundregeln? 
85? tajccHpnf;rsOf;qdkwm bmudkqkdvdkovJ? 
 A. Den talar om på vilken sida av vägen vi ska köra. 
 B. Den talar om vikla vi ska lämna företräde åt i  
                     korsningar. 

       C. Den bestämmer viklen anda som ska råda i trafiken. 
 *? ,mOfawGb,fvdk oGm;vm&r,fqdkwmudk a&;om;az:jyxm;wJh pnf;rsOf;jzpfw,f?  
        D.Den ger enbart grundläggande anvisningar om  hastighe-   
             tsanpassning. 
 

86. Vad är riktigt om förbudsmärken? 
86? wm;jrpfxm;w,fqdkwJhtrSwfoauFweJ@ywfouf+yD; b,ft&mu rSefvJ? 
 A. Förbudsmärken gäller,med få undanfag,från den plats  
                     där märket står till nästa vägkorsning. 
                at? tJ'DoauFwp+yD; jyxm;wJhae&mup+yD; aemufvrf;qHkxdtusHK;0ifw,f? 
 B. Förbudszon gäller från den plats märket står till nästa  
                      vägkorsning. 

        C.Begränsad hastighet gäller från den plats märket står till  
            du passerat ett slutmärke. 

87. Vilket beteende är riktigt vid vägkorsningar? 
87 ? vrf;qHkrSm b,fvdkjyKrlyHku ta&;}uD;vJ? 
 A. Att stanna på ett sånt sätt att man endast blockerar ett  
                      körfält på den korsande vägen. 

       B.Att i tät trafik, vid korsningar , tillämpa den s k  



           ´´bilxtlåsprincipen´´. 
 bD? ,mOfrsm;+yD; vrf;qHkae&mrsdK;rSm (blixlåsprincipen) ”tvSnfhus OD;pm;ay; 
pepf” udkusifhoHk;&r,f? 

      C.Att tillämpa högerregeln vid alla vägkorsningar. 
88. I vilken ordning ska du inte tillämpa utfartsregeln? 
88 ? b,fvdktcsdefrSm wae&muaearmif;xGufoGm;wJhpnf;urf;udk roHk;&bl;vJ? 
 A. När de kör ut från en bensinstation, parkeringsplats  
                     eller från en tomt. 

       B.När du korsat en gångbana för att köra ut på en väg. 
       C. När du kommer från en gågata och ska köra ut på en  
            väg. 
      D.När du kommer från en enskild väg och ska köra ut på  
           en allmän väg. 
       'D? oifu yk*~vduvrf;uae trsm;oHk;vrf;xJudkarmif;xGufoGm;wJhtcsdef? 

89. Vad innebär högerregeln? 
89 ? nmOD;pm;ay;pepf qdkwmbmvJ? 
 A. Den innebär att du ska hålla till höger på vägen. 
 B. Den innebär att du ska lämna företräde åt förare av  
                     fordon som närmar sig på en annan väg från höger. 
               bD? nmzufvrf;rSvmaom tjcm;,mOfrsm;udk oifhtaeESifhOD;pm;ay;jcif;jzpfonf? 

      C.Den innebär att du ska lämna företräde åt förare som  
          närmar sig på en annan väg från vändter. 

90. När är du skyldig att lämna företräde åt en buss som vill  
       svänga ut från en hållplats? 
90? b,ftcsdefrSm rSwfwdkifuae xGufvmwJhbwfpfum;udk OD;pm;ay;&rvJ/ 

A. När hastigheten är begränsad till 50 km/h. 
at? t&SdefE_ef; 50 uDvdkrDwmvdk@owfrSwfxm;wJhae&mrsdK;rSm? 
B. När hastigheten är begränsad till 70 km/h. 
C. När hastigheten är begränsad till 90 km/h. 

91. Vilken åtgärd är riktig att göra när ett utryckningsfordon  
       påkallar fri väg? 
91? ta&;ay:0efaqmifr_ay;wJh,mOfu vrf;&Sif;zdk@awmif;qdkvm&if b,fvdkvkyfaqmif  
     &rvJ? 

A. Du ska omedelbart stanna på den plats du befinner dig. 
B. Du ska alltid köra in till kanten och stanna. 
C. Du ska lämna plats åt utryckningsfordonet att passera, minska 

farten eller stanna om det behövs. 
pD? tJ'D,mOfjzwfoGm;vdk@&atmif ae&mz,fay;&r,f/t&Sdefav#mh/vdktyf&if&yf  



    xm;ay; &r,f? 
D. Du ska öka farten och köra före utryckningsfordonet. 

92. Du kör ifatt en cyklist som cyklar på höger sida.Vägen har  
      normal bredd.Hur skall Du uppträda? 
92? vrf;&J@nmbufrSm oGm;aewJh pufbD;wpfpD;qDudk oifh&J@um;u csOf;uyfvmw,f? vrf;uyHkrSef 
tus,f&Sdw,f /oif b,fvdk jyKrlrvJ? 

A. Förbjudet att signalera. 
B. Alltid ge signal. 
C. Signalera om situationen påkallar fara. 
*? tEW&m,f&SdEkdifw,fvdk@ ,lq&if tcsufjyowday;&r,f?  

93. Se bilden till höger. Solen står lågt vid landsvägskörning.  
       Vad skall Du fästa din största uppmärksamhet på när Du  
        närmar dig kurvan? 
93? nmzufuyHkudk=unhfyg/ e,fvrf;ay:armif;aewJhtcsdefrSm aeuawmfawmfapmif;ae+yD; 
     oiftauG@em; a&mufvm&if b,ft&mudkt&ifqHk; owdjyK&rvJ? 

A. Fotgängaren som traskar över vägen. 
B. Den framförvarande trafiken. 
C. Den mötande trafiken. 
D.  Risken för bländning. 
 'D? rsufvHk;aexdk;rnfh tEW&m,f? 

94. När är det lämpligt att använda vägrenen för att underlätta  
      omkörning? 
94? udk,fh&J@aemufrSm&SdwJhum; vG,fvG,fululeJ@ ausmfwufoGm;apEkdifzdk@twGuf b,fvdktajc 
taersKd;rSm vrf;ykcHk;udk oHk;oifhovJ?  
 A. När sikten framåt är fri. 
                 at? a&S@ujrifuGif;&Sif;aewJhtcsdef? 

B.Under mörker. 
C.När sikten framåt,genom kurva eller backkrön,är skymd. 
D. När sikten genom snöyra,slagregn,dimma eller liknande  
     är oklar. 

95. Vilka trafikanter skall använda vägren när sådan finns? 
95? vrf;wpfvrf;rSm vrf;ykcHk;&Sdw,fqdk&if tJ'Dvrf;ykcHk;udk b,fvdk,OfrsKd;awGu toHk;jyKEkdifovJ? 
 A. Turga lastbilar. 
 B. Motorredskap klass 1. 
 C. Cyklister och mopedister om cykelbana saknas. 

*? oD;oef@pufbD;vrf;r&SdwJh tcgawGrSm pufbD;orm;eJ@ pufwwfpufbD; 
orm;awGu vrf;ykcHk;udkoHk;jcif;? 

 D. Fordon med tillkopplad släpvagn. 



96. Vad gäller vid körning på vägren? 
96? vrf;ykkcHk;rSm armif;aewmeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsufubmvJ? 
 A. Det är tillåtet att parkera på en huvudleds vägren  
                     utanför tättbebyggt område. 
 B. Du är skyldig att köra ut på vägrenen om bakomvarande  
                     förare tydligt visar att han vill köra om. 

       C.Om du från vägrenen vill köra in på körbanan ska du 
            lämna företräde åt förare som redan kör där. 

                pD? oifvrf;ykcHk;rSmarmif;ae&mu vrf;ay:wufarmif;r,fqdk&if vrf;ay:  
                    rSm armif;ESif;aewJh,mOfudk t&ifOD;pm;ay;&r,f? 
97. Du har hamnat med bilens högerhjul utanför körbanekanten.  
      Hur ska du handla för att på ett säkert sätt få upp bilen på  
      vägen igen?  
97? oifhnmzufum;bD;u vrf;ay:uaeatmufudka&mufoGm;r,f tJ'DbD;um;vrf;rSefay:  
      jyefa&mufzdk@b,fvdktaocsm/ tvHk+cHKqHk;enf;vrf;udk oHk;rvJ? 

A. Sakta farten mjukt och när farten minskat,med en mjuk 
      rattrörelse försiktgt styra upp bilen på vägen. 
at? t&Sdefudk ajz;nSif;pGmav#mhr,f/ t&SdefavsmhoGm;wJhtcg *&kwpdkufnifompGm  
       um;udk vrf;ay:xdef;wifvdkuf&r,f? 
B.Med snabb rattrörelse genast styra upp bilen på vägen. 
C. Bromsa kraftigt och samtidigt med en snabb rattrörelse  
     styra upp bilen på vägen. 

98. Vad är riktigt om att passera en järnvägskorsning? 
98? &xm;vrf;ul;udk jzwfarmif;wJhtcsdefrSm bmuta&;}uD;vJ?  
        A. Endast om korsningen saknar bommar eller ljud- och  
             ljussignaler är du skyldig att anpassa farten efter sikten  
             över järnvägen. 

B. Du måste alltid,oavsett förekommandesäkerhetsanordn-  
     -ingar, genom uppsikt på järnvägen,förvissa dig om att  
       inget tåg kommer innan du passerar. 
bD? &xm;vrf;rSm }uD;=uyfwJhu&d,mawGwyfqifxm;aomfjim;vnf; oif&xm;  
     vrf;jzwfr+yD;cif &xm;rvmbl;qdkwm aocsmatmif*&kjyK&r,f?  
C. Hastigheten får inte överstiga 40 km/h när du befinner 
      dig inom ett område av 50 meter från järnvägskorsni – 
       ngen. 

99. Vilken av följande regler när du närmar dig en järnvägskors- 
       ning? 
99? &xm;vrf;ul;eJ@eD;vm&if b,fvdkpnf;urf;owfrSwfcsuf&SdvJ? 



A. Det är följande regler gäller när du närmar dig en  
     järnvägskorsningen.  
B. Stoppförbud gäller endast inom ett område av 30 meter före 

korsning. 
C. Parkeringsförbud råder inom ett område av 30 meter före och 

efter järnvägskorsingen. 
 pD? &xm;vrf;rul;rDeJ@ ul;+yD;  30 rDwmtwGif; um;yguifrvkyf&bl;? 
D. Omkörning är tillåten strax före och i alla typer av 

järnvägskorsningar. 
100. En del vägar kan under vintertid bil speciellt hala.Vid viket  
       tillfälle tycker Du att risken är störst? 
100? tcsdK@vrf;awGu aqmif;wGif;tcsdefrSm txl;vrf;acsmw,f? b,fvdktajctaersdK;rSm  
         tEW&m,f t}uD;rm;qHk;vdk@xifvJ? 

A. På en sandad rak vinterväg genom en alle. 
B. På en kraftigt sandad väg i en kurva. 
C. På en smal väg med en kurva i medlut. 
 pD? vrf;usOf;tauG@/ ukef;qif;? 

101. Vad ska Du främst göra i situationen på bilden till höger.Du  
       kör i vinterlandskap och vägarna kan vara halkiga? 
101? oifaqmif;wGif; acsmwJhvrf;rSm armif;aew,fqdk&if nmzufyHkxJutwdkif; tajctaerSm   
     oifbmudkt&ifvkyfrvJ? 

A. Sakta ner farten och vara beredd på att kunna stanna. 
at? t&Sdefudkjznf;jznf;av#mh+yD; &yfzdk@t+rJtqifoifh&Sdae&r,f? 
B.Stanna så att bilen som kommer från väster kan köra ut. 
C. Gasa. 
D.Bromsa kraftigt. 
 

102.Vad är riktigt om säkerhetsanordningar vid järnvägskorsningar? 
102? &xm;vrf;ul;u vHk+cHKr_ud&d,mawGeJ@ywfouf+yD; b,ft&murSefuefvJ? 

A. järnvägsbommar är gjorda av ett sprött material som  
     lätt går sönder om man hamnat mellan bommarna och  
     tvingas köra på dem för att ta sig ut. 

          at? &xm;vrf;*dwf(tydwf)awGudk usdK;vG,fwJht&mawGeJ@ vkyfxm;w,f? tu,f  
                Ioifu tJ'D*dwfxJrSm ydwfrdaer,fqdk&if armif;xGufoGm;zdk@&atmifjzpfw,f? 

B. Endast ett fåtal järnvägskorsningar i landet saknar  
     säkerhetsanordningar i form av ljus-,ljudsignaler eller  
     bommar. 
C. De flesta olyckor som händer vid järnvägskorsningar  



      beror på att fordonsförare blivit''instängda'' mellan  
      bommarna.  

103. På vilken typ av vägar finns de flesta järnvägskorsningarna? 
103? b,fvdkvrf;rsdK;rSm &xm;vrf;ul;trsm;qHk;&SdvJ? 
          A. På allmänna vägar klassade som huvusleder. 
          B. På andra allmänna vägar än huvudleder. 
          C. På enskidlda vägar. 
           pD? yk*~vduvrf;rsm;ay:rSm?  
104. Även om är osannolikt finns det en risk att få motofel i en  
         järnvägskorsning. Om detta skulle hända, hur bör du handla? 
104? &xm;vrf;ul;wJhae&mrSm um;ysuf+yD;awmh&yfoGm;w,fqdkwm jzpfEkdifcJvSygw,f? 'gayr,fh 
'DvdkrsKd;om jzpfvmcJhw,fqdk&if b,fvdkvkyfoifhovJ? 
          A.Ensam eller med passagerares hjälp försöka skjuta bilen  
              från spårområdet. 

B. På snabbast möjliga sätt försöka hitta personer som kan  
    hjälpa dig att skjuta bilen från spårområdet. 
C.Flytta bilen med hjälp av startmotorn. 

           pD? pwmwmarmfwmtultnDeJ@ um;udkvGwfatmifa&$@&r,f? 
105. Vilket påstående är riktigt angående motortrafikleder? 
105 ? =um;rSmtumr&SdwJh[dkif;a0;vrf;eJ@ ygwfouf+yD;rSefwJhtcsuf? (motortrafikle) 
          A. De har ofta olika körbanor, skilda med hjälp av en  
               skiljeremsa. 

B.Det är förbjudet att köra långsammare än 40 km/h på  
     motortrafikled. 
C. Alla fordon som kan och får köras med en hastighet av  
     minst 40 km/h får anväda motortrafikled. 
D. Endast motorfordon som kan och får köras med en  
     hastighet av minst 40 km/h får använda motortrafiked. 

           C? wpfem&Dudk tenf;qHk; uDvdkrDwm (40)E_ef;eJ@ oGm;EkdifwJh armfawmf,mOfawGomv#if 
tJ'Dvdkvrf;ay:rSm oGm;vmEkdifw,f?  
106. Vilket påstående är riktigt angående motorvägar? 
106? =um;rSm tum&SdwJh [dkif;a0;vrf;eJ@ygwfouf+yD;rSefwJht&mbmvJ? ( motorväg) 
          A. Det är förbjudet att stanna på motorvägen,men tillåtet  
               att stanna på vägrenen. 
          B. Den som ska köra in på motorväg har skyldighet att  
               stanna före infart . 

D. Den har inte mötande trafik på samma körbana. 
 'D? a&S@uvmwJhum;eJ@ um;vrf;wvrf;wnf;rusbl;? 



107. Vad är riktigt om motorväg och motortrafikled? 
107? motorväg eJ@ mototrafikled eJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhta=umif;t&m? 
          A. Du får använda vägrenen på motorväg för att  
                underlätta omkörning. 
          B. Vid påfart på motorväg och motortrafikled ska du  
               lämna fartökningssträckan så sent som möjligt. 

D. När du kör på motorväg kan du,för att underlätta vid påfart, 
tillfälligt byta till motorvägens vänstra körflt. 

'D? motorväg ay:rSmarmif;ae&if tJ'Dvrf;ay:rSm 0ifvmrnfhtjcm; um;  
    vrf;uum;wpD;twGuf vG,fulr_&Sdap&ef b,fzuf,mOfa=umay:ajymif;+yD;  
    armif;vdk@&w,f? 

108. Vad är rätt om motorväg? 
108? motorväg eJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJht&m? 
          A. Öppningarna i motorvägens skiljeremsa är avsedd för  
                trafikanter som, av någon anledning, vill vända. 
          B. Motorredskap klass 2 får köras på motorväg. 
          C. Vissa mobilkranar får köras på motorväg. 
           pD? tcsdK@aom u&def;um;}uD;awG[m ( motorväg ) ay:rSmarmif;vdk@&w,f? 
109. Vad är riktigt om körning på motorväg och motortrafikled?   
109? =um;tum&SdeJ@ tumr&SdwJh[dkif;a0;vrf;ay: um;armif;&if b,ftcsufu rSefvJ? 
                   A.En risk med omkörning på motorväg är att någon  

     förare plötsligt kan bryta sig ut ur sitt körfält. 
at? =um;tum&SdwJh[dkif;a0;vrf;ay:rSm a&S@uum;udkausmfarmif;&if tEW&m,fjzpf    
     Edkifwmu tjcm;um;armif;wJh vlwa,mufa,mufu ol@,mOfausmuae 
ajymif;+yD; &kwfw&ufarmif;xGufvmwmrsdK; jzpfw,f? 
B.Tunga lastbilar med släp får på motorväg och  
      motortrafikled köra med högst 90 km/h. 
C.Omkörning är tillåten såväl på höger som på  
     vänster sida när man kör på motorväg och  
      motortrafikled. 

110. Vad är riktigt om avfarter från motorväg och motortrafikled?    
110? =um;tum&SdeJ@ tumr&SdwJh[dkif;a0;vrf;ay:rS vrf;oG,fav;ay:odkdk@ armif;xGufoGm;&if   
       b,ftcsufurSefvJ? 
 A.Fartminskningen ska påbörjas i god tid före  
                      avfartssträckan. 
 B. Det är förbjudet att stanna på motorväg och  
                      motortrafikled, men tillåtet på avfartsvägarna. 
      C.Fartblindhet kan göra att du missbedömer din  



     hastighet på avfartsvägen. 
pD? vrf;oG,fav;xJ oifarmif;xGufoGm;wJht&Sdefudk oifrSm;,Gif;pGm  
   rSef;qrdwwfw,f? 

111. Vad är riktigt om bogsering på motorväg?  
111? [dkif;a0;vrf;ay:rSm tjcm;um;wpD;udk }udK;eJ@qGJwmeJ@ywfouf+yD; b,ftcsufurSefvJ? 
 A. Bogsering med personbil på motorväg är tillåten  
                       eftersom man vid bogsering för köra med 40km/h. 
 B. Borsering på motorväg är endast tillåten med  
                       bogserbil som är försedd med upphängningsan – 
                        ordning. 
                 C.Borsering på motorväg är förbjuden utom i  

              nödsituationer och då får bogsering bara ske till  
              närmaste avfart. 

                  pD? ta&;ay:tajctaeuvGJvdk@ [dkif;a0;ay:rSm um;aemufu}uddK;eJ@    
                        qGJwmudk wm;jrpf xm;w,f? ta&;ay:tajctaerSmvJ teD;qHk;    
                        vrf;oG,ftauG@ twGuftxdbJ qGJvdk@& w,f? 
112. I vilken av följande situationer är risken stor att man  
      omedvetet kör för fort? 
112? atmufaz:jyygawGxJu b,fvdktajctaersKd;rSm oif[mum;udk tjref}uD;armif;aew,f 
qdkwm udk,fhudk,fudk r&dyfrdqHk;vJ?  

A. I tät stadstrafik. 
B. När hastigheten på en 90-väg begränsas till    50km/h. 
C? wpfem&D rdkif(90)E_ef;eJ@armif;ae&muae wpfem&Drkdif(50)E_ef;eJ@bJ armif;&r,fh 
ae&mudk a&mufoGm;&if?  
C. När du kör på en smal och kroking väg. 

 
 
 113. Du skall svänga vänster i en korsning med grönt ljus och     
         stoppskylt.Framifrån kommer en lastbil som också kall svänga  
         vänster på grönt ljus enligt bilden till höger.Vilket påstående är  
          riktigt? 
113 ? ’&yf’qdkwJhqkdif;yk'faxmifxm;+yD;awmh rD;pdrf;jyaewJhvrf;qHkrSm oifub,fbufudkauG@r,f? 
nmbufrSmjyxm;wJh yHkxJutwkdif; a&S@uvmwJh ukefwifum;uvnf; rD;pdrf;jyaewJhtwGuf 
b,fbufudk auG@r,f? atmufaz:jyygawGxJu b,ftcsufurSefovJ?  
 

A. Jag har väjningsplikt mot lastbilen. 
B. Lastibilen kan skymma två körfält. 
bD? ukefwifum;u vrf;a=umeSpfckvHk;udk ydwfxm;Edkifw,f? 



C. Bara att köra, jag har grönt ljus. 
114.Du kör med en fart av 70 km/h och ökar den till 90  km/h.  
       Vilken tidsvinst gör du per mil? 
 114? oif[m wpfem&Dudk 70 uDvkdrDwmeJ@armif;ae&muae 90 uDvdkrDwmxdwdk;armif;&if 
wem&DrSmtcsdef b,favmufoufomrvJ? 

A.En minut och fyra sekunder. 
B.En minut och femtiofyra sekunder. 
bD? 1 rdepfeJ@ 54 puUef@ 
C.Två minuter och trettiofyra sekunker. 
D.Fyra minuter och trettiotre sekunder.  

115.När har du mest anledning att signalera? 
115? b,fvdktajctaersKd;rSm tcsufjyzdk@ tvdktyfqHk;vJ?  

A.När barn leker på eller vid sidan av vägen. 
 u? vrf;ay:rSm (odk@r[kwf) vrf;ab;rSm uav;awG upm;aewJhtcsdef?  

B.När du ska passera gående.  
C.När du ska passera en person som rider. 
D. Före omkörning av tung lastbil. 

 116.Vilket påstående är riktigt om teckengivning med blinkern? 
116? rSdwfwkwfrSdwfwkwf rD;tcsufjywmeJ@ ywfouf+yD;awmh b,ftcsufurSefovJ?  
                 A. Även om du använder blinkern måste du förvissa  
                       dig om att ditt körsätt inte innebär fara för andra  
                       trafikanter. 
                 at?oiftcsufjyrD;oHk;aeayrJhvJ oifh,mOfarmif;wJhyHkpHutjcm;,mOfawGt  
                        wGuftEW&m,f rjzpfap&bl;qdkwmudk jyo&ygr,f?  
 B. Du behöver inte ge tecken när du ska vända på en  
                       väg. 
  C.Du behöver inte ge tecken när du kör igång från  

     en vägkant. 
117.Vilket påstående är riktigt om tecken och signaler?      
117? trSwftom;oauFweJ@tcsufjyjcif;rSm b,ftcsufu rSefuefta&;}uD;vJ? 

A.Ljussignal får endast ersätta ljudsignal under  
     mörker. 
B.Det är förbjudet att ge ljudsignal inom tättbebyggt  
     område. 
C.Varningsblinker får användas när bilen bogseras. 
D.Du är alltid skyldig att avge varningssignal för att  
     förebygga fara. 



C? tEW&m,frjzpfyGm;atmif }udKwifumuG,fEkdifa&;twGuf tcsufjyowday;zdk@ 
oifhrSm t+rJwm0ef&Sdw,f?  

118.Vilket påstående är riktigt om avsökning? 
118? ywf0ef;usiftaetxm;udktuJcwfjcif; eJ@ygwfouf+yD;awmh b,ft&murSefovJ? 

A. Dålig avsökning kan leda till sena reaktioner som  
     kan resultera i trafikolyckor. 
u? ywf0ef;usiftaetxm;udk tr_rJhtrSwfrJhom tuJcwfr,fqdk&if rdrd&J@v#ifjrefpGm 
wkef@jyefEkdifpGrf;tm; usqif;oGm;+yD;awmh ,mOfwdkufr_jzpfyGm;apEdkifw,f? 
B. Du bör hålla blicken nära bilen för att inte missa  
     viktiga detaljer i trafikmiljön. 
C. Nyblivna förare har en mera aktiv avsökning än  
     erfarna förare. 

119.Vilket av följande beteende är viktigast för att få den  
   information man behöver i trafiken? 

119? ,mOfarmif;wJhtcgrSm vdktyfwJhowif;tcsuftvufawGudk od&SdrSwfom;Ekdifzdk@twGuf 
ta&;t}uD;qHk; tjyKtrlubmvJ?  

A.Att vara allmänt uppmärksam. 
B.Att hålla bilcken fixerad långt borta efter vägen. 
C.Att hålla blicken rörlig och långt bort efter vägen. 
*? rsufpdudk &Sif&Sifxm;&r,f? vrf;uae a0;uGmwJhae&mawGudk =unfh&_&r,f?  

120. Volket påstående om parkering är riktigt? 
 120? yguifvkyfwmeJ@ygwfouf+yD; atmufaz:jyxm;wJhtxJu b,ftcsufrSefvJ? 

 A. På smala gator är det tillåtet att parkera med två  
                  av bilens hjul på gångbanan. 
 B. Det räknas inte som parkering om föraren sitter  
                  kvar i sitt uppställda fordon. 

                C.Det är förbjudet att parkera på vänster sida av en  
                       dubbelriktad gata. 
 *? ESpfvrf;armif;&J@ b,fbuftjcrf;rSm um;yguifvkyfvkd@r&bl;?  

   D. Det är förbjudet att parkera på vänster sida av en  
          enkelriktad gata.  

121.Vad är tillåtet på en plats där det råder stoppförbud? 
121? ’,mOfr&yf&’vdk@ wm;jrpfxm;wJhae&mrSm bmvkyfvdk@&EkdifovJ?  

   A. Att stanna för av-och pålastning. 
 B. Att stanna för av-och påstigning. 
 C. Att stanna för vilket ändamål som helst under en  
                  tid av högst fem minuter. 
 D. Enbart att stanna om trafiksituationen kräver det. 



 C? ,mOftoGm;tvma=umifh rjzpfrae &yf&rJh tajctaerSomv#if ,mOfudk 
&yfEkdifw,f?  

122. På vilket av följande platser är det tillåtet att stanna för  
  av-och påstigning?  

123? atmufaz:jyygawGxJu b,fae&mrSm twuftqif;vkyfzdk@ um;udk&yfEkdifovJ?   
A. På busshållplats om det kan ske utan att hindra  
      eller störa busstrafiken.  

u? bwfpfum;vrf;a=umif;twGuf taESmifht,Sufrjzpfapbl;qdk&if bwfpfum; 
rSwfwdkifrSm &yfEkdifw,f?  
B. I tunnel om det kan ske utan att hindra eller störa  
     trafiken. 
C. I vägport om det kan ske utan att hindra och störa  
     trafiken. 
D. I närheten av skymd kurva om det kan ske utan att  
     hindra och störa trafiken. 

123. Vad är riktigt om stannande och parkering? 
 123? stannande ( &yfem;wmeJ@) parkering (yguifvkyfwm)b,ft&mu rSefuef r_&SdvJ? 
 A. Stannande för av-och pålastning av gods räknas  
                       som parkering. 
 B. Stannande för passagerares av-och påstigning  
                       räknas inte som parkering. 
                bD? c&D;onfwuf/ qif; vkyfzdk@&yfwmudk yguifvkyfwmvdk@r,lqbl;? 

C.Det är tillåtet att parkera 10 meter från en  
     busshållplatsskylt. 

D.Utanför tättbebyggt område är det tillåtet att  
   parkera på en huvudleds vägren. 

 124. På vilken plats är det förbjudet att stanna? 
  124? b,fvdkae&mrsdK;awGrSm &yfem;zdk@wmjrpfxm;vJ? 
 A. Inom ett område av 10 meter efter ett övergångss- 
                      tälle. 
 B. Inom ett område av 10 meter före ett övergångss- 
                        tälle. 
                       bD? vlul;rsOf;usm; ra&mufrSD  10 rDwmtwGif;?  

C.Inom ett område av 10 meter edter en cykelöver- 
      fart.  

 125. På vilken av följande platser är det förbjudet att stanna? 
  125? atmufaz:jyygawGxJu b,fvdkae&mrsKd;rSm &yfem;zdk@wm;jrpfxm;vJ? 
 A. På huvudled inom tättbebyggt område. 



B. På körbana bredvid annat två-eller trehjuligt 
                       fordon. 
                C.Så att ett vägmärke skyms. 
                 pD? vrf;rSmjyxm;wJh vrf;nGefvuQ%mawGudkuG,frdwJhae&m? 

D. Framför infart till fastighet. 
 126. På vilken av följande platser är det förbjudet att stanna? 
  126? atmufaz:jyygawGxJu b,fae&mawGrSm &yfem;zdk@wm;jrpfxm;vJ?  
 A. I en skymd kurva.  
                  at? tauG@awGudk uG,frdwJhae&m? 
 B. I en kurva  där sikten är fri. 
 C. Inom ett område av 30 meter från en järnvägskor-   
                       sning. 

   D.På körbana bredvid ett annat fordon som stannat  
        vid vägkanten.     

  127. Vad är sant beträffande en bils bromssträcka? 
   127? b&dwftkyfwJhtuGmta0;eJ@ygwfouf+yD; b,ft&mu rSefuefr_&SdvJ/ 
 A. Vid hastighetsökning från 30km/h till 60km/h  
                        bilen bromssträckan 4 ånger så lång. 
                at? t&Sdef 30 uDvdkrDwm uae 60 uDvdk rDwmajymif;vdkufjcif; tm;jzifh  
                         b&dwftkyfwJh tuGmta0;u av;qydk&SnfoGm;w,f? 
 B. Vid ökning från 30 km/h till 60 km/h blir  
                       bromssträckan 2 gånger så lång. 
    C.Vid ökning från 30 km/h till 90km/h blir  
                      bromssträckan 3 gånger så lång. 
 128.På vilket sätt är ABS-bromsar bätter än ''vanliga''bromsar? 
 128? ABS b&dwfu yHkrSef&dk;&dk;b&dwfawGxuf b,fvdkae&mrSmydkaumif; oGm;ovJ? 
 A. ABS-bromsar förkortar bromssträckan avsevärt. 
 B. Bilen kan ofta styras trots hård inbromsning. 
                 bD? b&dwfwtm;eif;xm;ayrJh pwD,mwdkifudk vSnfhvdk@&w,f 
 C. Med ABS-bromsar har du perfekt bromsgrepp  
                       oavsett hastighet och väglag. 

D.ABS-bromsar tål frost mer än andra bromssystem. 
  129. Vad är riktigt angående bilens bromssystem? 
   129? um;&J@ b&dwfpepfeJ@ywfouf+yD; b,ft&murSefuefr_&SdvJ? 
 A. Om en bromsledning brister på en bil som har  
                       tvåkrets bromssystem försvinner bromsverkan på  
                       samtliga hjul. 
 B. Ett bromsservosystem fungerar även när motorn  



                       inte är igång. 
                C.Om en bromsledning går av på en bil som har ett  

     tvåkrets bromssystem finns bromsverkan kvar på  
     två eller tre hjul. 

pD? tvåkrets b&dwfpepf&SdwJhum;u b&dwf}udK;wckjyKwfysufoGm; &if  
 bD;ESpfckodk@r[kwf oHk;ckay:rSm b&dwftkyfwm&J@tusdK;oufa&muf  
 r_&Sdao;w,f? 

 130. Vilken kontroll måste du göra dagligen på din bils  
           bromssystem? 
 130? oifhum;&J@b&dwfpepfudk ae@pOfb,fvdkyHkpHppfaq;r_vkyfay;&rvJ? 
 A.Kontrollera bromsvätskenivån. 
                  at? b&dwfqD&J@twdkif;twm ppfaq;jcif;? 
 B. Kontrollera bromsbelägg. 
 C. Kontrollera bromsskivorna. 
 131. Din bil,som är utrustan med bromsservo-och  styrservosystem,  
          ska bogseras med avstängd motor.Vilken effekt kan du förvänta  
         dig?  
 131? bromservo eJ@ styrservo pepfwyfqifxm;wJh oifhum;udkpufowf+ySD;  
         qGJr,fqdk&if b,fvdktusdK;oufa&mufr_&SdrvJ? 

A. Broms-och styrsystem fungerar inte. 
B. Bilen blir ''tungbromsad''och ''tungstyrd''. 
 bD? b&dwfeJ@ pwD,mwdkif ESpfckvHk; av;aer,f? 
C. Broms-och styrsystem fungerar på samma sätt som när 

motorn går. 
  132. Under körning börjar ABS-lampan på instrumentpanelen  
           att lysa.Vilken effekt kan du vänta dig? 
  132? um;armif;aewJhtcsdefrSm ABS rD;tcsufjyvm&if bmjzpfvdk@vJ? 

A. Vid en hård inbromsning kan hjulen komma att  
     låsa sig. 

                  at? b&dwfudkwtm;eif;&if um;bD;ucsKyfoGm;r,f? 
B. Du måste bromsa hårdare än vanligt för att få  
     normal effekt. 
C. Bromsarna är helt ur funktion. 
D. Du har bromsar enbart på två eller tre hjul. 

    133. Fel på bromsarna är i allmänhet allvarliga och kräver ofta  
          omedelbar reparation. I ett av följande fall krävs inte  
          omedelbar reparation.Vilket? 



133? b&dwfrSmc|wf,Gif;r_&Sdae&if trsm;tm;jzifh owdxm;&rSmjzpf+yD;awmh csufcsif;jyifzdk@ vdkygw,f? 
'gayr,fh atmufaz:jyyg tajctaewpfckrSmqdk&ifawmh csufcsif;jyifp&mrvdkygbl;? tJ'gu b,f 
tajctaevJ?  

A. Om du inte får full bromsverkan förrän  
     bromspedalen är tätt intill golvet. 
B. Om bromspedalen känna mjuk och ''svampig''.  
C. Om parkeringsbromsen tar högt upp,dock utan att nå sitt 

högsta läge. 
     pD? [ef;b&dwf(yguifb&dwf)utjrifhudka&mufaeayrJh a&muf&rJhtjrifh  
         qHk;udk ra&mufao;&if 
D. Om det hörs ett skrapande ljud i samband med  
     inbromsning. 

     134. Vilket fordon eller viken fordonskombination får framföras  
              med en hastighet av högst 80 km/h? 
134? b,fvdk,mOftrsKd;tpm;u ('grSr[kwf) b,fvdkrsKd; yl;wJGxm;wJh ,mOftrsKd;tpm;u wpfem&D 
udk trsm;qHk; (80)uDvdkrDwmbJ armif;ESifcGifh&SdovJ?  

A. Personbil som har tillkopplad släpvagn. 
                  at? aemufwGJ,mOfqGJwJh vlpD;um; 

B. Motorcykel. 
C. Skåpbil. 
D. Buss. 

     135. Vad kan vissa reaktioner i framvagn eller styrinrättning  
            bero på? 
135? um;ta&S@ydkif;rSm ('grSr[kwf) pwD,mwdkifrSm wcsufwcsuf wkefcgaewm bma=umifhrdk@vJ? 

A. Om bilen vill ''dar snett'' under körning kan lasten  
     vara felplacerad. 
B. Vibrationer i ratten kan bero på att du har för  
      mycket luft i framhjulen. 
C. Stort glapp i ratten är normalt för en bil som är  
     utrustad med styrservosystem. 
D. Om det ''hugger'' i ratten kan smuts eller luft ha  
     kommit in i servosystement. 
 'D? pwD,mwkdifrSm wcsufwcsuf+idae&if yg0gpwD,mwkdifxJrSm av ('grSr[kwf) 
tnpfta=u;awG 0ifaevdk@?  

     136. Vilken av följande åtgärder bör ingå i säkerhetskontrollen  
            av styrinrättningen? 
136? pwD,mwdkif vHk+cHKpdwfcs&r_&Sdr&Sd qdkwmudk atmufaz:jyygawGxJu b,ftcsufeJ@ prf;oyf 
ppfaq;rvJ?  



A. Kontroll av eventuellt glapp i ratten. 
at? pwD,mwdkifv$wfjcif;udk pr;foyfoifh  
B. Kontroll av styrservopumpen. 
C. Kontroll av styrväxelns infästning. 

     137. Vid en viss hastighet upptäcker du vibrationer i ratten.  
           Vad kan detta bla bero på? 
137? tjrefE_ef;wpfckudka&muf&if bma=umifhrdk@ um;&J@pwD,mwkdif wkefcgae&wmvJ?  

A. För lite luft i framdäcken. 
B. För lite styrservovätska. 
C. Trasig styrservorem. 
D. Obalanserade framhjul. 
C? um;a&S@bD;&J@ avaygifcsdef rnDr#vdk@? 

     138. Vilken regel om dubbdäck är riktig? 
     138? oHpl;ygwJhwm,meJ@ywfoufvdk@ b,ft&mrSefuefvJ? 
 A. Dubbdäck får inte användas from första  
                       måndagen efter påsk tom 31 november. 
 B. Om släpvagnen har dubbdäck måste även  
                       dragbilen ha sådana. 

C.Om dubbdäck används måste sådana finnas på  
     bilens samtliga hjul. 

pD? tu,fIoHpl;ygwJhwm,mudkoHk;&if bD;tm;vHk;twlwljzpf&r,f? 
     139. Vad är riktigt angående däck? 
     139? wm,meJ@ywfouf+yD; rSefuefwJht&mubmvJ? 
 A.Det är förbjudet att använda ett däck vars mönster,  
                      på det mest slitna stället, har ett mönsterdjup som  
                      är mindre än 1,6 mm. 
 u? wm,m tyg;qHk;ae&mrSm&SdwJh wm,myef;&J@ teuf[m 1'or6rDvD  
                         rDwmxuf enf;w,fqdk&if tJ'Dwm,mudk oHk;pGJzdk@wm;jrpfxm;w,f? 
 
 B. Om du använder ett reservhjul av ''nödhjulstyp''får  
                       du inte köra fortare än 50 km/h. 

C.Det  är tillåtet att ha olika däcktyoer på samma  
     hjulaxel. 
 
 
 

     140. Hur påverkar farten däckslitaget? 
140? um;armif;wJht&SdefE_ef;a=umifh wm,mudk b,fvkd yg;oGm;apovJ?  



 A. Hög hastighet ger ett mindre däckslitage än låg  
                     fart. 
 B. Bilens hastighet har ingen inverkan på  
                     däckslitaget. 

C.Häftiga ökningar och minskningar av farten ger  
   ett stort däckslitage. 
C? csufcsif; t&Sdefjr‡ifhvdkufwmwdk@/ b&dwfudk aqmifhtkyfvkdufwmwkd@[m wm,mudk 
tv#iftjrefyg;oGm;apw,f?   

     141. Din bil har en benägenhet att ''dra''till vänster.Vad ka  
           detta bero på? 
     141? oifh&J@um;ub,fzufudk qGJaewmbmjzpfvdk@vJ? 

A. Felaktig framhjulsinstäning. 
at? ta&S@bD; csdefudkufwJhae&mrSm rSm;aevdk@ 
B. För lite luft i höger framhjul. 
C. För mycket luft i vänster framhjul. 
D. För lite luft i höger bakhjul. 

     142. Vilken av följande anordningar måste en bil vara utrustad  
            med? 
     142? atmufaz:jyygawGtxJu b,fvdku&d,mrsKd;udk um;rSm wyfqifxm;zdk@ r&Sdrjzpf 
vdktyfovJ? 

A. Dimljus. 
B. Två trekantiga reflexer baktill. 
C. Hastighetsmätare. 
 pD? t&SdefE_ef;wdkif;wmwJhud&d,m? 
D. Dimbakljus. 

     143.Vilken utrutning måste Du medföra i bilen under körning? 
     143? um;armif;wJhtcsdefrSm b,fud&d,mudk tjrJ,laqmifoGm;&rvJ? 
 A. Bogserlina. 
 B. Varningstriangel. 
                 bD? owday;wJh }wd*HyHktrSwftom;? 
 C. Hjälpstartkablar. 
 D. Domkraft. 
     144. Två lyktor slocknar samtidigt på din bil. Vilken åtgärd  
            bör du först vidta? 
      144? rD;ESpfvHk;w}udrfwnf;ysufoGm;w,f oifbmudkt&ifvkyfoifhvJ? 

A. Kontrollera generatorremmen. 
B. Kontrollera glödlamporna. 
C. Kontrollera säkringarna. 



 pD? zsL;}udK;udk udkppfaq;&r,f? 
D. Kontrollera  anslutningarna vid batteriet. 

     145. Vilken av följande kontroller ingår inte i  
            säkerhetskontollen? 
145? atmufaz:jyygawGxJu b,ftcsuf[m um;&J@vHk+cHKr_ppfaq;jcif; qdkwmxJrSmrygbl;vJ?  

A. Blinkers, belysning och reflexer. 
B. Registreringsskyltar.  
C. Hjul och däck. 
D. Oljenivån i motorn. 
C? qDwkdifuDxJrSm qD&Sdr&Sd ppfaq;jcif;?  

     146. Vilken egenskap är utmärkande för en impulsiv förare? 
     146? wZGwfxdk;vkyfwwfwJhum;orm;&J@ xl;jcm;wJhvuQ%mu bmvJ? 
 A. Klarar svåra situationer lätt. 
 B. Snabb reaktionsförmåga. 
 C. Kan överraska medtrafikant med oväntad  
                     manöver.  

 pD? ar#mfvifhrxm;wJh a&$@vsm;r_awGeJ@ tjcm;,mOfarmif;orm;awGudk tHHh=ooifhoGm; 
apwwfw,f ? 

     147. Vilket av följande påståenden är riktigt? 
147? atmufaz:jyygawGxJu b,ftcsufu rSefovJ?     
 A. Unga killar underskattar ofta sin körförmåga. 
 B. Tjejer och killar 18-24 år gamla uppskattar sin  
                       körförmånga likadant. 
  D.Äldre förare har ofta problem i korsningar. 

'D? touf}uD;+yDjzpfwJh um;armif;orm;awG[m vrf;qHkvrf;cGawGrSm 
                     r=umc% tcuftcJawG@&wwfw,f?  
     148. En person intar samma volym alkohol men under olika  
             tidsperioder. Vad stämmer beträffande promillehalten i  
             blodet? 
148? vlwpfa,muf[m wlnDwJh t&ufyrm%udk rwlnDwJh tcsdefumvawGrSm aomufr,f 
qdkygpkd@? ol&J@aoG;xJrSm yg&SdwJh t&ufyrm%eJ@ ywfoufvdk@ b,ftcsufu rSefovJ?  

A. Den blir exakt lika hög. 
B. Den kan variera gång från gång. 

                   bD? wcsdefeJ@wcsdef uGmjcm;r_/ rwlnDr_&SdEdkifw,f? 
C. Den beror på hur van man är vid slkohol. 

     149.Vilket av följande fel kan Du inte upptäcka med hjälp av  
           din känsel? 
149? atmufaz:jyygawGxJu b,fvdktrSm;rsKd;udk oifh&J@pdwfcHpm;csufeJ@ rod&SdEkdifbl;vJ?  



A. Fel på generatorn. 
 at? v#yfppf"gwftm;xkwfay;wJh ( *sifea&wm) ysufwmudkrodEdkifbl;?  
B. Felaktigt val av växeln! 
C. Obalans i hjulen. 

     150. Varför byggs korsningar som kallas spanska vänstersvängar  
              enligt bilden till höger? 
    150? nmbufrSmjyxm;wJh yHkxJutwdkif; bmjzpfvdk@ ’pydefb,fzufauG@’vdk@ac:wJh vrf;qHkudk 
wnfaqmuf&vJ? 

A. Enbart för att minska trafikrisken för  
     vänstersvängande trafik. 
at? bmvdk@vJqdkawmh b,fzufauG@rJh,mOfawGudk vHk+cHKr_ydkay;zdk@jzpfw,f? 
B. Underlätta vänstersväng för långa fordon. 
C. Göra det lättare för maskiner som underhåller vägen. 

     151. När är omkörning förbjuden på en tvåfilig väg? 
     151? toGm;tjyefvrf;ESpfarmif;ay: b,fvdktcsdefrSm a&S@um;udkausmfarmif;wm wm;jrpf  
            xm;vJ? 

A. När bakomvarande bil påbörjat omkörning. 
                at? oifhaemufuum;u oihfudkk ausmfarmif;zdk@ jyifqifaewJhtcsdef? 
 B. På bro eller viadukt. 
 C. Före kurva eller backkrön. 
     152. Vilket påstående är rätt när Du i mörker hamnar i  
            följande situation?  
      152? oiftarSmifxJrSm &SdaewJhtcsdefrSm b,ftajctaeu rSefuefr_&SdvJ? 

A. Vid möte i vänsterkurva kan jag använda helljuset  
     längre än vid möte på rak väg. 
 at? vrf;ajzmifhrSmxufpm&if b,fbufudkauG@wJhvrf;a=umif;rSm a&S@rD;}uD;udk  
        ydk=um=um zGifhxm;Ekdifw,f?  
B. Jag kan behålla helljuset när jag kommer fram till  
    en större väg där jag skall stanna vid en stoppskylt. 
C. Vid möte med gående måste jag blända av till  
     halvljus. 

     153. Du har misstag backat på en annan bil på en  
           parkeringsplats.Kan ditt körkort bil indraget om Du  
           lämnar platsen utan att vidtaga någon åtgärd? 
153? um;yguifrSm oifh&J@um;udk aemufqkwfae&if;u tjcm;um;udk rawmfwq wkdufrdw,f? 
oif[m tJ'gudk 'Dtwkdif;bJ ypfxm;cJh+yD;awmh ae&muae xGufoGm;r,fqdk&if oifh&J@vdkifpif 
todrf;cH&Ekdifovm;?  

A. Nej, personskador var ej inblandade. 



B. Ja, körkortet kan bil återkallat. 
 bD? [kwfuJh ? ,mOfarmif;vdkifpif odfrf;cH&Edkifw,f ? 
C. Ja, men endast om båda bilarna skadats. 

     154. Vilket påstående är rätt när det gäller en bils registrering- 
            sbesiktning? 
     154? um;ppfaq;prf;oyfr_eJ@ywfouf+yD; b,ft&mrSefuefvJ? 

A. Varje år måste bilen registreringsbesiktigas. 
B. Om Du utrustar bilen med draganordning måste bilen 

registreringsbesiktigas. 
bD? tu,ffIoifhum;rSm taemufwGJqGJrJhcsdwfudk topfwyfqifr,fqdk&if  
     pr;foyfppfaq;r_udk jyKvkyf&r,f? 
C. Vid montering av stöldlarm måste bilen registreri- 
      ngsbesiktigas. 

 155. Du kör på en våt asfaltsbelagd landsväg då Du upptäcker  
          en mötande lastbil.Hur skall Du bete dig? 
155? oif[m pdkxdkif;aewJh EkdifvGefuwW&mcif; e,fvrf;wpfvrf;ay: armif;ESifaecsdefrSm 
ukefwifum;wpfpD;eJ@ rsufESmcsif;qdkif}uHKawG@&ygw,f? tJ'DtcsdefrSm b,fvdkjyKrlaqmif&GufrvJ?  

A. Startar vindrutetorkarna vid mötet. 
B. Startar torkarna i god tid före mötet. 
 bD?rawG@qHkjzwfciftcsdefaumif;rSm rSefokwfwJh t&mudk pv_yf&Sm;ap&r,f? 
C. Jag bromsar in kraftigt. 

156. Du kör på en snöbelagd huvudled och kör om en annan  
           bil som håller till höger. Längre fram finns en vit bil som  
           plötsligt kör ut och svänger höger mot din körriktning.  
           Vad är orsaken till olyckstillbudet?      
156? oif[m ESif;zHk;aewJh vrf;r}uD;ay:rSm um;armif;ae&if;u nmbufudkuyfarmif;aewJh 
um;wpfpD;udk ausmfwufzdk@}udK;pm;ygw,f? oifh&J@ta&S@ cyfvSrf;vSrf;rSm&SdaewJh um;jzLwpfpD;[m 
&kwfw&uf xGufvm+yD;awmh nmbuf oifh&J@vrf;a=umxJudk 0ifvmygw,f? 'Dvdk tEW&m,f}uD;rm; 
wJhtajctaersKd; bma=umifhjzpf&wmvJ?  

A. Det var omöjligt att upptäcka den vita bilen. 
B. Plasten för omkörningen var illa vald. 

          bD? ausmfwufzdk@ae&mu roifhawmfvdk@ ?  
C. Den omkörda bilen försvårar omkörningen. 

 157. Är det tillåtet att köra med takluckan (solluckan) öppen? 
  157? um;udk trdk;zGifh+yDf;armif;zdk@ cGifhjyKxm;ovm; 
 A. Ja, alltid. 
                 at? [kwfuJ/ t+rJwrf;     
 B. Nej, aldig. 



 C. Ja, men bara utom tättbebyggt område. 
 
     158. Vilket påstående är sant angående tunnelseende? 
     158 ? vd_ifacgif;tjriftm&HkeJ@ywfoufvdk@ atmuffrSmaz:jyxm;wJh b,ftcsufurSefvJ? 
 A. Synfältet krymper hastigt. 
                at? jrifuGif;v#ifjrefpGm usHK@oGm;w,f ? 

B. Du har bra mörkerseende. 
 C. Du förutser trafiksituationner innan de uppstår och  
                       klarar dig bättre i trafiken. 
     159. Vilket påstående är felaktigt om körning på gårdsgator? 
     159? atmufrSmay;xm;wJhb,ftcsufu tdrf+cH0if;xJuvrf;uav;rSmarmif;eSif  
           wJhtcgrSm bmrSm;ovJ? 
 A. Du får köra in på gatorna, men endast färdas med  
                       ''gångfart''. 
 B. Du måste lämna företräde åt alla gående på  
                       gårdsgator. 

C.Parkering får bara ske på särskilt anordnade  
     parkeringsplatser. 
D. Det är förbjudet att färdas med motorfordon på  
     gårdsgator. 
 'D? tdrf+cH0if;xJu vrf;uav;awGrSm pufwwf,mOfrsm;armif;ESifjcif;udk  
      wm;jrpfxm;w,f? 

     160. När är du inte skyldig att lämna företäde åt gående? 
      160? ajcv#ifoGm;olrsm;udk b,ftcsdefrSm OD;pm;ay;p&mrvdkbl;vJ ? 
 A. När du, från ett garage, passerar en gångbana för 
                       att kröa ut på en väg. 
 B. Vid obevakade övergångsställen. 
 C. När gående passerar körbanan på andra stället än  
                       vid korsningar och övergångsställen. 
                  pD? tu,fI vrf;qHkeSifh vlul;rsOf;=um; r[kwfaomae&mrsm;wGif OD;pm;  
                       ay;p&mrvdk ? 
     161. Vad är rätt om skolpatruller? 
     161? ausmif;om;rsm;udkulnDaom vrf;jy&JESifhywfoufI rSefuefaomt&mu bmvJ? 
 A. De består av specialutbildade poliser. 
 B. De har rätt att stoppa trafiken om det behövs för  
                       att skolbarnen ska kunna gå över gatan. 

C.De har inte rätt att stoppa trafiken, deras uppift är  
      endast att hjälpa skolbarnen att säkert passera  



      besvärliga platser på väg till och från skolan. 
*? 4if;wdk@onf ,mOftoGm;tvmudk &yfwef@ydkifcGifhr&Sday? 4if;wdk@. wpfckwnf; 
aom wm0efrSm ausmif;olausmif;om;uav;rsm;twGuf vrf;jzwful;&ef cufcJh 
onfh ae&mrsm;wGif ulnDvrf;jyay;&efyif jzpfonf?  

     162. Vad är riktigt om barns uppträdande i trafiken? 
162? vrf;awGay:rSm uav;awG&J@ jyKrlvkyfaqmifcsufeJ@ywfoufvdk@ b,ftcsufu rSefovJ?  
 A. Barn anses kunna uppträda någorlunda säkert i  
                       trafiken i åldern 6-8 år. 
 B. Barns synförmåga är fullt utvecklad först i 8- 
                       årsåldern. 

C.Mindre barn har svårt att sätta sig in i hur vuxna 
   tänker. 

                  'D? vl}uD;rsm;uJodk@pOfpm;&ef uav;rsm;wGiftcuftcJ&Sdw,f?(uav;rsm;onf  
                      vl}uD;rsm;uJhodk@ rpOf;pm;wwf=u ) 
     163. Hur bör du uppträda när mindre barn vistas på eller i  
              närheten av vägen? 
     163? tu,fI vrf;ab;teD;em;w0dkufrSm uav;awG&Sdw,fqdk&if oifb,fvdkvkyf  
           aqmifoifhvJ ? 

A. Minska farten och vara beredd att stanna samt ge  
     en kort signal. 
 at? um;udkt&Sdefav#mhI &yf&eftqifoifhjzpfap&rnf/ [Gef;oHwdkudk  
        wD;ay;&rnf 
B. Du ska enbart vara uppmärksam på situationen  
     och vara beredd att stanna. 
C. Om barnen befinner sig vid sidan av värskild  
      åtgärd. 

164. Vad gäller vid körfältsbyten? 
164? ,mOfa=umajymif;wmeJ@ ywfouf+yD;awmh b,ftcsufu rSefovJ?  
 A. Den förare som byter körfält har hela ansvaret för att  
                      körfältsbytet sker smidigt och utan risk. 
 B. Den förare som ligger i det ''nya''körfältet har ingen  
                     skyldighet att hjälp till med körfältsbytet. 
 C. Båda förarna har ansvar för att körfältsbytet kan ske  
                     säkert och smidigt.  

 *? vHk+cHKpdwfcs/ tqifajyacsmarG@pGmeJ@ ,mOfa=umajymif;oGm;Ekdifapzdk@twGuf 
ausmfwufwJh ,mOfarmif;orm;aum tausmfcH&wJh,mOfarmif;orm;qDrSmyg wm0ef&Sdw,f?   
165.Vilket påstående om hastighetsanpassning i trafiken är  
      riktigt? 



165? b,ftcsufu ,mOftoGm;tvm; t&SdefE_ef;nSdwmeJ@ywfouf+yD; ta&;}uD;vJ 
 A. Du ska anpassa hastigheten enbart efter fartbegränsn- 
                      ingsskyltarna. 
 B. Du ska anpassa hastigheten efter din egen förmåga, ditt  
                      fordon,vägen,sikten och övrig trafik. 
                bD? oifh&J@udk,fydkifpGrf;&nf/ um;/ vrf; /tjrifeJ@ tjcm;,mOftoGm;tvmawGtm;  
                    vHk;eJ@ vdkufavsmnDaxGr_&SdaprJh oifh&J@um;t&Sdef udknSdcsdef&r,f? 
 C. Om det behövs för att göra en säker omkörning får du  
                     tillfälligt överskrida hastighetsbegränsningarna. 
166. I vilket av följande fall föreskriver inte lagen ''med hänsyn  
      till omständigheterna tillräckligt låg hastighet''? 
166? ”tajctaeta=umif;w&m;rsm;udk axmufxm;um oifhawmfaomt&Sdefjzifh aES;auG;pGm 
armif;ESifjcif;” qdkwJhpnf;urf;Oya'[m  atmufaz:jyygawGxJub,fvdktajcaersKd;rSm tusHK;r0if 
bl;vJ?  
 A. Inom tätbebyggt område. 
 B. På motorväg. 
                 bD? vrf;tv,fwGifumxm;aom[dkif;a0;vrf;ay:wGif? 
 C. När man närmar sig barn. 
 D. När man ska passera buss som står vid hållplats. 
167. Vilket fordon eller vilken fordonskombination får framföras  
     med en hastighet av högst 80 km/h? 
167 ? b,f,mOf(odk@) aygif;pyfxm;wJh,mOfutjrifhqHk; 80 uDvdkrDwm yJarmif;vdk@&vJ 
 A. Personbil som har tillkopplad släpvagn. 
                at? vlpD;um;u aemufwGJ,mOfeJ@qufxm;&if? 
 B. Motorcykel. 
 C. Skåpbil. 
 D. Buss. 
168. Vilket påstående om hastighetsanpassning är riktigt? 
168 ? t&SdefE_ef;nSd csdefwmeJ@ygwfouf+yD; b,fta=umif;t&mu rSefvJ? 
 A. Du måste kunna stanna på en tredjedel av den  
                      vägsträcka du kan överblicka. 
 B. Du får inte köra långsammare än den hastighet som  
                     snges på hastighetsbegränsningsskyltarna. 
 C. Du måste kunna stanna före varje förutsebart hinder. 
                 pD? awG@vmEdkifwJh wm;qD;r_ra&mufcifwdkif;rSm &yfEkdif&r,f? 
169. Vilket fordon eller vilken fordonskombination får framföras  
        med en hastighet av hgst 30 km/h? 
169 ? b,f,mOf(odk@) aygif;pyfxm;wJh,mOfutjrifhqHk; 30 uDvdkrDwm yJarmif;vdk@&vJ? 



 A. Motorredskap klass 1. 
 B. Personbik som bogserar en annan personbil. 
                bD? vlpD;um;u tjcm;vlpD;um;wpD;ukd qGJae&if? 
 C. Bärgningsbil med fordon upphängt på fast  
              upphängningsanordning. 
170.Vilket påstående är riktigt angåendehastighetsbegränsningar? 
170 ? t&SdefE_ef;owfrSwfcsufeJ@ywfouf+yD; atmufaz:jyxm;wJhtcsufxJu b,ft&mu  
        rSefuefvJ? 
 A. Lätt lastbil får framföras med en hastighet av högst 90- 
                      km/h på 110 väg. 
 B. Bashastigheten utanför tättbebyggt område är 90 km/h. 
 C. Högsta hastighet för motorredskap klass 2 är 50 km/h. 
 D. Personbil med obromsad släpvagn vars totalvikt inte  
                     överstiger en sjättedel av bilens tjänstevikt får köras  
                     med en hastighet av högst 80 km/h. 
                'D? vlpD;um;eJ@ b&dwfr&SdwJhaemufwGJ,mOf&J@tav;csdefu um;tav;csdef&J@ 6 yHk  
                    wpfyHkxufrausmfbl;qdk &iftrsm;qHk; 80 uDvdkrDwmbJarmif;&r,f? 
171. På vilken av följande platser är det tillåtet att stanna för av- 
        och pålastning,men förbjudet att parkera? 
171? atmufrSmay;xm;wJhae&mawGxJu b,fvdkae&mawGrSm twiftcsvkyfzdk@ &yfem;vdk@&ayr,fh 
        yguifvkyfzdk@wm;jrpf xm;vJ? 
 A. Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och  
                      spärrlinjen är 2,5 meter. 
 B. I korsning mellan väg och järnväg. 
 C. Framför infarten till en fastighet. 
                 pD? tdrf+cHt0if0rSm? 
 D. I vägport. 
172. Du kommer till en korsning som både visar rött ljus och har  
        stoppskylt. En polisman vinkar fram ditt fordon. Hur skall Du  
        bete dig? 
172? ’&yf’qdkwJh qdkif;bkwfuvJ&Sdae+yD;awmh rD;ydGKifhrSmvJ rD;eDjyaewJh vrf;qHkwpfckudk oifa&mufvm 
ygw,f? wcsdefxJrSmbJ &Jom;wpfa,mufu oifhudk vufa0S@,rf;jyaew,f? oifb,fvkd vkyfrvJ?  
 A. Stanna enligt trafikljuset. 
 B. Stanna enligt vägmärket. 
 C. Fortsätta att köra enligt polismans tecken. 
                pD? &Jom;vufa0S@,rf;jyaewJhvrf;a=umif;twkdif; qufarmif;r,f? 
173. Du nalkas en obevakad järnvägskorsning (plankorsning)  
        med god sikt. Framför dig kör en personbil och en skåpbil. 



        Varför är omkörning förbjuden i denna situation? 
173 ? jrifuGif;&Sif;+yD; tapgifht=uyfr&SdwJh &xm;oHvrf;ul;ae&mudk oifcsOf;uyfvmr,f?  
       oifa&S@rSmvlpD;um;wpfpD;eJ@ aygifrkef@um;( skåpbil )wpfpD; oGm;aew,f? tJ'DvdktajctaerSm  
       ausmfarmif;zdk@bmvdk@wm;jrpfxm;vJ? 
 A. Omkörning av fordon är alltid förbjudet vid  
                      järnvägskorsningar. 
 B. Du kan försätta dom andra förarna i en avår situation. 
 C. Du riskerar att koncentrera dig på omgivningen och inte  
                      på korsningen. 
                pD? oifuygwf0ef;usifudkbJtm&Hkpdkuf+yD; vrf;ul;udktm&HkrpdkufrdwJh tajctaersKd; jzpf 
vmEkdifwJh twGufa=umifh? 
 174. Vilket av följande påståenden är rätt,när det gäller  
        användningen av vägrenen? 
174? vrf;ykcHk;oHk;wmeJ@ygwfouf+yD; b,fta=umif;t&murSefuefvJ 
 A. Du är skyldig att gå ut på vägrenen för att underlätta  
       omkörningar. 
 B. Du får köra på vägrennen, om Du håller betydligt lägre  
                     fart än övrig trafik på vägen. 
 c? vrf;ay:rSmarmif;aewJh wjcm;um;awGxuf oifh&J@um;u awmfawmfav;udk 
aES;aew,fqdk&if oif[m vrf;ykcHk;ay:rSm armif;ESifvdk@&w,f?    
 C. Fordon som inte kan eller inte får köra fortare än 50 km/h  
                      måste köra på vägrenen när detta är möjligt. 
175. Vad är sant angående barn i trafiken? 
175? ,mOftoGm;tvmawGrSm uav;awG&J@jyKrlvkyfaqmifcsufeJ@ ywfouf+yD;awmh b,ftcsufu 
rSefovJ?  
 A. De blir trafiksäkra först när de är mellan 6-8 år. 
 B. Man kan ofta beräkna barns handlande. 
 C. De har svårt att bedöma avståna och hastighet. 
                pD? uav;awGu tuGmta0;eJ@ t&SdefE_ef; tuJjzwfwJhae&mrSm tcuftcJ&Sdw,f? 
176. Vad innebär det för risk att göra en vänstersväng ut ifrån en  
         enkelriktad gata? 
176 ? wpfvrf;armif;vrf;ay:uae b,fzufudkauG@r,fqdk&if b,fvdktEW&m,feJ@awG@EdkifovJ ? 
 A. Jag glömmer skyten. 
 B. Trafiken på den korsande gatan kommer väldigt nära  
                      mig. 
                bD? udk,ful;oGm;rJhvrf;ay:rSm&SdwJh ,mOfawGu wtm;eD;uyfvmr,f? 
 C. Eftersom gatan är enkelriktad skall trafiken på den  
                     korsande vägen lämna mig företräde. 



177. Du kör på en smal landsväg begränsad till 70 km/h. Strax  
        före en skymd kurva hoppar en hare ut i körbanan. Hur ska  
        du uppträda? 
177 ? 70 uDvdkrDwmowfrSwfxm;wJh aus;vufvrf;ao;av;wckrSm oifarmif;aew,f?  
     vrf;auG@wckra&mufcifav;rSm ,kefwaumif um;vrf;ay:rSm ckefvmr,foifb,fvdk  
     aqmif&GufrvJ? 
 A. Tvärbromsa. 
 B. Styra vänster. 
 C. Bromsa mjukt. 
                 pD? jznf;jznf;nSifompGm b&dwftkwf&r,f? 
178. När är risken för halka störst då Du färdas på en snöbelagd  
        väg? 
178 ? oifESif;zkef;aewJh vrf;ay:armif;aewJhtcsdefrSm vrf;acsmzdk@tEW&m,ft}uD;rm;qHk;[m b,ft  
        csdefvJ? 
 A. Vid körning på backkrön. 
 B. vid kraftig inbromsning. 
                bD?b&dwfudkwtm; tkwfvdkufwJhtcsdef? 
 C. Vid körning genom en svag kurva. 
179. Du kör en gata inom tättbebyggt område. Omedelbart  
        framför dig står en dam på trottoaren och vinkar av en bilist  
        som blinkar för igångsättning. Du möter en annan bil och  
        långt fram ser Du att två bilar har dubbelparkerat. Vilken av  
        situationerna bör Du i första hand vara uppmärksam på? 
179? taqmufttHkxlxyfwJht&yf&J@ vrf;ay:rSm oifarmif;aer,f/ &kwfw&ufoifha&S@rSm pxGufzdk@   
       tcsufjyaewJh um;udkvuf,rf;jyaewJh trsdK;orD;wa,muf yvufazmif;ay:rSm &yfaew,f/ 
oiftjcm;um;wpfpD;eJ@vJ rsufESmcsif;qdkifawG@w,f/ ta&S@cyfvSef;vSef;rSmum;ESpfpD; ,SOf+yD;awmh 
yguifvkyfxm;w,f/ oifb,ft&mudk yxrqHk;tm&Hkpdkuf&rvJ? 
 A. Demen på trottoaren. 
 B. Den bilnkande bilen som markerar igångsättning. 
                bD? pxGufzdk@tcsufjyaewJhum;udk 
 C. Den mötande bilen. 
 D. De dubbelparkerade bilarna. 
180. Vilken risk är störst i samband med två vänstersvängande  
         körfält? 
180 ? b,fzufudkcsdK;oGm;wJh,mOfa=umESpfckeJ@ ygwfouf+yD; t}uD;rm;qHk;tEW&m,fubmvJ? 
 A. Fordon i det vänstra körfältet kan snedda in i det högra  
                      körfältet. 
 B. Fordon i det högra körfältet kan snedda in i det västra  



                     körfältet. 
                bD? nmzufvrf;a=umay:u,mOf b,fzufvrf;a=umay:udk ausmf0ifvmEdkifw,f? 
 C. Det finns inga risker eftefsom det är två skilda körfält. 
 
 
 
181. Du kommer att köra över viadukten på bilden till höger.  
        Temperaturen är+1 grad. I vilken zon är halkrisken störst? 
181? nmzufuyHktwkdif; vloGm;vrf;ay:u wHwm;ay:rSm oifarmif;vm;r,f/&moDOwku taygif;  
       1 &Sdw,f b,ftydkif;u acsmzdk@ tEW&m,ftrsm;qHk;vJ? 
 A. Efter viadukten. 
 B. På viadukten. 
                bD? vloGm;vrf;ay:u wHwm; 
 C. Innan viadukten. 
182. Var är det störst risk för vilt på vägen? 
182 ? wd&dp>mef&kdif;awGtwGuf tEW&m,ft}uD;rm;qHk;vrf;[mbmvJ? 
 A.På väg genom skogsparti som övergår till öppet område. 
                at? v[mjyifudkjzwfoGm;wJh opfawmvrf;? 
 B. På väg med viltstängsel. 
 C. På genom bebyggt område. 
183. Vid körning genom en skog på torrt underlag ser den  
        närmaste vägsträckan ut som bilden till höger visar. Vad är  
        den största faran? 
183? opfawmwpfckxJu acsmufaoG@wJhvrf;ay:rSm oifum;armif;aer,f? oifh&J@teD;qHk; 
vrf;jrifuGif;[m nmbufrSmjyxm;wJh yHkxJutwkdif;qdk&if t"duowdxm;&rSmu 
b,fae&mrSmvJ?  

A. Kurvan. 
B. Korsningen. 
bD? vrf;qHk 
C. Eventurella mötande. 

184. Vad är svårast att bedöma vid planering av en omkörning? 
184 ? um;ausmfarmif;zdk@pDpOfwJhtcg tuJjzwfzdk@tcufqHk;t&mubmvJ? 
 A. Hastigheten hos mötande bilister. 
 u? a&S@rsufESmcsif;qdkifuvmwJh um;&J@ t&SdefE_ef;?  
 B. Vägens bredd. 
 C. Hastigheten på bilen som man kör om. 
185. När är faran störst för synillusion? 
185 ?tjriftm&HkrSm;,Gif;r_a=umifh  tEW&m,ft}uD;rm;qHk;tcsdefb,ftcsdefvJ? 



185? b,fvdktajctaersKd;rSm tjriftm&HkrSm;,Gif;r_ tjzpfEkdifqHk;vJ?  
 A. I kuperad terräng med skymd sikt. 
 B. På rak grusväg en varm sommardag. 
 C. Med helljus i snöyra. 
 *? ESif;awGw0D0DeJ@ usaewJhtcsdefrSm um;rD;}uD;xdk;armif;aewJh tajctae?  
186. Vilken åtgärd bör Du ur trafiksäkerhetssynpunkt i första  
        hand vidta innan du startar en långkörning (ca 25-50 ml)?  
186? c&D;a0; (25-50rdkifcef@) rarmif;cifrSm,mOf&J@ vHk+cHKpdwfcs&r_twGuf yxrOD;qHk; bmudk 
vkyfaqmif&rvJ? 

A. Kontrollera lufttrycket i däcken, kontrollera  
     spolvätskan och bromsvätskan. 
at? bD;av&Sdr&Sd/ a&wdkifuDeJ@ b&dwfqDawGudk ppfaq;&r,f? 
B. Kontrollera  kylvätskenivån, batterivätskan och  
     bromsvätskan. 
C. Kontrollera  styrservovätskan,byta oljefilter och byta  
     luftfilter. 

187. Vilken körteknik bör du tillämpa i utförsbackar i torrt  
       väglag,på landsväg? 
187? ajcmufaoG@aewJh e,fvrf;ay:rSm ukef;qif;aemufqkwfr,fqdk&if b,fvdk,mOfarmif;wJhenf;  
       edo,udk toHk;jyK&rvJ? 

A. I långa utförsbackar bör du bromsa i hela utförsbacken  
                     och ha kopplingen nedtrampad. 

  B. I långa utförsbackar bör du köra på en låg växel och låta  
            motorn bromsa. 
       bD? ajcmufaoG@aewJh e,fvrf;ay:rSm ukef;qif;aemufr,fqkwf&if edrfhwJh*D,mudkoHk;  
            +yD; t*sFifeJ@ b&dwftkyfjcif; pepfudktoHkk;jyKarmif;ESif&r,f? 

C.I långa utförsbackar bör du köra på en hög växel, ha  
           kopplingen uppsläppt och hålla på bromsen. 

188. Vilken körteknik är riktig i torrt väglag i en skarp kurva? 
188? ajcmufaoG@+yD; tauG@}uD;wJhvrf;rSm b,fvdkenf;eJ@armif;&rvJ?  
 A. Om nedväxling behövs ska den ske mitt i kurvan. 
 B. Kopplingen bör vara nedtrampad genom hela kurvan  
                     för att förbttra väggreppet. 

C.Om nedväxling behövs ska den ske före kurvan,  
            kopplingen ska vara helt uppsläppt genom kurvan. 
 *? *D,m}uD;xdk;csifw,fqdk&if tauG@ra&mufcifrSmxdk;&rSmjzpf+yD;awmh 
 tauG@wav#mufrSm uvyfudkvHk;0 vGwfxm;&ygr,f?  

189. Hur långt bör säkerhetsavståndet vara till framförvarande bil  



        i torrt väglag? 
189? ajcmufaoG@wJhvrf;ay:rSma&S@uum;eJ@b,favmuftuGmta0;qdk&ifvHk+cHKr_&SdvJ ? 
 A. När farten är 70 km/h ska avståndet vara minst 35- 
                     meter till framförvarande bil. 
 B. Oavsett hastighet, ca 25 meter. 
 C. Avståndet ska vara så långt att det tar ca 3 sekunder att  
                     avverka det. 
                pD? tuGmta0;uawmh oHk;puUef@tcsdefudk vHk+cHKr_&Sdw,fvdk@ owfrSwfw,f? 
 
190. När får du använda varningsblinkers? 
190 ? owday;wJhtcsufjyrD;udk b,ftcsdefrSm toHk;jyK&rvJ 
 A. När du stannar utanför parkeringsraden av bilar på en  
                     gata. 
 B. När din bil bogseras. 
 C. När du gör ett kort stopp på en väg där det råder  
                     stoppförbud. 

D.När du fått motorfel på en landsväg. 
 C? e,fvrf;ay:rSm um;ysufwJhtcsdef?  

191. Du har fått motorhaveri på en väg där stoppförbud råder.  
        Vad bör du göra? 
191 ? &yfem;zdk@wm;jrpfxm;wJhae&mrSm oifh&J@um;t*sFifysufoGm;w,fqdk&if oifbmvkyf oifhovJ? 

A. Under dagsljus behöver du inte vidta några särskilda  
            åtgärder. 

B. Sätta ut varningstriangel och tända varningsbilnkern. 
        bD? owday;wJh }wd*HyHktrSwftom;udkcsxm;&r,f/ owday;wJhtcsufjyrD;udkvJ    
             xGef;xm;&r,f? 

C. Enbart tända varningsblinkern. 
192. Du ska parkera på en parkeringsplats som ligger parallellt  
        med en stor landsväg.Hur ska du göra? 
192? rdef;vrf;eJ@+ydKif+yD;wnfaqmufxm;wJh um;yguifae&mrSm oifhum;udk&yfr,fqdk&if oifb,fvdk  
       vkyf&rvJ? 

A. Du bör stanna längst bak på parkeringsplatsen. 
B. Du bör stanna mitt i parkeringsplatsen. 
C. Du bör stanna så långt fram på parkeringsplatsen som 

möjligt. 
        pD? um;yguif&J@tpydkif; (odk@) ta&S@qHk;ydkif;uswJhae&mrSm&yfoifhw,f? 

193. På vilket vis kan en överstyrd bil överraska en förare? 
193? tauG@rsm;aewJhum;[m um;orm;udk b,fvdktHhtm;oifhygapovJ?  



 A. Bilen har en tendens att svänga mer än beräknat i  
                      kurvorna. 
                at? tauG@awGrSm um;uoifxifwmxufydk+yD; ,drf;apgif;oGm;jcif;? 
 B. På grund av att bilen är framtung överraskar den i  
                     kurvorna. 

D. Bilen är tungstyrd. 
194. Vad är utmärkande för en understyrd bil? 
194? tauG@enf;aewJhum; eJ@ywfoufvdk@ b,ftcsufurSefovJ?  
 A. En servostyrd bil blir aldrig understyrd. 
 B. Bilen vill svänga mindre än vad som motsvaras av  
                     vrdiningen på ratten. 
                bD? pwDd,mbD;udkvSnfhoavmuf um;u,dkifroGm;bl;? 

C.Om Du ökar lufttrycket i framdäcken blir bilen mer  
                     understyrd. 
195. Var är en så kallad AIRBAG? 
195? avtdwfqdkwmbmudkac:vJ? 
 A. En kudde som man kan lägga i sätet för att barnen ska  
                     kunna använda bilbältet. 
 B. En kudde som bilxtsnabbt blåser upp och skyddar vid  
                     krock.  
                bD? v#yfwysuftwGif;avtjynfhr_wfxm;wJh acgif;tHk;vdk[mrsdK;/wdkufrdcdkufrdwJh tcg 
                    tumtuG,fay;w,f? 

C.En självlysande väska som används för att varna  
           medtrafikanter vid olyckor. 

196. Vilket påstående är rätt? 
196? b,fta=umif;t&mu rSefuefvJ? 
 A. Generatorn alstrar ström. 
                at? rD;pufu v#yfppf"gwftm;xkwfvkyfw,f? 
 B. I bränslet kan glykol blandas. 
 C.Förgasaren blandar olja och bensin. 
197. Vilket påstående är riktigt om taklast? 
197? acgifrdk;ay:rSm ukefwifwmeJ@ygwfouf+yD; b,ft&mu rSefuefvJ? 
 A. Högsta tillåtna taklast framgår av bilens  
                      registreringsbevis. 
 B. Om möjligt ska lasten placeras så att den får stöd av  
                    takräckets framkant. 

bD? ukefawGudk twwfEdkifqHk; ta&S@pGef;utaxmuftyifh&SdwJh abmifay:rSm wif& 
r,f? 



C.Taklast som har stöd av takräckets kanter behöver inte  
            surras. 

198. Vilket påstående nagående last är riktig? 
198? ukefypPnf;wifwmeJ@ywfouf+yD; b,ftcsufurSefuefvJ? 
 A. Största fordonslängd inklusive last är 30 meter. 
 B. Last får högst skjuta ut 40 cm från bilen. 
 C. Om lasten skjuter ut mer än en meter från bilen måste  
                     den markeras med lykta nattetid. 
                 pD? ukefypPnf;uum;ay:uae wpfrDwmxuf ydk+yD;awmh &SnfxGufaew,fqdk&if 
ntcsdef awGrSmta&mifxGufwJhrD;eJ@ trSwftom;vkyfay;&r,f? 
199. Vad är sant angående belysning? 
199? rD;xGef;wmeJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhtcsufu bmvJ? 
 A. I dagsljus med god sikt får bilen framföras med  
                     varselljus istället för halvljus. 
                at? jrifuGif;aumif;aewJh ae@tcsdefrSm um;armif;wJhtcg w0ufrD;tpm; (varselljus)  
                      ae@rD;udkoHk;&r,f? 
 B. Hjälpstrålkastare får endast användas tillsammans med  
                     dimljus. 

C.Röda varselljus kan användas istället för gula eller vita  
           under dåliga förhållanden. 

200. Vad är skillnaden mellan lätt och tung lastbil? 
200? av;wJhukefwifum;eJ@ ayhgwJhukefwifum; bmuGmjcm;r_&SdvJ? 
 A. Lätt lastbil har max totalvikt på 5000 kg. 
 B. Lätt lastbik har max bruttovikt på 3500 kg. 
 C. Tung lastbil har totalvikt över 3500 kg. 
                pD? av;wJhukefwifum;u tav;csdef 3500 uDvdk*&rfxufrsm;w,f? 
201. Vad är en personbils tjänstevikt? 
201? vlpD;um;&J@ 0efaqmifr_ tav;csdef( tjänstevikt)qdkwmbmvJ? 
 A. Bil+förare+utrustning. 
                at? um;/ um;armif;orm;/ wyfqifxm;wJh pufypPnf;ud&d,m? 
 B. Bil+max last. 
 C. Bil+max antal passagerare. 
202. Vad är sant beträffande obevakat och bevakat  
       övergångsställe? 
202? tapgifh&SdeJ@ r&SdwJh vlul;vrf;eJ@ygwfouf+yD;b,ft&murSefvJ? 

A. Till de devakade räknas de som bevakas av polisman  
            eller skolpolis. 

B.Till de bevakade räknas de som är bevakade av trafikljus 



            Eller polisman. 
           bD? tapgifh&SdwJhae&mu  rD;yGdKifh(odk@) &J&Sdwmudkqdkvdkw,f?   

C.Ett obevakat övergångsställe har ingen skylt. 
203. Du kör på en huvudled och kommer till en korsning. Från  
        väster kommer en cyklist och från höger en bil.Vilket  
        antagande är viktigast? 
203? oif[m vrf;r}uD;ay:rSmarmif;ae+yD; vrf;qHkudka&mufwJhvmcsdefrSm b,fbufuae pufbD;  
       wpD;vmae+yD;awmh nmbufuae um;wpD;vmaew,f/ b,fvdkrSef;qr_u ta&;}uD;qHk;vJ? 

A. All bilen lämnar dig företräde. 
B. Att cyklisten lämnar dig företräde. 
C. Att få ögonkontakt med cyklisten. 
 pD?pufbD;orm;eJ@ rsufpdcsif;qufoG,fr_&zdk@u ta&;}uD;qHk;jzpfw,f? 

204. Vilket påstående är riktigt när det gäller viltolyckor  
       (kollisioner med större vilda djur)? 
204? armfawmf,mOfeJ@ wd&dp>mefawG ,mOfwkdufr_jzpfyGm;wmeJ@ywfouf+yD;awmh b,fcsufurSefvJ? 

A. Risken för att råka ut för en viltolycka är störst i  
            gryning och i skymning. 

 at? wd&dp>mefeJ@rawmfwqjzpfEkdifwJhtcsdefu rdk;rvif;wvif;tcsdefeJ@ 
               rdk;rcsKyfwcsKyftcsdef? 

B. Risken att råka ut för en viltolycka är störst mitt på  
            dagen. 

C. När älgar och hjortar kommer upp på en väg vänder de 
            ofta och springer tillbaka åt det håll de har kommit ifrån. 

205. Vad är riktigt om infart på huvudled? 
205? vrf;r}uD;xJudk0ifzdk@ eD;vm+yD;qdk&if b,ftcsufurSefvJ? 
 A. Att minska farten i god tid innan du närmar dig  
                     huvudleden. 
               at? oif vrf;r}uD;udkrcsOf;uyfvmcif tcsdefaumif;rSm t&Sdefudkav#mh&r,f? 

B. Väjningsplikten gäller inte om märkena stopp-eller  
            väjningsplikt saknas, tex när du kör på en enskild väg. 

C. Du är alltid skyldig att stanna före infart på huvudled. 
206. Vilken olyckstyp är vanligast i samband med vänstersväng? 
206? b,fzufauG@wmtcg b,fvdkrawmfwqjzpfr_u tjzpfrsm;vJ? 
 A. Kollision med mötande fordon. 
 B. Påkörning bakifrån. 
                bD? taemufuae 0ifwdkufwm? 
 C. Kollision med fordon som kör på korsande väg. 
207. Vilket är det viktigaste skälet att avstå från en vänstersväng  



       på landsväg? 
207? atmufaz:jyygawGxJu b,fta=umif;jycsufa=umifhh e,fvrf;ay:rSm b,fbufudk 
rauG@oifhqHk;vJ?  

A. Att den väg du ska svänga från är ovanligt bred. 
B. Att sikten framåt eller bakåt är skymd. 

              bD? taemufeJ@ta&S@jrifuGif;u arSmifaer,f/ rjrif&bl;qdk&if? 
C. Att korsningen ligger mitt i en kurva som har fri sikt. 

208. Vad är riktig Du färdas på enskild väg? 
208? yk*~vdu vrf;ay:rSm oifarmif;aew,f b,ft&murSefvJ? 
 A. Att du är skyldig att lämna företräde åt alla fordon som  
                     kör på kordande allmänna vägar. 
 B. Om vägen inte är framkomlig finns det alltid skyltar om  
                     detta vid infarten. 

       C.Varningsmärken kan saknas. 
        pD? owday;wJhtrSwftom;awG r&Sdbl;? 
        D. På enskilda vägar får endast ''behörig''trafik köra. 

209. Vilket av följande fordon är det svårat att bedöma  
         hastigheten på? 
209? b,f,mOf&J@t&SdefE_ef;udk cef@rSef;zdk@tcufqHk;vJ? 

A. Personbil. 
B. Motorcykel. 

              bD? armfawmfqkdifu,f? 
C. Traktor. 

210. Vädret är disigt och dimmigt mitt på dagen. Vem har rätt  
       belysning tänd? 
210? &moDOwku ae@vnfa=umifawmifrSm jrLqdkif;/jrLydwfaer,f? b,fvdkrD; xGef;xm;wmu 
rSefovJ?  

A. Mötande med varselljus. 
B. Mötande med halvljus. 

     bD? a&S@uvmwJhum; w0ufrD;? 
C. Mötande med både halvljus och dimljus. 

211. När får dimljus bakill användas? 
211? taemufu jrLcGif;rD;udk b,ftcsdefrSmoHk;&rvJ? 
 A. Alltid vid dimma. 
 B. När sikten är dålig och det är svårigheter att bil  
                     upptäckt av bakomvarande trafik. 
                bD? jrifuGif;raumif;/ taemufuvmwJhum;uawG@zdk@tcufcJ&Sd&if? 

C.Dimljus är förbjudet i Sverige. 



212. Vad är sant beträffande motorväg? 
212? vrf;tv,frSmtum&SdwJh[dkif;a0;vrf;eJ@ygwfouf+yD; b,ft&murSefvJ? 
 A. Att stanna bilen är endast tillåtet vid på-och avfart. 
 B. Lägsta tillåtna hastighet är 40 km/h. 
 C. Du får inte köra genom en öppning på motorvägen. 
 *? tv,fu tumr&SdwJhae&mudk jzwfarmif;ydkifcGifhr&Sdbl;?  
213. Måste du har dubbade däck på släpet om bilen har det? 
213? oifhum;rSmaqmif;wGif;bD;wwfxm;&if aemufwGJ,mOfrSma&mwwfzdk@vkdovm;? 
 A. Ja, från 1 november till första måndagen efter påsk. 
 B. Ja, men endast om väglaget kräver det. 
                bD? vdkw,f/ 'gayrJhtJ'gu vrf;pnf;urf;uawmifqdkrS? 
 C. Nej, aldrig. 
214. Var råder det förbud att stanna för att släppa av passagerare? 
214? b,fvdkae&mawGrSm c&D;onfawG twiftcsvkyfzdk@ wm;jrpfxm;vJ? 
 A. På busshållplats. 
 B. På huvudled inom tättbebyggt område. 
 C. Strax före en gatukorsning. 
                pD? vrf;qHkra&mufcifav;? 
215. Vad gäller när Du  ska koppla ett släp till din bil om Du har  
        ett körkort med B-behörighet? 
215?oifhrSm ’bD’tqifh ,mOfarmif;vdkifpif&Sdvdk@ um;udkaemufwGJ,mOf wwfqifr,fqdk&if b,f 
t&mu tusHK;0ifvJ? 
 A. Du får koppla till så kallade lätta släp. 
 at? ayghyg;wJh aemufwGJ,mOfrsdK;udk wwfqifvdk@&w,f? 
 B. Du får inte koppla till ett släp vars totalvikt överskrider  
                     bilens tjänstevikt. 
 C. Du får inte koppla till alla sorters släp. 
216. En bil har lånats ut till en person som fått en  

    felparkeringsavgift.Vem är ansvarig för att avgiften betalas? 
216? olwyg;&J@um;udk iSm;armif;aewJhol[m um;yguifrSm;&yfrdwJhtwGuf 'g%faiGxdoGm;w,f? 
tJ'D'g%faiGudk b,folu ay;&rSmvJ?  
 A. Föraren. 
 B. Bilägaren. 
 bD? um;ydkif&Sif? 
 C. Föraren och ägaren gemensamt. 
217. Du kör i en bilkö på en landsväg, hastigheten är 90 km/h.  

    Vilket påstående är rätt? 



217? 90uDvdkrDwmE_ef;eJ@ um;jynfh=uyfaewJhrdef;vrf;ay:rSm oifarmif;aew,fqdk&if b,ftcsufu 
rSefvJ? 
 A. Genom att se genom framförvarade bilars rutor kan jag  
                      upptäcka om någon längre fram i kön börjar bromsa. 
 at? udk,fha&S@rSm&SdaewJh um;awG&J@rSefawGuaewqifh jzwfoef;=unfhjcif;tm;jzifh 
um;wef;}uD;&J@ xdyfrSm&SdaewJhum; b&dwfptkyfwmudk od&SdEdkifw,f? 
 B. Det är tillräckligt om jag är uppmärksam på  
                     framförvarande bil. 
 C. Avståndet till framförvarande bil skall vara så stort att  
                     omkörande får plats. 
218. Hur kan man undvika kollisioner mellan omkörande och  
        vänstersvängande fordon? 
218? aemufuausmfwufwJhum;eJ@ b,fbufcsdK;rJ@,mOfwdk@rwdkufatmif b,fvdka&Smif&Sm;  
       vdk@&rvJ? 
 A. Den omkörande bör öka farten och försöka hinna förbi  
                     när han upptäcker att den framförvarande ämnar svänga. 
 B. Den omkörande bör alltid ge omkörningssignal. 
 C. Den vänstersvängande bör ha skärot uppsikt bakåt och  
                     efter vänster sida samt ge tecken i god tid före korsning. 
 pD? b,fzufudkcsdK;0ifrJhum;u taemufzufeJ@b,fzufudk txl;owdxm;&r,f?  
                    wcsdefwnf;rSm bJvrf;qHkra&mufcif tcsddefaumif;rSm tcsufjyxm;&r,f? 
219. Vilket av förjande fordon är det svårast att bedöma  
         hastigheten på i en mötessituation. 
219? rsufESmcsif;qdkifuvmaewJh b,fvdk,mOfrsKd;&J@ tjrefE_ef;udk cef@rSef;&tcufqHk;vJ?  
 A. Traktor. 
 B. Tung lastbil. 
 C. Personbil. 
 D. Motorcykel. 
 'D? armfawmfqdkifu,f? 
220. Du planerar en omkörning. Vilket av förjande alternativ kan  
        utgöra en risk? 
220? oifausmfwufzdk@ pOf;pm;xm;w,f/ b,ftcsufu tEW&m,fjzpfapvJ? 
 A. Du tänker lämna ett väl tilltaget avstånd i sidled till den  
                     du kör om. 
 B. Du räknar med att vinddraget kan påverka din bils kurs  
                     under omkörningen. 
 C. Du räknar med att siktsträckan ska vara lika lång som  
                     den beräknade omkörningssträckan. 



 pD? ausmfwufrnfhtuGmta0;eJ@ oiftjriftuGmta0;wlnDw,fvdk@ oifwGufcsuf  
                    xm;w,f? 
221. Vilka åtgärder är du skyldig att vidta när du bilr omkörd? 
221? oif ausmfwufjcif;cH&wJhtcsdefrSm oifvkyf&rJht&mu bmvJ? 
 A. Om den omkörande valt en olämplig plats ska du  
               försöka hindra omkörningen. 
 B. Du ska minska farten. 
 C. Du ska hålla till höger. 
 pD? oifnmudkuyfarmif;&r,f? 
222. Vilken är den största risken vid omkörning av en  
         jordbrukstraktor med släpvagn, lastad med hö? 
222?aemufwGJrSm aumuf&kd;tjynfhwifxm;wJh v,fxGefpufudk ausmfarmif;wJhtcg b,fvdk 
tEW&m,frsdK;u t}uD;rm;qHk;vJ? 
 A. Att traktorn färdas med mycket låg hastighet. 
 B. Att släpvagnen kan sakna blinkers. 
 C. Att traktorföraren helt kan sakna sikt bakåt. 
 pD? xGefpufarmif;orm;u aemufydkif;udkvHk;0rjrifEdkifjcif;? 
223. Vad är sant beträffande en motorväg? 
223? vrf;rv,frSmtum&SdwJh [dkifa0;vrf;eJ@ygwfouf+yD; b,ftcsufu rSefvJ? 
 A. Tillåtet att stanna. 
 B. Tillåtet att stanna enbart vid av-och påfart. 
 C. Du bör ej bryta den heldragna linjen. 
 pD? oifawmufav#mufwm;xm;wJh rsOf;udk rwdk;azguf&bl;? 
224. Vilket av följande fordon får framföras i en hastighet av 90km/h  
         på motorväg? 
224? b,fvdk armfawmf,mOfrsdK;u vrf;tv,frSmtum&SdwJh [kdif;a0;vrf;ay: 90 uDvdkrDwmE_ef;eJ@ 
armif;vdk@&vJ? 
 A.Lätt lastbil. 
 at? ayghyg;wJh ukefwifum;? 
 B. Personbil med släp. 
 C. Personbil med bromsat släp. 
225. Vid ett övergångsställe för gående befinner sig en skolpolis  
        med orangefärgad klädsel. Vilket påstående är rätt? 
225? vdarRmfa&mif0wfqifxm;wJh ausmif;&Jom;wOD;[m vlul;rsOf;=um;rSm &yfaer,f/ b,ft  
       csufurSefvJ? 
 A. Han har rätt att stoppa trafiken som nalkas  
                     övergångsstället. 
 B. Han skall ge barnen tecken när det är lämpligt att  



                     passera gatan. 
bD? 4if;[m uav;awGb,ftcsdefrSm vrf;jzwful;oifhw,fqdkwmudk tcsufjyay; 
w,f? 

 C. Han har rätt att hindra alla gående att passera. 
226. Vilken omkörningsregel gärller vid ett övergångsställe? 
226? vlul;rsOf;=um;rSm b,fvdkausmfarmif;wJhOya' tusHK;0ifovJ? 
 A. Det är alltid förbjudet att köra om allt och alla vid ett  
                      obevakat övergångsställe. 
 at? tapgifht=uyfr&SdwJh vlul;rsOf;=um;rSm ausmfarmif;jcif;udk t+rJwrf; wm;jrpf  
                       xm;w,f? 
 B. Det är alltid tillåtet att köra om vid övergångsställe bara  
                      man visar hänsyn. 
 C. Om det finns en skolpolis vid övergångsstället är  
                     omkörning tillåten. 
 
 
227. I vilket av följande fall är även omkörning av tvåhjuliga  
        fordon förbjuden? 
227? b,fvdktajctaersdK;rSm ESpfbD;wwf,mOfawGudkawmifrS ausmfarmif;zdk@wm;jrpfxm;vJ? 
 A. Strax före och i en vägkorsning. 
 at? vrf;qHkeJ@ vrf;qHkrwdkifcifuav;rSm? 
 B. Strax före och i en skymd kurva. 
 C. Strax före och på ett backkrön. 
 D. Strax före och på ett obevakat övergångsställe. 
228. Vid vilket tillfälle är det förbjudet att påbörja en omkörning? 
228? b,fvdktcsdeftcgrsdK;rSm tpjyKausmfarmif;zdk@ wm;jrpfxm;vJ? 
 A. Strax före en kurva som har fri sikt. 
 B. Strax före en bomförsedd järnvägskorsning. 
 C. Omedelbart efter en vägkorsning. 
 D. Om ett bakomvarande fordon påbörjat en omkörning. 
 'D? tu,fI aemufuvmwJh,mOfu ausmfarmif;zdk@tpjyKcJh&if? 
229. I vilket fall är omkörning förbjuden? 
229? b,fvdktcgrsdK;rSm ausmfarmif;zdk@ wm;jrpfxm;vJ? 
 A. Strax före en kurva med skymd sikt. 
 B. Strax efter ett backkrön. 
 C. Om det körfält som ska användas inte är fritt från  
                      hinder eller mötande trafik. 



*? wu,fvdk@ udk,farmif;rJhvrf;a=umu r&Sif;bl;qdk&if ('grSr[kwf) rsufESmcsif;qdkif 
rSm um;toGm;tvm&Sdaew,f qdk&if?   

230. I vilket av följande fall är det ur trafiksäkerhetssynpunkt  
       farligast att köra om? 
230? ,mOftoGm;tvmvHk+cHKr_ qdkwJh&_axmifhu=unfhr,fqdk&if atmufaz:jyygawGxJu b,fvdk 
tajctaersKd;rSm um;ausmfwufzdk@ tEW&m,ftrsm;qHk;vJ?  
 A. Att köra om en bil strax före ett backkrön. 
 at? awmifukef;jrifhav;udk rwufrSD? 
 B. Att köra om en bil i en kurva med fri sikt. 
 C.Att köra om en cyklist före ett obevakat övergångsställe. 
 D. Att köra om en moped strax före en järnvägskorsning  
              som saknar bommar. 
231. Du kör på har hastighetsgränsen 90 km/h. Bilen framför dig  
         håller 80 km/h. Du har just börjat köra om den när en mötande   
         bil dyker upp. Vad skall Du  göra i denna situation? 
231? oifarmif;aewJhvrf;u 90 uDvdkrDwmE_ef; owfrSwfxm;w,f? oifha&S@uum;u 80 uDvdkE_ef; 
eJ@armif;aew,f/ oifausmfarmif;zdk@ pwifwJhtcsdefrSm rsufeSmjcif;qdkifu um;wpfpD;ay:vmw,f/ 
tJ'Dvdk tajctaerSm oifbmvkyfrvJ ? 
 A. Du skall fullfölja omkörningen, eftersom bilisten  
                     framför dig är skyldig att sakta in medan Du kör om. 
 B. Du bör avbryta omkörningen och gå tillbaka till höger  
                     körfält. 
 bD? oifausmfarmif;zdk@t&mudk&yf+yD; nmzuf,mOfausmudk jyefoGm;yg? 
 C. Du kan fullfölja omkörningen,eftersom den mötande  
                     bilisten är skyldig att sakta in medan Du kör om. 
232. Vilket påstående är riktigt när Du blir omkörd? 
232? oifhum;udkausmfarmif;cH&wJhtcg b,ftcsufu rSefvJ? 
 A. Öka farten. 
 B. Kör så långt till vänster som möjligt. 
 C. Vid fara skall Du göra allt för att hjälpa den omkörande. 
 pD? tEW&m,feJ@awG@wJhtcg ausmfwufcsifwJhum;udk twwfEdkfifqHk;ulnDay;&r,f? 
233. Vid vilket av följande tillfällen är det förbjudet att passera  
        ett annat fordon till höger? 
233? b,fvdktcsdefrsdK;rSm tjcm;,mOfwpD;udk nmzufuaejzwfarmif;zdk@wm;jrpfxm;vJ? 
 A. När framförvarande fordon förbereder vänstersväng. 
 B. Strax före eller i en järnvägskorsning. 
 bD? &xm;vrf;qHkeJ@ / tJ'Dvrf;qHkra&mufrSD? 
 C. För att komma förbi en arbetande vägmaskin. 



234. Du kör på en väg med ett körfält i vardera riktningen och Du  
        har just påbörjat en omkörning när Du upptäcker att  
        avståndet till mötande fordon är kritiskt. Vilken åtgärd bör  
        du vidta? 
234?toGm;eJ@tjyef ,mOfa=umwpfa=umpD&SdwJhvrf;ay:rSm oifausmfwufarmif;zdk@tpjyKw,f/ 
tJ'Dtcsdef rSmyJrsufeSmjcif;qdkifrSvmwJh um;&J@tuGmta0;u tEW&m,f&SdEdkifwJh taetxm;rSm 
&Sdwmudk oifowdxm;rdw,f? oifbmvkyfoifhovJ? 
 A. Växla ned till lägre växel och öka farten kraftigt.  
                      Eftersom den som blir omkörd ska sakta farten bör du  
                      hinna fullfölja omkörningen. 
 B. Fortsätta omkörningen och räkna med att de flesta  
                      vägar har plats för tre bilar i bredd. 
 C. Sakta in och avbryta omkörning. 
 pD? t&Sdefav#mharmif;+yD; ausmfwufzdk@udk &yfxm;vdkufyg? 
235. Vilken bedömning är svårast att göra i samband med att man  
       planerar en omkörning? 
235? ausmfwufarmif;zdk@pDpOfwJhtcgrSm b,ftuJjzwfr_u tcuftcJqHk;vJ? 
 A. Hastigheten på den bil du planerar att köra om. 
 B. Din egen bils accelerationsförmåga. 
 C. Hastigheten på ett mötande fordon. 
 pD? rsufESmjcif;qdkfifrS vmwJh,mOf&J@t&Sdef? 
236. På vilket sätt bör du uppträda om ett bakomvarande fordon  
        påbörjar en omkörning på vad du anser vara en olämplig  
        plast? 
236? tcgtcGifhroiffhawmfwJhtcsdefrSm oifhaemufrSvmwJhum;u oifhudkausmfarmif;zdk@ pwif  
       w,f/  b,fvdkaqmif&GufoifhovJ? 
 A. Du ska öka farten. 
 B. Du ska placera din bil så att omkörningen hindras. 
 C. Du bör minska farten för att på så sätt förkorta  
                     omkörningssträckan. 
 pD? ausmfarmif;&rnfhtuGmta0; wdkoGm;atmif oifh&J@t&Sdefudk a&Smhay;&r,f? 
237. Du kör på en landsväg i en hastighet av 90 km/h.  
        Framförvarande bil befinner sig på otillräckligt avstånd.  
        Samtidigt upptäcker Du i yttre backspegeln en bil som  
        påbörjat en omkörning av din bil.Vad bör Du göra? 
237? oif[m e,fvrf;wpfckay:rSm 90 uDvdkE_ef;eJ@ armif;aew,f? a&S@uum;eJ@ tuGmta0;u 
odyfrrsm;bl;/ wcsdefwnf;rSmbJ aemuf=unfhrSefuae aemufuvmwJhum;u ausmfwufzdk@jyifaewm 
udk awG@&r,f/ oifbmvkyfrvJ? 



 A. Placera min bil långt till höger. 
 at? udk,fh&J@um;udk nmzuftpGefqHk;rSm ae&mcsxm;armif;&r,f? 
 B. Bibehålla fart och placering. 
 C. Ge klartecken med höger blinkers. 
238. Vilket av följande fordon måste använda vägrenen när detta  
        är möjligt? 
238? atmufrSmay;xm;wJh b,fvdk,mOftrsKd;tpm;awGu wwfEdkifoavmufvrf;ykcHk;udkoHk;&rvJ? 
 A. Personbilar med husvagn. 
 B. Bilar som bogserar andra bilar. 
 bD? tjcm;um;wpD;udk qGJvmwJhum;? 
 C. Personbilar med tungt släp. 
239. Vad är riktigt om kontrollbesiktning? 
239? um;vHk+cHKr_ppfaq;jcif;eJ@ywfouf+yD; rSefuefwJht&mubmvJ? 

A. Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången under  
     tredje året från det att de första gången togs i bruk. 
at? vlpD;um;udk ukrR%DuaepxkwfwJhae@up+yD; oHk;ESpfajrmufESpfrSmppfaq;r_  
      jyKvkyf&r,f? 
B. Släpvagnar med en totalvikt av högst 1500 kg behöver  
     inte kontrollbesiktigas. 
 C. Personbilar ska kontrollbesiktigas årligen, även  det år   
      som anges som modellbeteckning. 
D. Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången, andra  
     året att de tagits i bruk. 

240. Vad krävs för att kontrollmärke ska kunna utfärdas för en  
        bil? 
240? xdef;csKyfwJh trSwftom;xkwfay;Edkifzdk@ um;wpD;rSm bmvdktyfvJ? 
 A. Enbart att skatten är betald. 
 B. Enbart att skatten är betald och att giltig  
                     tarfikförsäkring finns. 
 C. Enbart att skatten är betald,att giltig trafikförsäkring  
                     finns och att bilen godkänts vid registrerings eller  
                      kontrollbesiktning. 
 pD? tcGefay;&r,f/ ,mOftmrcH&Sd&r,f/ um;ppfaq;wJhae&mrSmatmif&r,f? 
 D. Att skatten är betald, att giltig trafikförsäkring finns, att  
                     bilen är godkänd vid registrerings- eller  kontrollbesik- 
                     tning och att giltig vagnskadeförsäkring finns. 
241. Vad är riktigt om bilförsäkringar? 
241? um;tmrcHeJ@ ywfouf+yD; rSefuefwJht&mbmvJ? 



 A. Trafikförsäkring är obligatorisk och täcker i huvudsak  
                     skador du vållar andra personer och andras egendom. 

*? ,mOftoGm;tvmeJ@ ywfoufwJh tmrcH[m r&Sdrjzpfvdktyfw,f? oifha=umifh 
olwyg; xdcdkuf'%f&m&oGm;wmwdk@/ olwyg;&J@ ypPnf;OpPm xdckdufqHk;&_H;oGm;wmwdk@ 
twGufudk tJ'DtmrcHeJ@ aqmif;ay;xm;w,f?  

 B. Vagnskadeförsäkring är obligatorisk och täcker i  
                     huvudsak skador du vållat på den egna bilen. 
 C. Alla försäkringar är frivilliga. 
242. Vilken skada på människor ger följande,i avgaser ingående,  
         ämnen? 
242? um;tdyfaZmaygufuae xGufvmwJh"gwfaiG@u vlawGudk b,fvdkxdcdkufapvJ? 
 A. Koldioxiden angriper hjärtaoch kärlsystem. 
 B. Svaveldioxider angriper luftvägarnas slemhinnor. 
 bD? ( Saveldioxider) uef@"gwf[mqdk&if avjyGefudkzHk;xm;wJhtajr;Syg;udkysufpD;  
                     apw,f? 
 C. Kolväten angriper hjärta och kärlsystem. 
243. Vad är riktigt som en bils katalysator? 
243? um;&J@ "gwfajymif;tul( katalysator) eJ@ywfouf+yD; rSwfuefwJhtcsufu bmvJ? 
 A. Den fungerar lika bra när den är kall som när den är  
                     uppvärmd. 
 B. Den renar avgaserna från koldioxid. 
 C. Den har en normal arbetstemperatur på 80-90'C. 
 D. Den minskar de flesta skadliga mneni bilavgaserna med  
                      75-95% . 
 'D? um;uaexGufwJh tEW&m,fjzpfapwJh"gwfaiG@awGudk tJ'gu 75-95 &mE_ef;txd  
                    av#mhcsay;w,f? 
244. Vad är riktigt om en förares reaktionstid? 
244? um;armif;orm;&J@ wkH@jyefwJhtcsdefeJ@ywfouf+yD; b,ftcsufurSefvJ? 
 A. Reaktionstiden hos en och samma person är alltid  
                     densamma. 
 B. Reakionstiden är den tid som förflyter från att förare  
                     sett en fara tills han vidtagit någon åtgärd, tex flyttat  
                     forten till bromsen. 
 bD? wkH@jyefwJhtcsdeffqdkwm tEW&m,fpawG@wJhtcsdefup+yD; tJ'DtwGufv_yf&Sm;r_  
                      wckckvkyfwJh tcsdeftawmtwGif;jzpfw,f? Oyrm ajcaxmufu b&dwfudk  
                      oGm;eif;rdwJhtcsdef? 
 C. Normal reaktionstid är ca 2 sekunder. 
 D. Normal reaktionstid är ca 3 sekunder. 



245. Vad är riktigt om reaktionssträckan? 
245? wkH@jyefwJhtuGmta0;qdkwmbmvJ? 

A. När man ökar hastigheten till den dubbla så ökar  
             reaktionssträckan fyra gånger. 

     B. Vid en fart av 30 km/h är reaktionssträckan ca 4,3meter. 
 C. Vid en fart av 10 km/h är reaktionssträckan ca 2,8meter. 

*? wpfem&Dudk (10)uDvdkrDwmeJ@oGm;aewJh ,mOfwpfpD;twGuf wHk@jyefr_tuGmta0; 
u 2 'or 8 rDwm&Snfw,f? 

   
246. Vad är riktigt om bromssträckans längd? 
246? b&dwftkyfwJhtuGmta0; twkdif;twmeJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhtcsufubmvJ? 
 A. Om du dubblar hastigheten, dubblas bromssträckan. 
 B. Om du dubblar hastigheten blir bromssträckan 4 gånger  
                     så lång. 
 bD? tjrefE_ef;udk ESpfqwif&if b&dwftkyfwJhtuGmta0;u av;q&SnfoGm;w,f? 
 C. Vid en fart av 50 km/h, på torr asfaltväg är  
                     bromssträckan ca 8 meter. 
247. En bil ligger farligt nära bakom din.Vilken åtgärd bör du 
       vidta? 
247? um;wpfpD;oifhum;aemufrSmawmfawmfeD;eD;uyfuyfvdkufvmw,f/oifbmvkyfrvJ? 
 A. Öka farten för att avståndet ska bli större. 
 B. Minska farten försiktigt så att avståndet till  
                     framförvarande bil ska bli större. 
 bD? t&Sdefudk *&kwpdkufav#mhjcif;tmjzifh a&S@uum;eJ@tuGmta0;udk  
                      ydk&Snfapw,f? 

C.Göra den bakomvarande uppmärksam på att han ligger  
           för nära  genom att blinka med varningsblinkern. 

 D. Genom snabba, lätta bromsningar ''blinka med  
                     bromsljusen''. 
248. Vad är riktigt om användande av bilbälte i personbil? 
248? vlpD;um;ay:rSm um;cg;ygwfeJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhtcsufu bmvJ? 
 A. Alla vuxna samt barn fr.o.m.det år de fyller sju år är  
                      skyldiga att använda bilbälte. 
 u? vl}uD;awGaum touf (7)ESpf jynfh+yD;wJhuav;awGyg um;cg;ygwf oHk;&r,f? 
 B. Föraren har skyldighet att se till att alla passagerare  
                     använder bilbälte. 
 C. Endast personer som fyllt 15 år är skyldiga att använda  
                      bilbälte. 



249. Vilka barn ska använda skyddsanordning när de färdas i en  
        personbil? 
249?b,fvdkuav;rsdK;u vlpD;um;ay:rSm txl;tumtuG,fay;wJhud&d,mudk toHk;jyK&rvJ? 
 A. Barn behöver, t o m det år de fyller sex år,inte använda  
                     bilbälte eller annan skyddsanordning. 
 B. Barn får,t o m det år de fyller fyra år färdas i bilen utan  
                     bilbälte eller skyddsanordning. 
 C. Barn ska, t o m det år de fyller sex år använda  
                     skyddsanordning, t ex babyskydd, bältesstol eller  
                     bälteskudde. 

pD? touf(6)ESpf rjynfhao;wJh uav;awG[m tumtuG,fay;wJhud&d,mudk 
toHk;jyK&r,f? Oyrm uav;tumtuG,f/ xdkkifcHkcg;ygwf/ acgif;tHk;cg;ywf? 

250. Vad påverkar bilars köregenskaper? 
250? b,ftcsufu um;armif;wJhae&mrSm tusdK;oufa&mufr_&SdvJ? 
 A. Tung last baktill i bilen kan förstärka understyrning. 
 B. Baktunga, bakhjulsdrivna bilar är ofta understyrda. 
 C. För lite luft i framhjulen kan förstärka överstyrning. 
 *? um;a&S@bD;awGrSm avwtm;enf;ae&if tauG@rsm;oGm;wwfygw,f?  
251. Hur påverkar lasten bilens köregenskaper? 
251? ukefypPnf;awGa=umifh um;&J@ armif;ESifoGm;vmEkdifpGrf;udk b,fvdktusKd;oufa&mufr_&SdovJ? 
 A. Tung last i en bil påverkar inte dess accelerationsfö- 
                      rmåga. 
 B. Lastens fördelning i bilen påverkar inte dess  
                     köregenskaper. 
 C. Bromssträckan kan förlängas om tung last är ojämnt  
                     fördelad i bilen. 
 pD? tu,fIum;ay:rSmwifxm;wJh ypPnf;awGu nDr#r_r&Sdbl;qdk&if b&dwftkyfwJh  
                    tuGmta0;udk ydk&SnffapEdkifw,f? 
252. Vilken av följande handlingar är du skyldig att medföra när  
       du kör bil med tillkopplad släpvagn? 
252? aemufwJG,mOf ygwJhum;udkarmif;ESifr,fqdk&if b,fvkdpm&Gufpmwrf;rsKd;awGoifhrSm yg&Sd&rvJ?  
 A. Endast körkort. 
 B. Endast körkort och bilens registreringsbevis. 
 C. Endast körkort, bilens registreringsbevis och  
                     släpvagnens registreringsbevis. 
 pD? um;vdkifpif/ um;udkrSwfyHkwifxm;wJhoufaotaxmuftxm;/aemufwGJ,mOf.  
            rSwfyHkwiftaxmuftxm;? 
 D. Körakort, bilens och släpvagnens registreringsbevis  



                     samt kopplingsintyg. 
253. Vilken kontroll bör du bl a göra före färd med bil och  
        släpvagn? 
253? aemufwGJ,mOfeJ@um;udkrarmif;cif b,fvdkprf;oyfppfaq;r_rsdK;udk jyKvkyf&rvJ? 
 A. Endast katastrofbromsvajern. 
 B. Endast katastrofbromsvajern och släpvagnskopplingens  
                      låsspärr. 
 C. Endast katastrofbromsvajern, släpvagnskopplingens  
                     låsspärr samt släpvagnens lyktor och blinkers. 
 D. Katastrofbromsvajern, släpvagnskopplingens låsspärr  
                     samt släpvagnefs bromsar, lyktor och bilnkers. 
 'D? um;eJ@ aemufwGJ,mOfudkqufxm;wJh0g,m}udK;/ aemufwGJ,mOfqufwJhcsdwfeJ@  
                    twl b&dwf/ rD;/tcsufjyrD;awGudk ppfaq;&r,f? 
254. Hur påverkar en tillkopplad släpvagn köregenskaperna? 
254? aemufwGJ,mOfcsdwfxm;wJhum;udk   armif;jcif;&J@ tusdK;oufa&mufr_ubmvJ? 
 A. Släpvagnen påverkar inte bilens accelerationsförmåga. 
 B. En alltför framtung släpvagn kan ge bländande halvljus. 
 C. En baktung släpvagn(negativt kultryck)''ålar sig på  
                     vägen''. 
 pD?aemufwGJ,mOf&J@aemufydkif;rSmwifxm;wJhypPnf;av;&if aemufwGJ,mOfu  
                    ,def;,dkif+yD;ygvmr,f? 
255. Vad är riktigt om bilkörning i mörker? 
255? tarSmifxJrSmum;armif;jcif; eJ@ywfouf+yD;awmh b,ftcsufu rSefovJ?  
 A. Gående är skyldiga att bära reflex när de går på en  
                     mörk väg. 
 B. Man bör undvika att köra på vägrenen under mörker. 
 bD? arSmifaewJhtcsdef vrf;ykcHk;ay:rSmarmifESifjcif;udk a&Smif&Sm;oifhw,f? 
 C. Man minskar riskerna genom att hålla väl till höger  
                     vägen under mörker. 
256. Vilken av följande belysningar är det tillåtet att använda på  
        en bil i klart dagsljus? 
256? ae@tcsdefrSm b,frD;udktoHk;jyKcGifhay;xm;vJ? 
 A. Helljus. 
 B. Halvljus. 
 bD? w0ufrD; 
 C. Enbrat parkeringsljus. 
257. När det tillåtet att under körning i mörker använda helljus? 
257? tarSmifxJb,fvdktcsdefrSm tjynfhrD;udkoHk;cGifhjyKxm;vJ? 



 A. När det finns tillfredsställande vägbelysning. 
 B. När du möter wn cyklist utan belysning. 
 C. Inom tättbebyggt område på väg som saknar  
                     vägbelysning. 
 pD? vrf;rD;r&SdwJh taqmufttHkawGxlxyfaewJh t&yfa'o? 
258. Vad är riktigt om parkering under mörker på en obelyst väg? 
258? tarSmifxJ rD;r&SdwJhvrf;ay:rSm um;&yfem;jcif;eJ@ygwfouf+yD; rSefaomtcsufubmvJ? 
 A. Inom tättbebyggt område behöver inte parkeringsljuset  
                      vara tänt, även om vägbelysning saknas.  
 B. Inga uppställda släpvagnar behöver ha tänt  
                     parkeringsljus. 
 C. Om vägbelysningen är tillfredsställande behöver  
                     parkeringsljuset inte vara tänt. 
 pD? vrf;rD;u auseyfavmufatmifvif;ae&if yguifrD;xGef;p&mrvdkbl;? 
259. Var ska du hålla blicken vid möte under mörker? 
259? tarSmifxJrSm tjcm;um;wpD;eJ@rsufESmjcif;qdkifwdk;&if oifb,fvdk=unhf&rvJ? 
 A. På det mötande fordonet. 
 B. Längst bort till vänster i det fält halvljuset lyser upp. 
 C.Så långt bort du kan se i ljuskäglan, på vägens högerkant  
 pD? vrf;&J@nmzuf/ oifhum;rD;xdk;wJhae&m tqHk;pGef;udk=unfh&r,f? 
 D. Nära den egna bilen, på höger vägkant. 
260. Hur bör du handla om det plötsligt springer upp småvilt,t ex en  
        hare, på vägen? 
260? wd&dp>mefwaumif/ Oyrm ,kefu oifha&S@rSm&kwfw&uf jzwfajy;oGm;&if oifbmvkyfoifhvJ? 
 A. Bromsa kraftigt. 
 B. Gira kraftigt till höger eller vänster. 
 C. Hålla kvar den raka kursen och bromsa mjukt. 
 pD? a&S@udkbJ qufarmif;ae+yD;awmh b&dwfudknifompGm tkyf&r,f? 
261. Du kör en bil som har ABS-bromsar.Hur ska du nödbromsa  
        för att få en säker, effektiv inbromsning? 
261? ABS b&dwf&SdwJhum;udk oifarmif;w,f/ vHk+cHK/ aojcm/ tusdK;oufa&mufr_&SdwJh  
       b&dwfftkyfenf;rsdK;udk oifb,fvdkvkyfrvJ? 
 A. Du ska ansätta bromspedalen mjukt och försiktigr. 
 B. Du ska trycka hårt på bromspedalen från början och inte  
                     släppa på trycket förrän bilen står stilla.  
 bD? um;r&yfwef@rjcif; b&dfwfjym;udk eif;xm;&r,f? 
 C. Du ska göra långsamma pumpningar på bromspedalen. 
262.Du kör en framhjulsdriven bil och förlorar ”styrgreppet” i en kurva.  



      Vilken åtgärd bör du vidta för att återställa styrgreppet? 
262? oif[m a&S@bD;,ufwJhum;udk armif;ae&if;u tauG@wpfckrSm um;udkxdef;vdk@r&awmhbl; jzpf 
oGm;w,f? um;udk jyefxdef;Edkifzdk@twGuf bmvkyfoifhovJ?  
 

1 Bromsa 

2 Frikoppla 

3 Gasa kraftigt 

4 Växla ned 

 2? uvyfudk eif;xm;&r,f?  
 
263.Du kör en bakhjulsdriven bil och får en bakhjulssladd i en kurva. Vad bör   
       du göra för att häva sladden? 
263? oif[m aemufbD;,ufwJhum;udk armif;ae&if;u tauG@wpfckrSm aemufbD;acsmfoGm;w,f? 
tJ'Dvdk aemufbD; qufracsmfawmhatmif b,fvdkvkyfoifhovJ?  

1 Bromsa och parera sladden med ratten

2 Ge kraftig gas och parera med ratten 

3 Frikoppla och parera med ratten 

4 Växla ned och parera med ratten 

 3? uvyfudk eif;xm;+yD;awmh pwD,mwkdifeJ@ jyefxdef;r,f?  
264.Vad är rätt angående accelerationsfältet vid påfarten till motorväg? 
264? tv,fumxm;wJh [dkif;a0;vrf;ray:udk 0ifa&mufarmif;ESifzdk@twGuf t&Sdefjr‡ifhvrf;wdkav; 
eJ@ywfouf+yD;awmh rSefuefwJhtcsufubmvJ? 

1 Man skall köra ut på motorvägen så 
fort som möjligt 

2 Om man ej hittar en lucka kan man 
fortsätta på vägrenen 

3 Tillåtet att stanna endast för av och 
påstigande passagerare 



 1? tajctaeay;+yDqdkwmeJ@ csufjcif; [dkif;a0;vrf;ray:udk wufarmif;&r,f?  
265.Bakom din bil kör en polisbil med växlande rött och blått ljus framtill.  
       Hur skall Du bete dig i denna situation? 
265? teDeJ@tjyma&mif tcsufjyrD;xGef;vif;aewJh ykvdyfum;uoifhum;&J@aemufrSm armif;vm  
     aew,fqdk&if oifb,fvdkjyKrlrvJ? 

1 öka hastigheten 

2 Stanna 

3 Släppa förbi polisbilen 

 2? &yf&r,f 
266.Vid vilket tillfälle kan bromssträckan bli längre än normalt? 
266? b&dwftkyfwJhtuGmta0;u b,fvdktcsdefrsdK;rSmyHkrSefxufykd&Snf wwfvJ? 

1 Vid bromsning på grusväg 

2 Bromsning på torr asfalt 

3 Bromsning på gata med våt gatusten 

 3? pdkaewJhvrf;ay:rSm b&dwftkyf&if? 
267.Du gör en vänstersväng i en vägkorsning. Vilken är den vanligaste  
      olyckstypen? 
267? oifvrf;qHkrSm b,fzufudkauG@r,f b,frawmfwqr_ tjzpftrsm;qHk;vJ? 

1 Att Du blir påkörd av 
vänsterkommande trafik 

2 Att Du blir påkörd av högerkommande 
trafik 

3 Att Du blir påkörd av bakomvarande 
trafik 

 3? oihfaemufrSvmwJhum;u vmwdkufrdjcif;? 
268.Vad är syftet med parkeringsvakter? 
268? bmjzpfvdk@ um;yguiftapmifhawGudk xm;&ovJ?  

1 Att hjälpa till med finansieringen av 
nya P-platser 



2 Att organisera fler lediga platser 

3 Att endast bötfälla felparkeringar 

 2? ae&mvGwfrsm;rsm; pDpOfaqmif&Gufay;Edkif&ef? 
269.Vid körning på landsväg upptäcker Du att en bil gör en olämplig  
     omkörning av dig. Hur skall Du bete dig? 
269? oif rdef;vrf;ay:armif;aewJhtcsdefrSm tjcm;um;wpfpif;u roifhawmfwJhausmfwuf  
      jcif;jyKvkyf&if oifb,fvdkjyKrloifhovJ? 

1 Blinka vänster för att visa den 
omkörande att omkörningen är 

olämplig 
2 Bibehålla hastigheten 

3 öka hastigheten 

 2? um;&J@t&Sdefudk yHkrSefxdef;xm; 
270.Vilken utrustning är Du skyldig att medföra vid bilfärd? 
270? oifum;armif;wJhtcsdefrSm b,fvdkud&d,mrsdK;aqmifxm;&rvJ? 

1 Reservdäck 

2 Skyffel 

3 Varningstriangel 

 3? owday;wJh }wd*HyHk trSwftom;? 
271. Din bil är utrustad med låsningsfria ABS-bromsar. Hur upptäcker Du att  
        ABS-systemet inte fungerar? 
271? oifhum;rSm bD;rcsKyfwwfwJh ABS b&dwf wwfqifxm;w,f?  
       tJ'Db&dwftvkyfrvkyf bl;qdkwm oifb,fvdkodEdkkifvJ? 

1 En kontrollampa på instrumentbrädan 
tänds alltid 

2 Vid körning på halt väglag låser sig 
hjulen vid hård inbromsning 

3 Framhjulen bromsar bättre än 
bakhjulen 

 2? vrf;acsmay:armif;aewJhtcsdefrSm b&dwfwtm;tkyfvdkuf&if bD;awG  



                      cwf+yD;om;jzpfoGm;w,f? 
272.Du upptäcker långa svarta bromsspår på vägen strax före ett vägarbete.  
      Hur kan de ha uppstått? 
272? vrf;jyifwJhae&mra&mufcifav;wifrSm b&dwftkwfxm;wJhum;bD;&m t&Snf}uD;awGudkawG@  
       &r,f/ tJ'gb,fvdku b,fvdkjzpfvmwmvJ? 

1 Det bromsande fordonet har varit 
utrustad med ABS-bromsar. 

2 På grund av att vägbanan varit blöt. 

3 Föraren har haft för kort 
avsökningsområde 

 3? um;armif;orm;&J@=unfh&_avhvmwJh jrifuGif;uwdkawmif;vGef;w,f? 
273.Du kör på en landsväg strax bakom en stor timmerbil. Längre fram  
       kommer mötande fordon. Vilket påstående är riktigt om Du vill köra om? 
273? e,fvrf;ay:u opfvHk;awGwifxm;wJh um;wpfpD;&J@taemufrSm oifvdkufvmw,f/a&S@rsuf   
     ESmjcif;qdkifrSm um;wpfpD;vmaew,f/ oifum;ausmfcsifw,fqdk&if b,ftcsufurSefvJ? 

1 Jag är skyldig att ge omkörningssignal

2 Timmerbilen är skyldig att köra ut på 
vägrenen 

3 Jag måste vänta med att köra om tills 
den mötande bilen har passerat 

 3? a&S@rsufESmcsif;qdkifuvmwJhum; ausmfoGm;wJhtxdapgifh&r,f? 
274.Vilket alternativ är mest effektivt för att minska olycksriskerna? 
274? rawmfwqjzpfyGg;r_av#mhcsEdkifzdk@ b,ftcsufutxda&mufqHk;vJ? 

1 Att förbättra bilens kondition 

2 Att vara ute i god tid 

3 Att följa hastighetsrytmen 

4 Att vara reaktionssnabb 

 2? tcsdef/ vHkavmufr_/ ravmeJ@? 
275.Vilken information kan du få genom hörseln när du kör bil? 
275? um;armif;wJhtcsdefrSm t=um;tm&Hktm;jzifh b,ft&mudkodEdkifvJ? 



1 Att du har för lite luft i ena framhjulet

2 Att motorn har blivit överhettad 

3 Att hjulen låser sig vi inbromsning 

4 Att du glömt lossa parkeringsbromsen

 3? b&dwftkyfwJhtcsdefrSm bD;awGcwfoGm;jcif;? 
276.Vilken information kan du få genom känseln när du kör bil? 
276? oifum;armif;aewJhtcsdefrSm cHpm;r_tm;jzifh b,ft&mudk odEdkifovJ? 

1 Att det är något fel på generatorn 

2 All du fått punktering på ena 
framhjulet 

3 Att bromssystemet läcker bromsvätska

 2? oiftaeeJ@a &S@bD;wbD;avavsmhaewmudk odEdkifw,f? 
277.Vilken information kan du få genom luktsinnet när du kör bil? 
277? um;armif;wJhtcsdefrSm teH@cHtm&Hktm;jzifh oifb,ft&mudk odEdkifovJ? 

1 Att motorn går ojämnt 

2 Att du kör på för hög växel 

3 Att du glömt lossa handbromsen 

 3? oif([ef;b&dwf) vufb&dwfv$wfzdk@arhoGm;jcif;? 
278.Vad är riktigt om periferi- och centralseende? 
278? tpGeftzsm;jrifuGif;/ tvnfwnfhwnfhjrifuGif; eJ@ywfouf+yD;awmh rSefuefwJhta=umif;t&m 
u bmvJ? 

1 Man upptäcker saker genom 
periferseendet och man undersöker 
dem med hjälp av centralseendet 

2 Periferseendet ger normalt en skarp 
bild 



3 Periferseendet omfattar normalt ca 2 
% av synfältet 

4 Färger uppfattas i huvudsak endast av 
periferseendet 

 1? tv,fjrifuGif;&J@tultnDeJ@ pl;prf;avhvmw,f/ tpGeftzsm;jrifuGif;  
                      tm;jzifh t&m0wWKawGudk awG@&Sdvm&w,f? 
279.Hur påverkas seendet under mörkerkörning? 
279? tarSmifxJrSm um;armif;aew,fqdk&if oifh&J@tjriftm&HkawGudk b,fvdktusdK;oufa&mufr_ 
awG jzpfaeapovJ? 

1 Det är svårare att upptäcka mötande 
fordon i mörker än i dagsljus 

2 Närsynthet förvärras under 
mörkerkörning. 

3 Synfel varken förvärras eller förbättras 
under mörkerkörning 

 2? teD;jrifEdkifpGrf;[m tarSmifxJrSmum;armif;&if ydkqdk;vmw,f? 
280.Hur påverkas ögat och seendet? 
280? rsufvHk;eJ@jrifuGif;rSm b,fvdktusdK;oufa&mufr_awG &SdvJ? 

1 En måttlig mängd alkohol förbättrar 
mörkerseendet 

2 Måttlig stress förbättrar periferseendet

3 Synförsämring sker ofta gradvis och är 
därför svår att upptäcka 

 3? tjriftm&Hkqdk;0g;vmjcif;[m jznf;jznf;jcif;jzpfvmwJhtwGufa=umifh od&Sd  
                      Edkifzdk@cufcJw,f? 
281.Vad är riktigt om en förares förmåga att bedöma hastigheter? 
281? um;armif;ol[m um;&J@t&Sdefudk rSef;qEkdifwmeJ@ pyfvsOf;vdk@ b,ftcsufurSefovJ?  

1 Erfarna förare har sällan problem med 
att bedöma hastigheten, t ex till 

mötande fordon 
2 Såväl erfarna som oerfarna förare gör 

ofta felbedömningar av hastigheten 

3 Det är i huvudsak bara oerfarna förare 
som har svårt att rätt bedöma 

hastigheter 
 4? tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;rSmvJ tawG@t}uHKr&SdwJhum;orm;vdkbJ  



                     r=umc%t&SdefeJ@ywfoufwJh rSm;,Gif;tuJjzwfr_rsdK; jyKvkyfwwfw,f? 
282 .Vilken av följande orsaker är vanligast att trafikanterna ibland bryter mot    
         reglerna? 
282? b,ftcsuf[m ,mOfa=umudkoHk;wJhvlawGr=umc%usL;vGefr_ trsm;qHk;vJ? 
282? vrf;udk toHk;jyKwJholawG[m wcgw&Hus&if vrf;pnf;rsOf;pnf;urf;awGudk csKd;azguf=uw,f? 
atmufaz:jyygawGxJu t"du b,fvdkta=umif;a=umifh tJ'Dvdkjzpf&ovJ?  

1 Som protest att det finns så många 
regler. 

2 På grund av brådska och 
ouppmärksamhet 

3 På grund av okunnighet om reglerna 

 2? tavmw}uD;Ekdifr_a=umifh/ tm&Hkrpdkufr_a=umifh?  
283.Vad är riktigt om en människas moral? 
283? vlwa,muf&J@tusifhpm&dwWeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhta=umif;t&mu bmvJ? 

1 En förares moral spelar liten roll för 
säker trafik eftersom förarna ändå 

måste följa reglerna 
2 En människas moral grundläggs i den 

tidiga barndomen och påverkas inte 
senare i livet 

3 Förare med god trafikmoral är en 
förutsättning för säker trafik 

3? armfawmf,mOfawG vHk+cHKpdwfcspGmeJ@ oGm;vmEkdifzdk@twGuf vrf;pnf;urf;awGudk 
vdkufemusifhoHk;wJh um;armif;orm;awG&Sdaezdk@ vdktyfw,f?  

284.Vilket personlighetsdrag kan bidra till ett trafiksäkert beteende? 
284? ,mOfa=umvHk+cHKpdwfcsr_&Sd&ef udk,f&J@b,fvdkoGifjyifvuQ%maz:jyjcif;[mtaxmuf  
    tyHhjzpfvJ? 

1 Aggressivitet 

2 Självhävdelse 

3 Prestigetänkande 

4 Låg försvarsinställning 

 4? *&kwpdkuf umuG,fae&mcsxm;jcif;  



285.Vilken egenskap gör att en person inte så lätt faller för grupptryck? 
285? tjcm;olawG&J@ twif;t"rR wkdufwGef;ajymqdk/ =oZmay;r_awG&J@atmufrSm tnhHrcHwwfwJh 
olqDrSm b,fvdkp&kdufrsKd;&SdovJ?  

1 Rädsla 

2 Osäkerhet 

3 Låg stresstålighet 

4 Låg försvarinställning 

 4? ckcHumuG,f ajymqdkvdkpdwf enf;jcif;?  
286.Vilken risk kan grupptryck mot unga förare leda till i trafiken? 
286? i,f&G,fwJhum;orm;rsm;[m tpkvdkufzdtm;ayjcif;a=umifh ,mOfa=umay:rSmb,fvdk  
       tEW&m,frsdK;jzpfvmapEdkifvJ ? 

1 Att föraren tar det onödigt försiktigt 
och på så sätt blir ett trafikhinder 

2 Att föraren tappar koncentrationen 

3 Att föraren kör fortare än vad han 
klarar av. 

 3? um;orm;u olxdef;Edkifwmxuf ydk+yD; jrefatmifarmif;jcif; 
287.Vad är vanligast hos förare som överskattar sin körförmåga? 
287? udk,fum;armif;wJht&nftcsif;udk txif}uD;wJhum;orm;awGtrsm;tm;jzifh bmvkyf  
     wwfvJ? 

1 De kör ofta balanserat och klokt 

2 De anpassar sin körsätt efter sin 
förmåga. 

3 De kör ofta fortare än de behärskar 

4 De drabbas mindre ofta än andra av 
trafikolyckor 

 3? olwdk@xdef;csKyfEdkifwmxufydk+yD; jrefatmifarmif;wwfw,f? 
288.Hur påverkar trötthet en förares reaktionsförmåga? 
288? armyef;jcif;[m um;orm;&J@wkH@jyefEdkifpGrf;udk b,fvdkxdcdkufapEdkifvJ? 



1 Trötthet minskar muskelspänningar 
vilket förkortar reaktionstiden 

2 Trötthet ger större grad av mental 
avslappning vilket förbättrar tänkande 

och beslutsprocess 
3 Trötthet försämrar samordningen av 

rörelserna 

 3? armyef;jcif;[m rdrd&J@omref vkyf&yfudkif&nfrsm;udk usqif;apw,f?  
 
289.Vilka typ av däck har mest friktion vid körning? 
289? b,fvdkwm,mrsdK;u um;armif;wJhae&mrSm yGwfwdkufr_trsm;qHk;vJ? 

1 Breda 

2 Smala 

 1? us,fwJh wm,m? 
290.Vilken av följande kontroller ingår inte i säkerhetskontrollen? 
270? atmufaz:jyygawGxJu b,ftcsuf[m ’vHk+cHKpdwfcs&r_twGuf prf;oyfppfaq;jcif;’ r[kwf 
bl;vJ?  

1 Hjul och däck 

2 Registreringsskyltar 

3 Blinkers, belysning och reflexer  

4 Oljenivån i motorn 

 4? t*FsifxJu qDtenf;trsm; 
291.I en korsning kan det förekomma flera anvisningar samtidigt. Vilken anvisning     
        ska du i första hand följa? 
291? vrf;qHkrSm trSwftom;nGefjywJh t&mawGtrsm;}uD;&SdEdkifw,f/ b,ft&mudk oifyxrqHk;  

OD;pm;ay; vdkfufemaqmif&Guf&rvJ ? 
 

1 Trafiksignal 

2 Högerregeln 



3 Märket väjningsplikt 

4 Polismans tecken 

 4? ykvdyf&J@ tcsufay;jcif;? 
292.Hur visar du säkrast en gående vid ett övergångsställe att du tänker släppa fram  
        honom eller henne? 
292 ? vlul;rsOf;=um;rSm c&D;onfawGudkOD;pm;ay;r,f/ oifb,fvdktmrcHr_rsdK;jyrvJ? 
292? rdrdu vlwpfa,mufudk vlul;rsOf;=um;rSm jzwfoef;cGifhay;r,fqdkwmudk jyozdk@twGuf 
b,fvdkrsKd; pdwftcs&qHk;enf;vrf;udk toHk;jyKrvJ?  
 

1 Genom att vinka fram henne 

2 Genom att bromsa bestämt 

3 Genom ögonkontakt och min hastighet

 3? udk,fh&J@um;t&Sdefudk av#mh+yD;awmh rsufvHk;jcif;qufoG,fr_&Sdzdk@ }udK;pm;r,f? 
293.Vad är ett reserverat körfält? 
293 ? oD;oef@,mOfa=umqdkwm bmvJ? 

1 Ett körfält som reserverats för fordon i 
linjetrafik 

2 Ett körfält som reserverats för tunga 
lastbilar 

3 Ett körfält som reserverats för gående 
och cyklister 

 1? vdkif;qGJajy;aewJh,mOfawGtwGuf oD;oef@owfrSwfxm;wJh ,mOfa=um? 
294.Vad avses med begreppet stoppsträcka? 
294? &yfem;wJhtuGmta0;qkdwm bmvJ?  

1 Den sträcka bilen rullar under min 
reaktionstid 

2 Den sammanlagda längden av 
reaktionssträcka och bromssträcka 

3 Den sträcka bilen rullar under 
bromsning 

 2? wkH@jyefwJhtuGmta0;eJ@ b&dwftkyfwJhtuGmta0;wdk@udk aygif;pyfxm;jcif;jzpfw,f? 



295.Varför är det särskilt riskabelt att backa när barn finns i närheten? 
295? uav;rsm;&SdwJhae&mrSm aemufqkwfjcif;[m bma=umifh txl;tEW&m,f&SdvJ? 

1 Barn är inte medvetna om riskerna i 
trafiken och kan plötsligt "gömma sig" 

bakom min bil 
2 Jag blir alltför fixerad av barnen och 

glömmer annan trafik 

  
1? uav;rsm;[m ,mOftEW&m,fudk rodwJhtwGufa=umifh &kwfw&uf  

                      qdkovdkum;aemufrSm vm+yD;ykef;aeEdkifw,f? 
296.Du kommer till en spårvagnshållplats. Vilket alternativ av följande är rätt? 
296? oif "gwf&xm;&yfwJhae&mrSm a&mufvmw,f/ b,ftcsufurSefvJ? 

1 Jag får stanna för på- eller avstigning 
om det kan ske utan hinder för 

spårvagnstrafiken, men inte för att 
lasta av gods 

2 Jag får vid alla tillfällen stanna eller 
parkera, om det kan ske utan hinder 

för spårvagnstrafiken 
3 Jag får endast stanna för av- och 

påstigning eller för att lasta av gods, 
om det kan ske utan hinder för 

spårvagnstrafiken 
4 Jag får inte stanna 

 1? "gwf&xm;twGuf txm;tqD;taESmuft,Suf rjzpfbl;qdk&if tJ'Dae&mrSm 
twuftqif; ('grSr[kwf) ypPnf;twiftcs vkyfvdk@&w,f?  
297.Du möter en gående på en smal landsväg. Hur ska du bete dig? 
297? e,fvrf;usOf;av;ay:rSm ajcv#ifc&D;onfeJ@qHkr,f b,fvdkjyKrl&rvJ? 

1 I mörker måste jag blända av till 
halvljus 

2 Jag måste ge den gående tid och 
möjlighet att gå åt sidan 

3 Jag bör tuta för att uppmärksamma den 
gående på att min bil kommer 

 2? ajcv#ifc&D;oGm;udk ab;uyfoGm;Edkkifatmiftcsdefay;&r,f? 
298.Du närmar dig ett vägavsnitt med skymd sikt. Vilken åtgärd ska du vidta? 
298? jrifuGif;uG,faewJh vrf;tydkif;udk oifeD;uyfvmw,f/ b,fvdkoifaqmif&GufrvJ? 



1 Bedöma bromssträckans längd och 
därefter köra vidare 

2 Bromsa ner till 50 km/h 

3 Fortsätta med samma hastighet 

4 Bedöma siktsträckans längd och 
anpassa hastigheten till den 

4? uG,faewJhjrifuGif;&J@ tuGmta0;udk cef@rSef;+yD;awmh tJ'Dae&mrSm t&Sdefav#mh 
armif;r,f?  

299.Du har tänkt parkera på en gata inom tättbebyggt område. Vilket är rätt?  
299? vlol/ taqmufttHkawGrsm;wJh &yfuGufxJu vrf;wae&mrSm um;yguifvkyfr,fqdk&if 
b,f[mu rSefovJ?  

1 Det är tillåtet att parkera på vänster 
sida av gatan om det finns 

spårvagnsspår på den högra  sidan av 
gatan 

2 Det är alltid tillåtet att parkera på 
vänster sida av en dubbelriktad gata  

3 Det är alltid förbjudet att parkera på 
vänster sida av gatan 

 1? nmzufjcrf;rSm "gwf&xm;vrf;&Sd&if b,fzufjcrf;rSm &yfem;cGifh&Sdw,f? 
300.Du skall anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Vad innebär detta?  
300? vuf&Sdtajctaeay:rlwnf+yD;awmh oifhum;&J@t&Sdefudk xdef;n‡dw,fqdkwmu bmudkqdkvdk 
wmvJ?  

1 Att jag alltid kan stanna före varje 
förutsebart hinder 

2 Att jag alltid sänker farten vid möte på 
landsväg 

3 Att jag alltid håller låg hastighet 

4 Att jag alltid följer trafikrytmen 

1? }udKwifar#mfvifhxm;wJh tEW&m,fawGrusa&mufcifrSm rdrd&J@um;udk t+rJ&yfwef@ 
Ekdifjcif;?  

301.Vilken är bashastigheten utom tättbebyggt område?  



301? vlol/ taqmuftOD;awGrsm;wJh &yfuGufxJrSm r[kwfbl;qdk&if yHkrSeftm;jzifh b,favmuf 
t&SdefE_ef;eJ@ armif;EkdifovJ?  

1  30 km/h   

2  50 km/h  

3  70 km/h  

4  90 km/h  

5  110 km/h  

 3? 70 uDvdkrDwm 
302.Vissa militära fordon har för sin funktion varit tvungna att byggas bredare än  
        260 cm. under  vilka omständigheter får dessa köras på allmän väg?  
302? ppfwyfxJu wcsKd@armfawmf,mOfawG[m (260)pifwDrDwmxuf ydkus,fw,f? tJ'Dvdk armf 
awmf,mOfawG[m b,fvdktajctaersKd;awGus&if jynfolydkifvrf;awGay:rSm armif;ESifcGifh&SdovJ?  

1 Om varningsbil finns framför och 
bakom fordonet 

2 Alltid, med hjälp av undantag i 
regelsystemet 

3 Endast vid krigsfara 

2? pnf;rsOf;Oya'awGxJrSm ¹cif;csuftaeeJ@ az:jyxm;w,fqdk&if t+rJwrf;armif;ydkif 
cGifh&Sdw,f?  

303.Du närmar dig en järnvägskorsning med bommar. Där står en väg arbetare och  
        visar röd  flagga. Hur skall du göra?  
303? twm;tqD;awG&SdwJh &xm;vrf;qkHudkk oifeD;vmw,f/ vrf;jyiform;wa,mufu  
        tvHeDudkjyaew,f /oifbmvkyfrvJ ? 

1 Jag stannar och väntar tills han tar ner 
flaggan 

2 Jag fortsätter över järnvägskorsningen 

 1? oltvHeDudk jyef&kyfodrf;wJhtxd &yf+yD;apgifhaer,f? 
304.Trafikljusen vid övergångsställe är släckta. Vad gäller?  
304? vlul;vrf;&SdwJhrD;ydGKifhrSm rD;jywfoGm;r,f/ b,ft&mtusHK;0ifvJ? 



1 Fotgängare måste lämna företräde åt 
fordonstrafiken 

2 Samma regel gäller som vid ett 
obevakat övergångsställe 

  2? tapgifht=uyfr&SdwJh vlul;vrf;vdkbJ ol@&J@pnf;urf;u tusHK;0ifw,f? 
 305.Vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha?  
305? ayghyg;ao;i,fwJh ukefwifum;&J@ trsm;qHk;pkpkaygif; tav;csdefu b,favmuf&SdovJ ? 

1  3 ton  

2  3,5 ton  

3  4 ton  

4  7 ton  

 2? 3 'or 5 wef 
306.Vilken är den högsta konstruktiva hastighet en traktor kan ha?  
306? xGefpufwpfpD;[m tjrifhqHk; t&SdefE_ef;b,favmufeJ@ oGm;EkdifovJ?   

1  20 km/h  

2  30 km/h  

3  40 km/h  

4  50 km/h  

 3? 40 uDvdkrDwm 
307.När är du skyldig att använda ljussignalen?  
307? tcsufjyrD;udk b,ftcsdefrSmtoHk;jyK&rvJ ? 

1 Alltid vid omkörning inom tättbebyggt 
område 

2 När det behövs för att avvärja en fara 
under mörker 

3 Endast vid omkörning av cyklister 
som cyklar i bredd 



 2? tarSmifxJrSm tEW&m,fudk umuG,fzdk@vdktyfwJhtcsdef? 
308.Vad innebär den så kallade ”tresekundsregeln”?  
308? ”oHk;puUef@enf;vrf;”qdkwm bmudkqdkvdkovJ ? 

1 Ett sätt att avgöra hur lång min 
bromssträcka blir 

2 Ett sätt att avgöra hur långt före en 
sväng i vägkorsning jag ska ge tecken

3 Ett sätt att avgöra avståndet till 
bakomvarande fordon 

4 Ett sätt att avgöra vilket minsta 
avstånd jag ska hålla till 
framförvarande fordon 

4? udk,fha&S@uum;eJ@ tenf;qHk; b,favmuftuGmta0;rSm &Sdaeoifhw,fqdkwmudk 
qHk;jzwfay;wJh enf;vrf;wpfrsKd;jzpfw,f?  

309.Vilken risk är störst vid körfältsbyte?  
309? um;vrf;a=umif;ajymif;wJhtcgrSm t}uD;rm;qHk;tEW&m,fu bmvJ? 

1 Att jag kör på bilen framför i det 
körfält jag byter till  

2 Att jag kör på bilen framför i ”mitt” 
körfält 

3 Att jag kör över en spärrlinje 

4 Att jag blir påkörd av bilen bakom mig 
i det körfält jag byter till 

5 Att jag blir påkörd av bilen bakom i 
”mitt” körfält 

 5?ajymif;oGm;wJhvrf;a=umif;ay:rSm aemufuaevmwJhum;u wkdufrdwwfjcif;? 
310.Vad innebär trafikens grundregel? 
310? ,mOfa=um&J@ tajccHpnf;rsOf;Oya'u bmvJ ? 

1 Jag skall köra om i det högra körfältet 
vid alla tillfällen 

2 Jag skall iakttaga omsorg och 
varsamhet för att undvika trafikolycka

3 Jag skall hålla den fart som 
hastighetsskylten anger för att inte 

hindra andra 



4 Jag är skyldig att ge signal när jag kör 
om en häst med ryttare 

 2? usaemftaeeJ@ rawmfwqjzpfyGg;r_udka&Smif&Sm;Edkif&ef *&kwpdkuf owdjyKr_&Sd&r,f? 
311.Det är halt väglag. I en brant nedförsbacke möter du en lastbil som har ett  
        hinder på sin  väghalva. Bör du ge företräde åt lastbilen?  
311? acsmaewJh vrf;ay:rSmjzpfw,f? rwfapgufwJhqifajcav#may: vrf;w0ufavmuftwm;tqD; 
     &SdwJhvrf;ay:rSm ukefwifum;wpD;eJ@ rsufESmjcif;qdkifqHkr,fqdk&if tJ'Dukefwifum;udk  
     OD;pm;ay; oifhvm;? 

1 Nej, eftersom jag kan få sladd om jag 
bromsar i nedförsbacke 

2 Ja, eftersom lastbilen efter stopp kan 
få svårt att komma igång igen i den 

branta backen 
3 Nej, eftersom lastbilsföraren har 

hindret på sin väghalva ska han lämna 
mig företräde 

 2? [kwfuJh? ukefwifum;&yf&if tJ'DrwfapgufwJhukef;qif;rSm oljyef+yD;tp jyKzdk@tcuf  
                     tcJ&Sdw,f? 
312.Du nalkas en korsning där du har väjningsplikt. Hur ska du uppträda?  
312? tjcm;,mOfwpD;udk OD;pm;ay;&rJhvrf;qHkudk oifeD;uyfvmw,f/oifb,fvdkjyKrlrvJ ? 

1 Jag kör fram med låg hastighet och 
lämnar företräde 

2 Jag kör fram med hög fart så att 
korsande trafik ger mig möjlighet att 

åka före 
3 Jag använder vägrenen så att jag kan 

köra samtidigt som trafiken på den 
korsande vägen 

4 Jag stannar alltid innan jag kör ut på 
den korsande vägen 

 1? usaemfa&S@udk t&Sdefenf;enf;eJ@armif;+yD; tjcm;,mOfudk OD;pm;ay;r,f? 
313.Du skall ändra fordonets plats i sidled. Vilken är den största trafikrisk detta kan  
        medföra?  
313? oifhum;udk ab;vrf;a=umif;ajymif;&if b,fvdkt}uD;rm;qHk;,mOftEW&m,f jzpfay:vmEdkifvJ? 

1 Att jag korsar en spärrlinje 

2 Att jag tappar kontrollen över bilen i 
samband med accelerationen 



3 Att jag inte uppmärksammar övrig 
trafik 

4 Att jag blir påkörd bakifrån i samband 
med bromsningen 

 3? usaemftaeeJ@ tjcm;,mOfrsm;udk owdrxm;rdjcif;? 
314.Du kör på en enkelriktad gata och ska svänga till vänster. Var ska du placera  
        din bil?  
314? wvrf;armif;vrf;ay:uae b,fzufudkcsdL;r,fqdk&if oifum;udkb,fvdk ae&mcsxm;&rvJ? 

1 Ungefär mitt i körbanan 

2 Så nära körbanans vänstra kant som 
möjligt 

3 Så när körbanans högra kant som 
möjligt 

 2? vrf;&J@ b,fzuftusqHk; ae&m? 
315.Var kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort?  
315? oifaexdkif&ma'ou armfawmf,mOftoGm;tvmawGeJ@ ywfoufwJh pnf;rsOf;pnf;urf;awG 
udk b,fae&mrSm &EkdifovJ?  

1 På Länsstyrelsen 

2 På Vägverket 

3 På Bilprovningen 

4 På Kommunen 

 4? uGefjrL;rSm ( på kommunen ) 
316.Du ska vända på en starkt trafikerad gata i en stad. Vilken metod är lämpligast?  
316? +rdK@xJu ,mOftoGm;tvmrsm;wJh vrf;ay:rSm *i,fauG@auG@r,f? b,fenf;vrf;udk 
toHk;jyKoifh qHk;vJ?  

1 Jag gör en snabb U-sväng 

2 Jag kör runt kvarteret 

3 Jag backar in på en sidogata 



2? tJ'Dae&m wpfckvHk;udk ywfarmif;+yD;awmhauG@?  
317.Vilken risk föreligger om du förväxlar en motorcykel med en moped?  
317? armfawmfqdkifu,fudk pufwwfpufbD;eJ@txifrSm;&if b,fvdktEW&m,frsdK;jzpfEdkifvJ ? 

1 Jag kan underskatta fordonets 
hastighet och därigenom orsaka en 

olycka 
2 Jag kan bli stående onödigt länge vid 

en korsning och hindra bakomvarande

 1? ,mOf&J@t&Sdefudk edrfhuspGmcef@rSefjcif;a=umifh ,mOfwdkufr_jzpfEdkifw,f? 
318.Du har fått motorstopp på en mycket trafikerad landsväg som saknar vägrenar.  
       Vad är du  skyldig att göra?  
318? ,mOftoGm;tvmrsm;+yD; vrf;ykcHk;r&SdwJh e,fvrf;ay:rSm oifhum;t*Fsif&yfoGm;&if  
      oifbmvkyf&rvJ? 

1 Sätta ut varningstriangel 

2 Meddela polisen 

3 Ringa bärgningsbil 

 1? owday;wJh }wd*HyHkudk xkwf+yD;axmifxm;&r,f? 
319.Vilken är den viktigaste orsaken till att hålla särskilt låg hastighet tättbebyggt  
        område?  
319? taqmuftOD;xlxyfwJhae&mrSm t&Sdefudktxl;av#mharmif;jcif;[m bmjzpfvdk@t"du  
        tusqHk;jzpfvJ? 

1 För att det inte ska bullra för mycket 

2 För att hålla gasutsläppen låga 

3 För att kunna koncentrera mig på det 
som är nära bilen 

4 För att trafiken ska flyta smidigare 

5 För att minska riskerna för gående och 
cyklister 

 5? pufbD;orm;eJ@ vrf;av#mufolawGtwGuf tEW&m,fenf;atmif? 
320.Vad är du skyldig att göra när du har parkerat?  
320? oifum;udk &yfem;vdkuf+yD;&if vkyf&rJht&mu bmvJ? 



1 Ta nyckeln ur tändningslåset 

2 Lägg i 1:ans växel eller backen 

3 Vrida framhjulen mot trottoarkanten 

4 Veva upp alla fönster 

 1? um;puft*sFifavmifuGsrf;r_udk &yfweff@ap+yD; aomhudkxkwfvdkuf&r,f? 
 1? um;pufE_d;wJh aomhaygufxJuae um;aomhudkxkwf&r,f?  
321.Vad är rätt beträffande äldre människor i trafiken?  
321? ,mOfa=umay:rSm touf}uD;wJholawGeJ@ygwfouf+yD; rSefwJhtcsufubmvJ? 

1 De har goda möjligheter att upptäcka 
trafiken tack vare att synfältet 

förbättras med åren 
2 De har stora möjligheter att klara sig i 

trafiken genom sin tidigare erfarenhet 

3 Den intensiva trafik som finns idag gör 
att de har svårt att anpassa sig 

4 Den intensiva trafik som finns idag 
utgör inga problem eftersom de rör sig 

alltid försiktigt 
3? touf}uD;wJholawG[m 'Duae@acwfumv&J@ rsm;jym;&_yfaxG;vSwJh ,mOftoGm; 
tvmawGrSm o[Zmw(vkdufav#mnDaxG)jzpfzdk@ cJ,Of;w,f?  

322.Du ska passera en järnvägskorsning. Vad är rätt?  
322? &xm;vrf;qHkudkjzwfr,f b,ftcsufu rSefvJ ? 

1 Jag för köra när bommarna är helt 
uppe trots att den röda signalen lyser.  

2 Om jag bedömer det lämpligt får jag 
köra om tvåhjuliga fordon 

3 Jag är alltid skyldig att stanna 

4 Om jag måste stanna så ska det vara 
minst 30 meter före 
järnvägskorsningen 

 2? uGsekfyftaeeJ@ oifhawmfw,fxif&if ESpfbD;wwf,mOfawGudk ausmfarmif;  
    vdk@&w,f? 



323.När är du skyldig att använda körriktningsvisare (blinkers)?  
323? tcsufjyrD;udk b,ftcsdefrSm oHk;zdk@wm0ef&SdvJ ? 

1 När bakomvarande vill göra en 
olämplig omkörning 

2 När jag startar från vägkanten 

3 När jag vill att bakomvarande ska köra 
om mig 

4 När jag stannar vid vägkanten 

5 När jag backar runt ett gathörn 

 2? vrf;ykcHk;uae parmif;wJhtcsdef? 
324.Trafikmiljön påverkar barns säkerhet. Vad är rätt?  
324? ,mOftoGm;tvmawG[m uav;awGudk tEW&m,fjzpfapEkdifw,f? b,ft&mu rSefovJ?  

1 Det är alltid begränsat till 30 km/h där 
barn vistas i trafiken 

2 Häckar och parkerade bilar som 
skymmer sikten ställer till problem 

3 Gatorna är alltid byggda för barnens 
säkerhet 

4 Genom att det alltid är skilda banor för 
gående och övrig trafik lär barnen sig 

ej att umgås  med trafiken på ett 
trafiksäkert sätt 

 2? jrifuGif;udkuG,faewJh pnf;&dk;eJ@ &yfem;xm;wJh um;ab;uae jy\em  
                      jzpfvmEdkifw,f? 
 
325.Du kör mot en korsning. Hur ska du uppträda?  
325? oifvrf;qHkudk OD;wnfarmif;aew,f b,fvdkjyKrlrvJ ? 

1 Jag visar genom ett bestämt 
uppträdande att jag ska köra först 

2 Jag ska anpassa hastigheten så att jag 
kan lämna företräde även om reglerna 

inte kräver detta  
3 Jag har alltid rätt att köra först om jag 

kommer från höger 



2? vrf;qHkudka&muf&if wjcm;,mOfawGudk OD;pm;ay;zdk@twGuf vrf;pnf;urf;awGu 
rqdkxm;aomfjim;vJbJ tJ'Dvdk OD;pm;ay;Ekdifzdk@twGuf rdrdum;&J@t&Sdefudk av#mhvkduf 
r,f?  

 
326.Ditt hastighetsval vid passerande av en järnvägskorsning är av stor betydelse  
       för  trafiksäkerheten. Vilket är rätt?  
326? &xm;vrf;ul;udk jzwfausmfwJhtcgrSm oifhum;&J@t&Sdefudk tajctaeay:rlwnf+yD;awmh a&G; 
cs,fxm;&SdEkdifjcif;[m ,mOftoGm;tvmvHk+cHKa&;twGuf tifrwefrS ta&;ygw,f? b,ftcsufu 
rSefovJ?  

1 Jag får köra högst 40 km/h när jag 
passerar korsningen 

2 Jag ska hålla så låg hastighet att jag 
kan stanna om det är nödvändigt 

3 Jag ska köra med den hastighet som 
anges för vägen 

4 Jag ska hålla samma hastighet som den 
övriga trafiken 

 2? t&Sdefudk edrfhedrfhxm;jcif;tm;jzifh ta&;ay:&yfp&mvdk&if &yfEdkifr,f? 
327.Du kör på en landsväg. Tvåhundra meter framför bilen upptäcker du en älg på  
        vägen. Bakom  dig närmar sig en bil i hög fart. Hur ska du agera?  
327? oifrdef;vrf;ay:rSmarmif;aer,f oifha&S@rDwm 200 rSmorif}uD;waumif vr;fay:rSm  
     &SdwmoifawG@&Sdr,f/ oifhaemufu t&Sdeftjrifh}uD;eJ@ um;uvJeD;vmr,f  oifb,fvdkwkef@  
     jyefr_rsdL; jyKvkyfrvJ ? 

1 Vänta med att bromsa och se om älgen 
går bort från vägen 

2 Ge tecken till vänster och visa 
bakomvarande att omkörningen är 

farlig 
3 Trycka löst på bromspedalen så att 

stoppljusen tänds 

 3? &yfem;wJhrD;(b&dwfrD;)vif;vmatmif b&dwfjym;udkeif;vdkuf/ v$wfvdkufvkyfr,f? 
 
328.Varför kan det i vissa situationer vara svårt att tillämpa väjningsreglerna?  
328? bmjzpfvdk@tcsdK@tajctaersdK;rSm tjcm;um;udkOD;pm;ay;wJhpnf;urf; toHk;jyKzdk@tcuf  
       tcJ&SdvJ? 

1 Reglerna är svårtolkade 



2 På grund av tät trafik 

 2? ,mOfa=um =uyfydwfaejcif;a=umifh? 
329.Vem av personerna saknar rättighet att stoppa dig på vägen?  
329? b,fvdkvlawGu oifhudk vrf;ay:rSm &yfcdkif;zdk@ tcGifhr&Sdbl;vJ ? 
 

1 Polis 

2 Bilinspektör 

3 Väktare 

4 Vägarbetare med rödflagga 

 3? tapgifh 
330.Du kör mot en korsning med gult blinkande trafiksignal. Du ska åka rakt fram  
        men på  korsande väg kommer ett demonstrationståg. Hur ska du göra?  
330?rD;ydGKifhrD; t0ga&mifvif;aewJhvrf;qHkudk oifOD;wnfarmif;aew,f/ oifwnfhwnfharmif;zdk@  
      &Sdw,f/ 'gayrJhta&S@rSm qENjywJhtzGJ@csDwufaew,f / oifbmvkyfrvJ ? 

1 Jag kan fortsätta framåt eftersom 
demonstranterna måste vänta tills jag 

passerat 
2 Jag stannar och väntar tills 

demonstrationståget passerat  

3 Demonstranterna måste vänta medan 
jag gör en U-sväng i korsningen så att 

jag kommer  därifrån 
4 Eftersom det är en gult blinkande 

signal har fotgängare alltid skyldighet 
att vänta på trafiken 

 2? qENjywJhtzGJ@ jzwf+yD;oGm;wJhtxd &yfapgifhaer,f? 
 
331.Du ska göra en omkörning och måste accelerera snabbt för att komma förbi.  
       Ökar  avgasutsläppen av detta?  
331? oifausmfarmif;zdk@t&Sdefudkjrifhwif&r,f/ um;uaexGufwJh"gwfaiG@[m ydkwdk;vmovm;? 

1 Nej, de skadliga utsläppen förblir på 
samma nivå 



2 Ja, de skadliga utsläppen ökar kraftigt

 2? [kwfuJh? xdckdufapEdkifwhJ "gwfaiG@tqrwef wdk;vmw,f? 
332.Du har en bil med automatväxel och har fått motorstopp i en järnvägskorsning.  
       Vad ska du  göra först?  
332? oifatmfwdk*D,mum;udk armif;aer,f/ &xm;vrf;qHkwckrSm oift*sFif&yfoGm;r,fqdk&if  
       t&ifqHk;bmudkvkyf&rvJ ? 
 

1 Jag försöker stoppa tåget 

2 Jag lägger växelväljaren i en låg växel 
och försöker köra undan bilen med 

hjälp av  startmotorn 
3 Jag försöker kalla på hjälp och om 

möjligt skjuta undan bilen 

 3? tultnD&zdk@}udK;pm;r,f/ +yD;awmhjzpfEdkif&ifum;udk ae&muaea&$@r,f? 
333.Vad avses med körbana?  
333? um;vrf;a=umif;qdkwmu bmvJ? 

1 Hela vägen med vägren men utan 
cykelbana 

2 Vägen utan vägren och cykelbana 

3 Hela vägen med vägren och cykelbana

 2? vrf;ykcHk;eJ@ pufbD;vrf;awG r[kwfwJhvrf;?  
334.När ska du använda varningsblinkers?  
334? owday;wJhrD;udk b,ftcsdefrSm toHk;jyK&rvJ ? 

1 När jag i mörker parkerat på en 
parkeringsplats utmed vägen 

2 När jag på grund av ett fel tvingats 
stanna på en olämplig plats 

3 När jag transporterar lång eller bred 
last 

4 När jag bogserar ett annat fordon 

 2? roifhawmfwJhae&mrSm cGswf,Gif;r_ trSm;wckcka=umifh&yf&&if? 
335.Du kör bakom en vägskrapa och vill köra om. Vad är rätt?  



335? vrf;vkyfwJh um;wpfpD;aemufrSm oifvdkufaew,f? tJ'Dum;udk ausmfcsifw,fqdk&if b,f[m 
u rSefovJ?  

1 Det är endast tillåtet att köra om till 
vänster 

2 Det är tillåtet att köra om på den sida 
som är lämpligast 

3 Det är alltid förbjudet att köra om 

4 Det är endast tillåtet att köra om till 
höger 

 2? toifhawmfqHk;bufuae ausmfwufarmif;vdk@&w,f? 
336.Du kör i en bilkö som håller en fart på ungefär 90 km/h. vad är riktigt i denna  
       situation?  
336? wpfem&Dudk uDvdkrDwm(90) avmufeJ@oGm;aewJh um;wef;}uD;rSm oifarmif;aer,f? tJ'Dvdk 
tajctaersdK;rSm b,ftcsufurSefvJ?  

1 Det är tillräckligt att jag har min 
uppmärksamhet koncentrerad på bilen 

närmast framför mig 
2 Det är tillräckligt att jag har min 

uppmärksamhet koncentrerad på bilen 
närmast bakom mig 

3 Jag ska hålla så långt avstånd till bilen 
framför mig att en omkörande får plats

 3? ausmfwufarmif;csifwJhum; ae&m&atmif a&S@uum;eJ@ cyfcGgcGgarmif;r,f? 
337.Vilket färdmedel är bäst för miljön när det gäller medelkorta transporter upp  
        till 10 km?  
337? c&D;wkd 10 uDvdkrDwm xdavmufqdk b,fo,f,lydk@aqmifa&;u ygwf0ef;usiftwGuf  
       taumif;qHk;vJ? 

1 Buss 

2 Lokaltåg/tunnelbana 

3 Bil 

 3? rD;&xm; 
338.Vilka är vägtrafikanter?  
338? b,folawGu vrf;udk oHk;pGJwJholawGvJ? 



1 Den som arbetar på vägen är inte 
vägtrafikant 

2 Alla som befinner sig på vägen 

3 Endast de som färdas i fordon räknas 
som vägtrafikanter 

 2? vrf;ay:rSm &SdwJholtm;vHk;? 
339.Vem får bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?  
339? b,folawGu vrf;ay:rSm ,mOfxm;wJhyHkpHpnf;urf;udk csdK;azgufcGifh&SdvJ ? 

1 Förare av fordon som är bredare än 
2,60 meter 

2 Taxiförare 

3 Cyklister 

4 Förare av fordon i väghållningsarbete 

 4? vrf;tvkyform; ,mOfarmif;rsm;?   
340.Vilka uppgifter och befogenheter har personalen i orangefärgade regnkappor? 
340 ? vdarRmfa&mifrdk;umtusF D0wfqifxm;wJhvlrSm bmvkyfydkifcGifhtm%m&SdvJ ? 

1 De ska visa skolbarnen när det är 
lämpligt att gå över gatan 

2 De har rätt att stoppa fordon för att låta 
skolbarn gå över gatan 

3 De har rätt att hindra gående från att 
gå över gatan 

1? ausmif;olausmif;om;awG vrf;jzwful;zdk@b,ftcsdefrSm toifhawmfqHk;vJqdkwm 
jyay;w,f? 

341.Vad gäller när du kör på en gårdsgata? 
341? tdrf+cHxJu vrf;ay:rSmarmif;&if bmtusHK;0ifovJ? 

1 Rekommenderad hastighet är 30 km/h

2 Genomfartstrafik är förbjuden 



3 Gående skall alltid lämnas företräde 

4 Trafik med motorfordon är förbjuden 

 3? ajcv#ifc&D;oGm;udk yxr OD;pm;ay;&r,f? 
342.Du har tänkt stanna. Vad gäller i denna situation? 
342? oif&yfzdk@pOf;pm;xm;w,f/ 'DtajctaerSmbmtusHK;0ifovJ? 

1 Jag får stanna om det är minst tre 
meter mellan min bil och spärrlinjen 

2 Jag får inte stanna  

3 Jag får stanna oavsett avståndet till 
spärrlhnjen 

1? vrf;tv,frsOf;eJ@ rdrd&J@um;t=um;rSm tenf;qHk; oHk;rDwmtuGmta0;&Sd&if &yf 
r,f? 

 
343.Vad är en singelolycka? 
343? wpfOD; wpfa,mufwnf;rawmfwqr_qdkwmbmvJ? 

1 En olycka där föraren är ensam i bilen

2 En olycka där endast ett fordon är 
inblandat 

3 En olycka där två fordon kolliderar i 
en korsning 

4 En olycka mellan ett motorfordon och 
en oskyddad trafikant 

 2? rawmfwqr_rSm ,mOfwpfpD;wnf;yg0ifygwfoufjcif;? 
344.Genom vilken åtgärd kan du som förare bäst öka trafiksäkerheten? 
344? um;orm;wOD;taeeJ@ ,mOfa=umvHk+cHKr_taumif;qHk;jzpfatmif bmvkyfvdk@&vJ ? 
344? ,mOftoGm;tvmvHk+cHKr_ ydk&Sdvmapzdk@twGuf um;orm;wpfa,muftaeeJ@ b,ft&mudk 
vkyfrvJ?  

1 Undvika mörkerkörning 

2 Ha gott om tid till körningen 



3 Regelbundet lämna korsande trafik 
företräde 

4 Regelbundet fordonsservice 

 2? um;armif;wJhae&mrSm tcsdefaumif;aumif;,l&r,f?(ravm&bl;) 
345.På vilket sätt är bensinångor skadliga för människa och miljö? 
345? "gwfqDaiG@u vleJ@ygwf0ef;usifudk b,fvdk'kuQay;EdkifvJ? 

1 Vid inandning påverkas hjärt- och 
kärlsystemet 

2 De bidrar till den s.k. växthuseffekten

3 De är cancerframkallande 

 3? olwdk@awGu uifqmjzpfapEdkifw,f? 
346.Den mänskliga faktorn är många gånger orsaken till att en olycka inträffar. 
       Vilket av dessa alternativ är den vanligaste orsaken? 
346? vla=umifhrawmfwqr_trsm;}uD;jzpfyGg;w,f/ b,ft&mrsdK;tm;jzifhtjzpfrsm;qHk;vJ? 

1 Att föraren handlar impulsivt 

2 Att det är en rutinerad förare 

3 Att föraren är en kvinna 

4 Att föraren har ett gott självförtroende

 1? um;orm;u qENtwdkif; jyKrlaqmif&Gufjcif; tm;jzifh? 
347.vilken är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område? 
347? taqmuftOD;xlxyfwJh a'o0ef;usif&J@ tjyifzufrSm tjzpfrsm;qHk;rawmfwqr_ubmvJ ? 

1 Mötesolyckor 

2 Singelolyckor 

3 Omkörningsolyckor 

 2? wpfOD;wnf;yg0ifygwfoufwJh rawmfwqr_? 
348.Många olyckor sker på cykelöverfarter. Vad beror dessa olyckor ofta på? 



348? vrf;jzwful;wJhpufbD; vrf;ay:rSm rawmfwqr_rsm;jzpfwwfw,f/ bma=umifhvJ? 
1 Felaktiga trafiksignaler 

2 Bristande kunskap om väjningsregler 
från cyklistens sida 

3 Bristande uppmärksamhet från 
svängande bilförare 

 3? auG@csvdkufwJhum;orm;&J@ owdayghav#mhr_a=umifh? 
349.Var sker de flesta kollisionerna mellan motordrivna fordon och 
      fotgängare? 
349? ajcv#iform;awGeJ@ b,fvdkae&mrsKd;awGrSm ,mOfwdkufr_trsm;qHk;jzpfwwfovJ? 

1 På vägrenen utom tättbebyggt område

2 På parkeringsplatser 

3 På eller i närheten av övergångsställen 
och korsningar inom tättbebyggt 

område 
 3? vrf;jzwful;wJhae&m(odk@) teD;w0dkufeJ@ vlaetdrfrsm; xlxyfwJhvrf;qHkae&m? 
350.Du kör i 30 km/h och närmar dig cyklisten. Hur ska du uppträda? 
350 ? oif 30 uDvdkrDwmESifharmif;w,f/ pufbD;orm;eJ@eD;vm&if b,fvdkjyKrlrvJ? 

1 Jag ökar farten och kör om cyklisten 
före järnvägskorsningen 

2 Eftersom järnvägskorsningen har 
bommar kör jag om cyklisten på 

spårområdet 
3 Jag minskar farten, åker bakom 

cyklisten och kör om efter spåren på 
lämpligt ställe 

3?t&Sdefav#mhr,f/ pufbD;aemufuaevdkufr,f/ oifhawmfwJhae&m 
a&mufrS ausmfarmif;r,f? 

 
 
351.Den mänskliga faktorn orsakar olyckor i trafiken. Vad kan du göra för att 
      minska risken? 
351? vlawGa=umifhrvdk@ rawmfwqr_ trsm;}uD;jzpfyGg;w,f/ 'gudkav#mcszdk@ oifbmvkyfEdkfifvJ/ 

1 Oavsett vad andra gör alltid följa 
reglerna 



2 Inte överskatta min förmåga 

3 Handla impulsivt 

 2? udk,f&J@pGrf;&nfudk txifr}uD;&bl;? 
352.Vad är sant om bensin? 
352? "gwfqDeJ@ygwfouf+yD; rSefuefwJhtcsufu bmvJ? 

1 Den innehåller mycket 
svavelföroreningar som bidrar till 

försurningen av miljön 
2 Den är ett förnyelsebart bränsle 

3 Den innehåller bensen som är 
cancerframkallande 

 3? olrSm uifqmjzpfay:apEdkifwJh j'yfyg0ifw,f? 
353.Vilken är den troliga orsaken till singelolyckan? 
353? b,ftcsuf[m wpfOD;wnf;yg0ifygwfoufwJh rawmwqr_udk r=uc%jzpfapwJh  
      t&mvJ? 

1 Den livliga trafiken 

2 Den hala körbanan 

3 Det undermåliga fordonet 

4 Den dåliga sikten 

5 Överskattning av den egen förmågan 

 5? udk,fh&J@pGrf;&nfudk txif}uD;jcif;? 
354.Den mänskliga faktorn orsakar olyckor i trafiken. Vilket av nedanstående  
       alternativ är den vanligaste orsaken? 
354? vlawGa=umifhrvdk@ rawmfwqr_ trsm;}uD;jzpfyGg;w,f/ atmufub,ftcsuf[m rawmf 
wqr_udk r=umc%jzpfyGg;ap&wJh ta=umif;&if;vJ ? 

1 Att föraren är en kvinna 



2 Att föraren är rutinerad 

3 Att föraren har defekt färgsinne 

4 Att föraren är stressad 

 4? um;orm;pdwfzdpD;jcif;? 
355.Du ska svänga till höger. Vilken omedelbar risk finns i denna situation? 
355? oifnmzufudkcsdK;r,f 'DtcsdeftajctaerSm&kwfw&uf b,fvdktEW&m,frsdK;jzpfwwfvJ? 

1 Korsande fordon 

2 Mötande fordon 

3 Fotgängare på övergångsstället 

4 Bakifrån kommande fordon 

 4? aemufrSvmwJh,mOf? 
356.På vilket sätt är bensinångor skadliga för människa och miljö? 
356? "gwfqDaiG@[m vleJ@ygwf0ef;usifudk b,fvdkyHkpHrsdK;eJ@ xdcdkufapEdkifvJ ? 

1 De bidrar, tillsammans med andra 
gifter i miljön, till att öka 

cancerförekomsten hos människor och 
djur 

2 De bidrar till övergödningen av vatten 
dragen 

3 De orsakar skador på skogen 

 1? olwdk@[m ygwf0ef;usifrSm&SdwJh tjcm;tqdyf&SdwJht&mawGeJ@aygif;+yD;  
                    vleJ@wd&dp>mefrSm uifqm jzpfyGg;r_udk wkd;apw,f? 
357.Vad kan orsaken vara till att vissa förare ibland inte följer trafikens  
        regler? 
357 ? wpfcgwavtcsdK@um;orm;rsm; bma=umifh,mOfpnf;urf;rvdkufemvJ? 

1 Man är stressad och har bråttom 



2 Man kan inte trafikreglerna 

 1? pdwfzdpD;r_eJ@ tv#ifvdkr_a=umifh ? 
358.Vilken förargrupp har kortast reaktionstid i trafiken? 
358? b,fvdkum;orm;tkyfpk[m ,mOfa=umay:rSmwkH@jyefwJhtcsdef twdkqHk;vJ? 

1 Förare i 35-årsåldern med nytaget 
körkort 

2 Förare mellan 30-60 år med mångårig 
körvana 

3 Förare i 20-årsåldern med ett års 
körvana 

 2? ESpftrsm;}uD; um;armif;usifh&Sd+yD;wJh touf 30-60 =um;um;orm;rsm;? 
359.Hur påverkas vi av stress? 
359? pdwfzdpD;r_[m usekkfyfwkd@tay:rSm b,fvdktusdK;oufa&mufr_&SdvJ? 

1 Hög stress kan försämra 
prestationsförmågan 

2 Stress påverkar inte vår 
prestationsförmåga 

3 Alla grader av stress försämrar 
prestationsförmågan 

 1? pdwfzdpD;r_rsm;jcif;[m vkyf&yfudk nHhzsif;vmapEdkkifw,f? 
360.Skapa ett bra trafikbeteende hos nyblivna bilförare är viktigt. Vilken påverkan  
        är effektivast? 
360? ,mOfa=umay:rSm aumif;rGefpGmjyKrlzdk@[m um;orm;jzpfvmrJholtwGuf ta&;}uD;w,f/  
        b,ft&m[mtusdK;oufa&mufr_ trsm;qHk;vJ ? 

1 Föräldrarnas goda exempel 

2 Bra körkortsundervisning 

3 Trafikantundervisning på daghem och 
i grundskola 

 1? rdbrsm;u pHjytaejzifh jyKrlaqmif&Gufjcif;?  
361.Vad är sant om äldre förare (över 75 år)? 
361? touf 75 ESpfausmfwJh um;orm;eJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhta=umif;t&mu bmvJ ? 

1 De är inblandade i ungefär dubbelt så 
många olyckor som 40-åriga förare 

med stor körerfarenhet 



2 De uppträder mer impulsivt i trafiken 
än andra grupper 

3 Förmågan att se i mörker är ofta 
nedsatt 

 3? tarSmifxJrSm tjriftm&Hk[m rsm;aomtm;jzifh nHhw,f? 
362.Vad har hörseln för betydelse i trafiksammanhang? 
362? t=um;tm&Hk[m ,mOftoGm;tvmtwGuf b,fvdktaxmuftuljzpfapovJ?  

1 Jag kan höra om våt väg övergår till 
isbelagd väg 

2 Jag kan höra om bilens motor blivit 
överhettad 

 1? pdkwJhvrf;ay:uae a&cJcif;wJhvrf;ay:armif;&if toH=um;&w,f? 
363.När uppkommer fartblindhet? 
363? rdrd[m t&Sdefb,favmufeJ@ armif;aew,fqdkwmudk b,fvdktajctaersKd;rSm owdrxm;rd 
wwfbl;vJ?  

1 När föraren kör en längre tid utan att 
kunna jämföra sin fart med 

omgivningen 
2 När föraren kör på grusväg och hör 

stensprut 

1? rdrd[m t&Sdefb,favmufeJ@ armif;aew,fqdkwmudk ywf0ef;usifeJ@ Ed_if;,SOfjcif; 
rjyKEkdifwJh tajctaersKd;rSm tcsdef=umjrifhpGm armif;ESifae&if?  

364.Vad innebär begreppet imitationsinlärning? 
364? twkjrif twwfoifqdkwm bmudkqdkvdkwmvJ? 

1 Det innebär att jag, genom att ofta 
komma i kontakt med en situation, lär 
mig om risken är stor eller liten för att 
en viss händelse kommer att inträffa 

2 Det innebär att jag lär mig genom att 
se på hur andra gör 

3 Det innebär att jag lär mig med 
förståelse och insikt 

4 Det innebär att jag lär mig mer än jag 
behöver kunna för att klara av en viss 

situation 
 2? tjcm;olvkyfwmudk =unfhjcif;tm;jzifh udk,fwwfvmjcif;? 
365.Vad är sant när det gäller bilförares syn? 
365? um;orm;&J@tjrifeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsufu bmvJ? 



1 Försämringen av synen brukar komma 
gradvis och är därför svår att upptäcka

2 Det är lag att alla bilförare måste 
kontrollera sin syn med jämna 

mellanrum 
3 Den som har dålig syn ser oftast bättre 

i mörker än dagsljus 

4 Den som är beroende av glasögon är 
skyldig att kontrollera sin syn vart 

tionde år 
 1? tjrifcGswf,Gif;r_[m wjznf;jznf;jzpfvmwJhtwGuf tJ'gudk od&SdEkdifzdk@cufcJw,f? 
366.Hur påverkas du av en hög bullernivå i trafiken? 
366? ,mOfa=umay:rSm us,favmifpGmqlnHoHawG[m oifhtay: b,fvdktusdK;oufa&mufr_&SdvJ? 

1 Den har ingen inverkan på mig 

2 Jag kan få huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter 

3 Låg bullernivå gör mig mer vaken och 
alert 

 2? acgif;udkufjcif;ESifh tm&Hkpl;pdkufr_ cJ,SOf;jcif;wdk@udk jzpfay:apEdkifw,f? 
367.Vad är sant om en förares personliga mognad? 
367? um;orm;&J@ udk,fa&;udk,fwmydkif;t& &ifhusufvmr_eJ@ywfouf+yD;awmh b,ft&murSefvJ ? 

1 God självkännedom och gott 
självförtroende är samma sak 

2 Att ha god självkännedom är viktigt 
för att på ett riktigt sätt kunna värdera 

farorna i trafiken 
3 God självkännedom leder lätt till att 

man underskattar farorna i trafiken 

2? ,mOfa=umay:rSm b,fvdktEW&m,frsKd;awG jzpfvmEkdifw,fqdkwmudk wu,fwrf; 
od&Sdem;vnfEkdifapzdk@twGuf ukd,fhrSmt&nftcsif; b,favmuf&Sdw,fqdkwmudk od&Sd 
aezdk@[m ta&;ygvSw,f?  

368.Det är kallt och snöar. När har du speciellt svårt att inhämta den  
       information som behövs för att köra säkert? 
368? at;+yD;ESif;usaew,f? oifhtaeeJ@ um;udkvHk+cHKpGmarmif;ESifEdkifzdk@twGuf vdktyfwJh owif; 
tcsuftvufawG &,lEkdifzdk@ b,fvdktajctaersKd;rSm txl;cufcJovJ?  



1 När jag kör i en trafiktunnel 

2 När jag kör på landsväg och får möte 
med en lastbil med släpvagn 

3 När jag kommer till ett backkrön 

4 När jag kör inom tättbebyggt område 
där gatubelysningen är tänd 

2? e,fvrf;ay: armif;aewJhtcsdefrSm aemufwGJygwJhukefum;wpfpD;udk rsufESmjcif;qdkif 
qHkawG@vdkuf&wJh tajctae? 

369.Hur uppträder en förare med självkontroll i trafiken? 
369? ,mOfa=umay:rSm udk,fhudk,fudk xdef;csKyfEkdifpGrf;&SdwJh um;orm;ub,fvdkjyKrlvJ ? 

1 Han håller på sin rätt 

2 Han tar hänsyn till dem som tror sig 
vara bättre 

3 Han ser till att komma före den som 
vill byta körfält 

2? udk,fhudk,fudk olrsm;xufomw,fvdk@ xifwJholawG&Sdw,fqdkwmudk od&Sdem;vnf 
xm;w,f? 

370.Vad kan djupinlärning vid körkortsutbildningen leda till? 
370? um;armif;oifwef;rSm av;eufpGmavhvmoif,ljcif;a=umifh bmudkjzpfapEdkifvJ? 

1 Att jag efter en kort tid glömmer bort 
det mesta av trafikreglerna 

2 Att jag blir bättre motiverad att följa 
trafikreglerna 

3 Att jag blir mindre riskmedveten i 
trafiken 

 2? vrf;pnf;urf;awGudk vdkufemaqmif&Gufvkdpdwf ydk+yD;awmh &Sdvmw,f?  
371.Vilken av nedanstående förare har kortast reaktionstid när det gäller  
        bromsning? 
371? atmufaz:jyygawGxJu b,fvdk um;orm;rsKd;rSm b&dwftkyfzdk@wkH@jyefcsdef twdkqHk;&SdovJ?  

1 Den som är mentalt handlingsberedd 



2 Den som har blicken nära bilen 

3 Den som är bromsberedd 

 3? b&dwftkyfzdk@ tqifoifh&SdaewJhol? 
372.Vilket av följande alternativ påverkar en trafiksituation så att  
      svårighetsgraden ökar? 
372? atmufrSmay;xm;wJhtxJu b,ftcsuf[m ,mOfa=umtajctaerSm cufcJr_udk  
     wdk;vmapvJ? 

1 När du kör på en väg som har flera 
körfält 

2 När du kör på en väg som saknar 
mittmarkering 

3 När du kör på en väg med bra väglag 

4 När du kör på en väg där det ligger lös 
snö 

 4? ESif;awGruspfvpf avsmh&J+yD;usaewJh vrf;ay:armif;&if? 
373.Vad är sant om hur vi upplever oss själva som bilförare? 
373? um;orm;wpfOD;[m rdrdudk,fudkxifjrifoHk;oyfr_eJ@ ywfowfvdk@ b,ftcsufu rSefovJ?  

1 Det finns ingen skillnad i hur män och 
kvinnor upplever sig som bilförare 

2 Män har ofta en realistisk uppfattning 
om sin egen kapacitet som bilförare 

3 Kvinnor har ofta en realistisk 
uppfattning om sin egen kapacitet som 

bilförare 
3? vufawG@rSm rdrd&J@um;armif;EkdifpGrf; b,favmuf&Sdw,fqdkwmudk trsKd;orD;awG 
trsm;tm;jzifh em;vnfoabmaygufxm;w,f?  

374.Vilken effekt får överinlärning vid körkortsutbildning? 
374? um;vdkifpifynmudk vdktyfwmxuf ydkavhvmoif,lxm;&if b,fvdkxda&mufr_rsdK;&SdvJ ? 

1 Man lär sig att ha tålamod med sina 
medtrafikanter 

2 Förmågan att handla snabbt och 
automatiskt ökar 

 3? v#ifjrefpGmvkyfaqmifEdkifpGrf;[m tvdktavsmufwkd;vmr,f? 
375.Vad är första tecknet på trötthet? 



375? armyef;jcif;&J@ yxrqHk;vuQ%mu bmvJ ? 
1 Du har svårt att hålla jämn fart 

2 Du reagerar sent på uppkomna 
situationer 

3 Du känner dig oengagerad 

 3? oifhtaeeJ@ tm&Hkplpdkufr_r&Sdjcif;udkcHpm;&r,f? 
376.Kan du genom egna åtgärder minska svårighetsgraden i bilkörningen? 
376? um;armif;wJhae&mrSm tcuftcJudk oifudk,fwdkif av#mhcsEdkifvm;? 

1 Ja 

2 Nej 

377.Hur skiljer sig sättet att titta i trafiken mellan erfarna och oerfarna förare? 
377? tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;eJ@ tawG@}uHKr&SdwJhum;orm;wdk@&J@ ,mOfa=umay:rSm b,fvdk 
=unfhjrifoHk;oyf=uovJ?  
 

1 Erfarna förare låser ofta fast blicken i 
trafiken och missar därför viktig 

information 
2 Oerfarna förares sökbeteende är mer 

systematiskt 

3 Erfarna förare har lättare att fästa 
blicken vid information som är viktig 

för trafiksäkerheten 
 3? tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;[m ,mOfa=umvHk+cHKr_twGuf ta&;}uD;wJh  
                      tcsufawGudk vG,fulpGmawG@jrifEdkifw,f? 
378.Vad kännetecknar ofta personer som ger efter för grupptryck i trafiken? 
378? ,mOfa=umay:rSm tjcm;olawG&J@zdtm;twdkif; vdkufemaqmif&GufwwfwJh ol&J@vuQ%mu 
bmvJ? 

1 Stark önskan att bli omtyckta 

2 Dåligt humör 

3 Hög impulskontroll 



 1? tjcm;olawG&J@ ESpfoufr_udk cH,lvdkpdwf}uD;rm;jcif;?  
 
379.Varför kör en del bil eller motorcykel trots att de druckit alkohol? 
379? tcsdK@armfawmfqkdifu,f(odk@)um;orm;rsm;[m bma=umifht&ufaomuf+yD;&J@om;eJ@  
       armif;vJ? 

1 De tror att små mängder alkohol inte 
går att mäta och därför kan de köra 

utan risk 
2 De tror inte att de nått gränsen för 

rattfylleri 

3 De tror att de får kortare reaktionstid 
med lite alkohol i kroppen 

2? ,mOfarmif;zdk@wm;jrpfxm;wJh t&ufyrm%txdatmif olwdk@&J@cE<mudk,fxJrSm r&Sd 
ao;bl;vdk@ xifjrif=uvkd@?  

380.Vad kan följden bli om du inte står emot grupptryck från andra trafikanter? 
380? tjcm;,mOfa=umoHk;wJholawG&J@ zdtm;twdkif; vdkufrvkyf&if b,fvdktusdK;qufawG  
     jzpfay:vmEdkifvJ? 

1 Jag lär mig inget nytt i trafiken trots att 
jag ser hur andra trafikanter gör 

2 Jag kör efter reglerna trots att många 
andra slarvar 

3 Jag bryter mot 
hastighetsbegränsningar när det bildas 

en bilkö bakom mig 
3? udk,fhum;&J@aemufrSm tjcm;um;awG wjznf;jznf; pDwef;vmw,fqdk&if t&Sdef 
uef@owfcsufudk csKd;azmuf&ma&mufw,f?  

381.Vilket av följande exempel beskriver ett moget trafikbeteende? 
381? ,mOfa=umay:rSm b,fvdkaqmif&GufcsufrsdK;[m &ifhusufwJh jyKrlaqmif&GufcsufvJ? 

1 Att respektera 
hastighetsbegränsningarna när en polis 

finns i närheten 
2 Att underlätta för någon annan vid ett 

körfältsbyte i tät trafik 

3 Att alltid hålla på trafikreglerna 

  



2? ,mOftoGm;tvmawGeJ@ jynfh=uyfaewJhcsdefrSm tjcm;olwpfOD;OD;u ,mOfa=um 
ajymif;csifw,fqdk&if ol@twGuf vG,fvG,fulul ,mOfa=umajymif;vdk@&atmif vkyf 
ay;&r,f?   

 
 
 
382.Hur väljer en erfaren förare ut information i trafiken, jämfört med en oerfaren 
        förare? 
382? tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;[m ,mOfa=umay:u owif;tcsuftvufawGudk a&G;cs,fwJh 
ae&mrSm tawGt}uHKr&Sd wJhum;orm;eJ@Ed_if;,SOf&if b,fvdkvJ ? 

1 En erfaren förare håller blicken riktad 
mer till höger på vägen 

2 En erfaren förare varseblir i större 
utsträckning viktig information 

3 En erfaren förare varseblir i mindre 
utsträckning föremål via 

backspeglarna 
 2? tawG@t}uHK&SdwJhum;orm;u ta&;}uD;wJh owif;tcsuftvufawGudk  
                      ydk+yD;awmh awG@jrifod&SdEdkifw,f? 
383.Hur reagerar en bilförare efter att ha druckit en burk starköl? 
383? bD,mjyif;jyif;wcGuf aomuf+yD;&if um;orm;wpfa,muf[m b,fvkdjzpfvmovJ?  

1 Allt omdöme försvinner 

2 Reaktionstiden förlängs 

3 Färgseendet försämras kraftigt 

4 Dubbelseende inträder 

 2? ol@&J@ wHk@jyefcsdef[m ydk+yD;awmh =um&Snfvmw,f?  
384.Varför måste förarens förnuft vara ett nödvändigt komplement till  
      reglerna i trafiken? 
384? vrf;pnf;urf;awG[m ta&;ygovdkrsKd;bJ um;orm;wpfa,mufqDrSmvJ a0zefydkif;EkdifwJh 
todtm&Hk &Sdzdk@vdktyfwm bma=umifhvJ?  

1 Regelsystemet går inte att förstå 



2 Regelsystemet kan inte styra alla 
tänkbara trafiksituationer 

3 Regelsystemet är ofta ett hinder för 
trafiksäkerheten 

2? vrf;pnf;urf;awGeJ@wif ,mOftoGm;tvmtm;vHk;udk xdef;csKyfxm;zdk@qdkwm rjzpf 
Ekdifvkd@?  

 
385.Varför har vi trafikregler? 
385? bmjzpfvdk@ vrf;pnf;urf;awG &Sd&wmvJ ? 

1 För att skapa jämlikhet mellan olika 
slag av trafikanter 

2 För säkrare trafik 

3 För största möjliga rättvisa 

 2? ,mOfa=umvHk+cHKr_&Sdatmif? 
386.Vad kan sannolikhetsinlärning ge för effekt i trafiken? 
386? ,mOftoGm;tvmawGrSm jzpfvmEkdifwJhtajctaeudk wGufq+yD;awmh b,fvdkrsKd;jyKrlvkyf 
aqmifwwfovJ?  
 

1 Att jag, i korsningar där sikten är bra 
och det sällan kommer andra fordon, 

kör långsamt 
2 Att jag, i korsningar där sikten är dålig 

och det sällan kommer andra fordon, 
kör fort 

3 Att jag, i korsningar där sikten är dålig 
och det ofta kommer andra fordon, kör 

fort 
 2? jrifuGif; raumif;ayr,fh um;awGvmcJvSwJh vrf;qHkawGrSm jrefjrefarmif;jcif;?  
387.Vad är sant om hur människor påverkas av mediciner och alkohol? 
387? aq;eJ@t&uf[m vlawGtay:rSm b,fvdktusdK;oufa&mufr_&SdvJ ? 

1 Alla mediciner påverkar mig så jag 
blir en sämre förare 

2 Det är endast alkohol som kan påverka 
min bilkörning 



3 Att blanda medicin och alkohol kan 
vara livsfarligt 

  3? t&ufeJ@ aq;0g;aygif;pyfjcif;[m touftEW&m,f&SdEkdifw,f? 
388.Vad är sant om ditt sätt att fästa blicken i trafiken? 
388? ,mOfa=umay:rSm oifhtjrif(wae&mudktao=unfhjcif;)eJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsuf? 

1 Ovana förare håller i regel blicken fäst 
längre fram än vana förare 

2 Om jag låser fast blicken vid ett 
föremål är risken stor att jag missar 

intilliggande information 
3 Tittar jag nära framför bilen blir 

kurshållningen stabil 

2? wae&mxJudkom tao=unfhae&if tJ'Dem;av;rSm&SdwJh wjcm;owif;tcsuf 
tvufawGudk vGwfoGm;zdk@rsm;w,f?  

389.Hur kan du som förare bäst bidra till ökad trafiksäkerhet? 
389? um;orm;wOD;taeeJ@ ,mOfa=umvHk+cHKr_&Sd&ef b,fvdkyg0ifvkyfaqmifvdk@&vJ ? 

1 Genom att köra defensivt 

2 Genom att köra nya och säkra bilar 

3 Genom att träna upp 
reaktionsförmågan 

4 Genom att undvika att köra under 
mörker 

 2? ckcHumuG,fwJhenf;tm;jzifh armif;jcif;? 
390.Vad kan man vänta sig av en impulsiv förare? 
390? qENtwdkif;vkdufvkyfwwfwJh um;orm;awGrSm b,fvdkt&mrsdK;udk awG@jrifEdkifvJ ? 
 

1 Att han är duktig på att snabbt ta sig ur 
farliga trafiksituationer 

2 Att han är snabb att uppfatta en 
trafiksituation 

3 Att han har kontroll över sitt fordon 

4 Att han kan göra en plötslig och 
oväntad manöver 



 4? olu&kwfw&uf rxifrSwfxm;wJhtjyKtrlrsdK; vkyfaqmifwwfw,f? 
391.Vilken synvilla (illusion, feltolkning) kan drabba förare i trafiken? 
391? b,fvdk rSm;,Gif;wJhtjrifrsdK;[m um;orm;udk ,mOfa=umay:rSmtusdK; oufa&muf  
      r_&SdvJ? 

1 Man kan tro att man har en 
vattensamling på vägen framför sig, 
trots att det inte har regnat på flera 

dagar 
2 Man kan tro att det kommer korsande 

trafik, trots att det inte finns en 
trafikant i närheten 

1? wHv#yfudka&xifqdkovdk t&if&ufawGu rdk;r&Gmxm;cJhayrJhvJ a&S@uvrf;rSm 
a&awGpka0;aew,fvdk@ xifjrifwwfw,f? 

392.Du har kört länge i hög fart och närmar dig en sträcka som är begränsad  
     till 50 km/h. hur kommer du troligen att sänka farten om du inte tittar på  
     hastighetsmätaren? 
392? oif[mt&Sdefrsm;rsm;eJ@ awmfawmf=umarmif;ae+yD; 50 uDvdkrDwm owfrSwfxm;wJh  
      ae&mudk a&muf&Sdvmr,f/ oift&Sdefwdkif;wJh rDwmudkr=unfhbl;qdk&if oifav#mhwJh  
      t&Sdef[m b,fvdkjzpfvmEdkifvJ ? 
392? oif[m tcsdefawmfawmf=umatmif um;udktjref}uD;armif;ae&muae+yD;awmh wpfem&Dudk 
uDvdkrDwm (50)E_ef;eJ@bJarmif;vdk@&awmhwJh ae&mudka&mufvmw,f? rDwm'dkifcGufudkom r=unfhbl; 
qdk&if oifh&J@t&Sdefudk b,favmuftxd av#mhcsvdkufr,fvdk@ xifovJ?   

1 Jag sänker farten för mycket 

2 Jag sänker farten för lite 

3 Jag sänker farten till den nya 
hastighetsbegränsningen 

 2? usaemftaeeJ@t&Sdefudk eJeJbJav#mhrdjcif; ? 
393.Vad menas med så kallad defensiv körning? 
393? ckcHumuG,fwJharmif;enf;qdkwm bmvJ ? 

1 Att man aldrig benhårt håller på sin 
”rätt” utan anpassar sin fart. Placering 

mm till andra trafikanter 
2 Att man alltid håller låg fart och strikt 

följer trafikreglerna 

3 Att man visar medtrafikanterna att 
man är rutinerad och klarar av att 

reagera snabbt i komplicerade 



situationer 

1? udk,fhbufu ”rSefaew,f”qdkwJht&mawGudkom wpdkufrwfrwf pGJudkifaqmif&Guf 
aewmrsKd;r[kwfbJ wjcm;,mOftoGm;tvmawGeJ@ vdkufavsmnDaxGr_&Sdatmif udk,fh 
um;&J@t&Sdef/ ae&mtaetxm; pwmawGudk xdef;nd‡ay;w,f?  

394.Hur påverkar tidigare erfarenheter, intressen och förväntningar, vad  
     förare reagerar på i trafiken? 
394? tawG@t}uHKa[mif;awG/ pdwf0ifpm;r_awGeJ@ ,Hk=unfar#mfrSef;xm;awG[m ,mOfa=umay:rSm 
um;orm;&J@ vkyfudkifaqmif&Gufr_awGudk b,fvdktusKd;oufa&mufr_&SdapovJ?  
 

1 Förare som vill hålla en högre 
hastighet slår inte av på takten för att 
en polisbil råkar ligga framför dem 

2 Förare som sett många småkrockar i 
en gatukorsning, skärper 

uppmärksamheten just där 
3 Förare intresserade av jakt bryr sig inte 

om varningsmärken för vilt 

2? vrf;qHkwpfckrSm ,mOfwdkufr_awG tjzpfrsm;w,fqdkwmudk awG@jrifzl;xm;wJh um; 
orm;[m tJ'Dae&ma&muf&if aumif;aumif;owdxm;w,f?  

395.Vad leder överinlärning vid körkortsutbildningen till? 
395? vdkifpif&zdk@twGufudk vdktyfwmxufydk+yD;awmh avhvmoif,lxm;&if bmjzpfwwfovJ?  

1 Mitt sätt att se mig för i trafiken blir 
mindre utvecklat 

2 Jag kör fortare 

3 Jag glömmer inte lika lätt mina 
teorikunskaper 

 3? pnf;rsOf;/ oabmw&m;awGudk vG,fvG,feJ@rarhawmhbl;? 
396.Vid körning i dagsljus på landsväg får du ett möte. Vad är rätt när det gäller  
        avstånd och mötespunkt? 
396? ae@tvif;a&mif&SdwJhtcsdef e,fvrf;ay:rSm rsufESmjcif;qdkifvmwJhum;eJ@awG@r,f/  
      qHkawG@rJhae&m&J@ tuGmta0;eJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsufubmvJ? 

1 Om den mötande bilen kör fortare än 
den tillåtna hastigheten blir det svårare 

att avgöra var mötet kommer att ske 
2 Om den mötande bilen kör på halvljus 

har jag svårare att avgöra var mötet 
kommer att ske 



3 En erfaren förare har mycket lätt att 
bedöma avståndet till den mötande 

 1? wu,fvdk@ rsufESmcsif;qdkifrSum;u cGifhjyKxm;wJht&SdefE_ef;xuf  
                    jrifhatmif armif;r,fqdk&if awGqHkrJhae&mudk cef@rSef;&cufw,f? 
397.Kan du påskynda förbränningen av alkohol? 
397? cE<mudk,fxJrSm&SdwJh t&ufyrm%udk jrefjrefavsmhoGm;atmif vkyfvdk@&vm;?  

1 Ja, med mycket sömn 

2 Ja, med bastubad 

3 Nej 

4 Ja, med stadiga måltider 

 3? r&bl;? 
398.Vid vilket tillfälle måste du räkna med att det är speciellt svårt att uppfatta de  
        trafiksituationer som en förare kan ställas inför? 
398? tajctaewpfrsKd;a=umifh ukd,fh&J@,mOfa=umay:rSm bmawGjzpfaeovJqdkwmudk od&Sdedkifzdk@ 
txl;cJ,Of;vSygw,f? b,fvdk tajctaersKd;rSmvJ?  

1 När jag kör på en smal landsväg 

2 När jag kör utom tättbebyggt område 

3 När jag blir bländad av mötande 
fordon 

4 När jag kör i normalt vinterväglag 

  3? rsufESmjcif;qdkifum;&J@ rD;ta&mifa=umihf rsufpdpl;oGm;wJhtcsdeff? 
399.Vad är sant när det gäller människans förmåga att bedöma avstånd? 
399? vlawG&J@tuGmta0;qHk;jzwfEdkifwJh pGrf;&nfeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsufubmvJ? 

1 Vi använder referenser i form av 
stolpar, linjer och storlek när vi 

bedömer avstånd 
2 Siktförhållandena har ingen betydelse 

för vår förmåga att bedöma avstånd 



3 Erfarna förare har inga svårigheter att 
bedöma avstånd till mötande bilar 

 1? usaemfwdk@u tuGmta0;udkqHk;jzwfwJhae&mrSm  "gwfrD;wdkifawG/ rsOf;a=umif;awG  
                      eJ@ t&G,ftpm;twdkif;twmawGtay:rSm =unfh+yD; qHk;jzwfw,f? 
400.Vilket påstående är sant när det gäller din förmåga att bedöma avstånd? 
400? oifh&J@ tuGmta0;qHk;jzwfEdkifwJh pGrf;&nfeJ@ywfouf+yD; rSefuefwJhtcsufubmvJ? 

1 Mitt djupseende är flera hundra meter 
så jag behöver inte använda några 

ledtrådar 
2 Mitt djupseende är bara några tiotal 

meter så jag måste använda olika 
ledtrådar som t.ex. övertäckning, 
linjeperspektiv och relativ storlek 

3 Mellanliggande föremål gör det 
svårare för mig att bedöma avstånd 

 2? usaemf&J@ aumif;rGefpGmawG@EdkifpGrf;[m rDwm 100 twGif;rSmbJ&Sdw,f  
                     qdkawmhusaemfu rwlnDwJh taxmuftulay;wJht&mawGudk toHk;jyK  
                     &r,f/ Oyrm/  "gwfrD;wdkif/ rsOf;a=umif;eJ@ t&G,ftpm;twdkif;twm ? 
401.Varför är förare med bristande impulskontroll ofta trafikfarliga? 
401? udk,fhudkudk,f xdef;csKyfr_tm;enf;wJh um;orm;awG[m ,mOfa=umay:rSm bma=umifh  
        tEW&m,f&SdvJ ? 

1 Därför att de ofta visar ett aggressivt 
beteende i trafiken 

2 Därför att de ofta gör manöver i 
trafiken utan att tänka på 

konsekvenserna 
3 Därför att de ofta kör fortare än andra 

trafikanter 

 2? bma=umifhvJqdkawmh olwdk@[mjzpfvmrJhtusdK;qufudkrpOf;pm;bJ  
                    vkyfwJhtwGufa=umifh ? 
402.Vilken av nedanstående förare är inblandad i minst trafikolyckor? 
402? atmufrSmay;xm;wJh b,fvdkum;orm;rsm;[m rawmfwqjzpfr_rSm yg0ifr_tenf;qHk;vJ? 

1 Den som kör en bil utrustad med ABS-
bromsar 

2 Den som kör impulsivt 

3 Den som har kort reaktionstid 



4 Den som kör defensivt 

 4? ckcHumuG,fwJhenf;eJ@ armifwJhum;rm;? 
403.Vad måste du kunna bedöma i den här trafiksituationen? 
403? 'D,mOfa=umtajctaerSm oifb,ft&mudk qHk;jzwfEdkif&rvJ? 

1 Den korsande gatans bredd 

2 Vilka regler som gäller i korsningen 

 2? vrf;qHkrSm b,fvdkrsKd;pnf;rsOf;pnf;urf;awG tusKH;0ifw,fqdkwmudk odxm;&r,f? 
 
404.Vilket alternativ beskriver bäst när fartblindhet kan uppkomma? 
404? atmufaz:ygawGxJu b,fvdktajctaersKd;rSm t&Sdefuef;r_ tjzpfEkdifqHk;vJ?  

1 Vid en utfart på en motorväg 

2 Vid en omkörning på landsväg 

3 Vid avfart från en motorväg 

4 Vid körning i ett villakvarter 

 3? tjrefvrf;r}uD;ay:rS vrf;oG,fav;ay:udk cGJxGufwJhtcsdef? 
405.Du startar din bil med hjälp av en annan bils batteri. Vad är riktigt? 
405? wjcm;um;wpD;&J@tultnDeJ@ oifhum;udk pufE_d;r,f b,ft&murSefvJ? 

1 Om batterierna kopplas fel kan det bli 
kortslutning 

2 Motorn måste vara avstängd på bilen 
som ger starthjälp 

3 Batterierna behöver inte ha samma 
spänning (volt) 

 1? tu,fI bufx&DwwfwmrSm;&if c%av;eJ@ tm;ukefoGm;Edkifw,f? 
406.Vätskenivån i behållaren har sjunkit under minimistrecket. Vad kan inträffa? 
406? cGufxJrSm qDu tenf;qHk;&Sd&r,fhyrm%xuf enf;ae&if bmjzpfwwfvJ? 

1 Bromsverkan kan upphöra 



2 Bilen kan bli tung att styra 

3 Vindrutespolningen kan sluta fungera 

4 Kylarvätskan kan börja koka 

  1? b&dwfqDenf;&if b&dwftvkyfvkyfwm&yfoGm;wwfw,f? 
407.På vilket sätt kan du se att oljetrycket är för lågt? 
407? qDzdtm; enf;aejcif;udk oifb,fvdkodEdkifrvJ?  

1 Genom en kontrollampa på 
instrumentpanelen 

2 Om fläktremmen gått av 

3 Om motorns arbetstemperatur ökar 

4 Om laddningen av batteriet upphör 

  1? um;&J@ tcsufjy'dkifcGufxJuae odEdkifw,f? 
 txufu az:jycJhwmuawmh bmomjyefxm;wJhar;cGeftcsdK@jzpfygw,f? &kyfyHkawGeJ@yl; 
wGJaz:jyxm;wJh  bmomjyefxm;+yD;om;ar;cGef;awGvJ&Sdygao;w,f/ tJ'Dar;cGef;awGu &kyfyHkryg&if 
bmrSt"d̀g,fr&Sdwma=umihf tckaz:jyxm;wJhtxJrSm rxnfhxm;ygbl;/ aemufrS &kyfyHkawGudkygyl;wGJ 
az:jyEdkifatmif}udK;pm;+yD; qufvufaz:jyoGm;ygr,f?  
vdkifpifeJ@ygwfouf+yD; 0ifavhvmEkdifwJh Webside awGxJu tckay;xm;wJh Websideu tawmfav; 
aumif;w,f? avhusifhEdkifzdktwGuf tm;vHk;vkyfxm;ay;w,f?  www.lobab.se   jzpfygw,f?  
 
Ð um;armif;vJwwf+yD; pmawG@(Teori) vnf;wpHkw&mavhvmvdk@+yD;+yD;qdk&if bmqufvkyfrvJ´
 um;armif;vJ wpHkw&mpdwfcsvdk@&+yD; pmawG@(Teroi) vnf;wpHkw&mydkif+yD;qdkvdk@&Sd&if 
a&cJjyifay:rSmarmif;zdk@(Halkbanan)eJ@ tEW&m,feJ@ygwfoufvdk@odoifhodxdkufwJhoifwef; (Riskutbil- 
dning) wufzdk@udk tcsdef&ufcsdef; (Bokatid) vkyf&ygr,f? &ufcsdef;&+yD;&if oifwef;ausmif;awGu 
ay;wJh &ufcsdef;awGrSmoGm;+yD; oifwef;wuf&rSmjzpfygw,f? a&cJjyifrSmarmif;wmu (1400)c&dkem 
ay;&rSmjzpf+yD; tEW&m,feJ@ygwfoufwJhodoifhodxdkufaomoifwef;uawmh(600§ 800)c&dkem ay;& 
rSmjzpfygw,f? tJ'Doifwef;ESpfckuawmh bmrSpkd;&drfp&mr&Sdygbl;/ bmjzpfvdk@vJqdkawmh 'Doifwef; 
ESpfcku atmifwm/ &_H;wmr&Sdygbl;?wuf+yD;&if +yD;wmygbJ? tJ'Doifwef;ESpfckwufxm;+yD;qdk&ifawmh 
pmawG@eJ@ vufawG@ajzvdk@&+yD;jzpfygw,f?  
 
 
 

http://www.lobab.se/


Ð pmawG@(kungskapsprov) eJ@ vufawG@(körprov) ajzzdk@ b,fvdkvkyf&rvJ´ 
 pmawG@eJ@vufawG@ ajzzdk@twGuf vkyf&rSmu qGD'ifvdkajzr,fqdk&if udk,f[mudk,fpdwf 
}udKufwJh &uf/csdfefeJ@em&DawGudk a&G;cs,f+yD; &ufcsdef;,l&rSmjzpfw,f? b,fvdkvkyf&rvJqdkawmh t&if 
qHk; Internet xJrSm www.vv.se udkt&ifoGm;yg/ tJ'DtxJrSm nmzuftjcrf;rSmjyxm;wJh Gå direkt 
till atmufu ay;xm;wJhtuGufxJrSm Boka kungskaps- och körprov udka&G;cs,f+yD; Ok udkESdyf 
vkdufyg/ tJ'DrSmLag invkyfEkdifzdk@twGuf personnummer  &dkufxnfh&rJhtuGufeJ@ personlig kod &dkuf 
xnfh&rJhtuGufESpfckay:vmygr,f? tJ'Dae&mrSm direkt oGm;vdk@r&bl;qdk&if yxrOD;qHk; webpage 
xJu A-Ö vdk@ay;xm;wJhae&mudkESdyfvdkufyg/ tJ'gqdk A uae Ö txdtpOfvdkufacgif;pOfawGay:vm 
ygr,f/ tJ'DtxJu kungskapsprov(Länk till körkortsportalen)udkoGm;yg/+yD;&if Boking av prov 
atmuftxJu rsOf;om;xm;wJh Boka prov(nytt fönster)udkESdyfyg/ 'gqdk txufuaz:jyxm;ovdkbJ 
Log in vkyfzdk@ ay:vmygr,f? tJ'Dtcg udk,fh&J@ personnummer tjynfhtpHkudk ay;xm;wJhtuGufxJ 
rSm&dkufxnfh+yD; atmufuusefwJh personlig kod tuGufxJrSmawmh udk,fyxrOD;qHk;av#mufv$m 
wif+yD; cGifhjyKcsufjyefydk@vmwkef;u ay;xm;wJh udk,fh&J@ *%ef;(5)vHk;jzpfwJh personlig kod udkxnfhay; 
&rSmjzpfygw,f? 'D*%ef;(5)vHk;[m ta&;}uD;ygw,f/ 'gr&Sd&if Log in vkyfvdk@r&wJhtwGuf bmrS 
qufvkyfvdk@r&ygbl;/ 'ga=umihf aocsmodrf;xm;zdk@vdkygw,f? aysmufoGm;w,fqdk&if pdwfylp&mawmh 
r&Sdygbl;/ topfjyefawmif;vdk@&ygw,f/ 'gayrJhtvkyf&_yfwma=umifh aocsmodrf;xm;yg? 
 txufuajymovdk tm;vHk;udk&dkufxnfh+yD;+yD;qdk&if Log in udkESdyfvdkufyg 'gqdk&ufcsdef; 
,lzdktwGuf udk,f&J@eHr,fygwJh pmrsufESmwckudka&mufoGm;rSmjzpfygw,f? tJ'Dudk,feHr,fab;rSm 
awmh'DtxJujyefxGufzdk@twGuf Log ut vkyfzdkay;xm;rSmjzpfygw,f? tJ'DpmrsufESmxJudka&mufoGg; 
+yD;qdk&ifatmufrSm Boka prov qdkwm&Sdygw,f/ tJ'gudkESdyfvdkufyg?tJ'gqdk&if aemufxyfpmrsufESmw 
ckxyfay:vm+yD; b,fvdkvdkifpiftrsdK;tpm;udkajzrvJqdkwm a&G;cs,fay;&rSmjzpfygw,f? tJ'DrSmudk,f 
u B vdkifpifajzrSmjzpfwJhtwGuf tJ'gudka&G;yg? +yD;&if Fortsätt udkoGm;yg?tJ'DrSm b,fc&dkifrSmajzrvJ 
qdkwm a&G;cs,fyg?c&dkifa&G;cs,fvdkufwmeJ@ tJ'Dc&dkifxJub,f+rdK@rSmajzrvJqdkwm xyfa&G;zdk@ay:vmyg 
r,f/ udk,f}udKufwJh+rdK@udka&G;yg/ +yD;&if Fortsätt udkoGm;yg?tJ'DtxJrSm ajzvdk@&rJh &ufawGeJ@ tcsdefawG 
udkay;xm;wJh jyuQ'defwckay:vmygr,f/tJ'DrSmajzvdk&wJh&ufawGudk pmvHk;trJeJ@az:jyxm;rSmjzpf+yD; 
r&wJh&ufawGudkawmh pmvHk;trGJeJ@az:jyxm;ygw,f?tJ'DrSmvnf; udk,f}udKufwJh&uf/tcsdefawGa&G;+yD; 
Fortsätt udkESdyfvdkufyg 'gqdk oif[m pmawG@(kungskapsprov)ajzzdk@ &ufcsdef;&,lvdk@+yD;oGm;yg+yD;? tJ'g 
+yD;wmeJ@wqufxJ quf+yD; tarmif;udkvnf; txufygtwdkif;a&G;cs,f+yD; &ufcsdef;&,l&rSmjzpf+yD; 
tJ'gESpfrsdK;vHk;+yD;+yD;qdk&ifawmh tm;vHk;+yD;yg+yD;? tJ'gawGtm;vHk;+yD;+yD;qdk&if yxrpmrsufESmrSmaz:jy 
xm;wJhu Log ut udkoGm;+yD; jyefxGufzdk@udkvnf; rarhygeJ@? 
 'Dvdk &ufcsdef;,l+yD;vdk@ wygwftwGif;rSm pmar;yGJajzzdk@twGuf vkyfaqmif&rJhpnf;urf; 
csufawG/ odoifhwJhtcsufawGygwJhpmawG/ udk,fvkyfxm;wJh&ufcsdef;/ &uf/tcsdef/ +rdK@eJ@vdyfpmygwJhpm 
eJ@ aiGay;oGif;&rJhpm&GufawG a&mufvmrSmjzpfygw,f?ay;ydk@&rJhaiGudk ajz&rJh&ufcsdef;rwkdifcifrSm ay;ydk@ 
&rSmjzpfygw,f? ay;ydk@&rJhaemufqHk;&ufcsdef;udk tJ'Dpm&GufxJrSmaz:jyxm;ygw,f?  
 
Ð pmawG@ajz (Kungskapsprov)wJhtcg bmawGvkyf&rvJ´ 
 yxrOD;qHk;pmawG@ajzrJhae@rSm em&D0uf(odk@) wem&Davmuf }udKoGm;yg? a&mufwmeJ@ 
tJ'Dtcef;xJrSm ( Auto )"gwfykH&kdufwJhae&m&Sdygw,f? tJ'DrSm "gwfyHk&dkuf&rSmjzpfygw,f?"gwfyHkudk 

http://www.vv.se/


b,fvdk&kdfuf&r,fqdkwm pufuae+yD; wqifhjcif;vrf;n$efay;ygw,f? tJ'Dtwdkif; vdkufvkyf&HkygbJ?+yD; 
&ifc%apgifh+yD; tJ'Duwm0ef&Sdoluudk,fhudk ac:ygr,f/ tJ'DrSmvufrSwfxdk;&rSmjzpfygw,f? 
 'Dae&mrSm wckt}uHjyKcsifwmu yxrt}udrf "gwfyHk&kdufwmeJ@ vufrSwfxdk;wm[m 
ta&;}uD;ygw,f/ bmjzpfvdk@vJqkdawmh udk,fvdkifpif&&if 'D"gwfyHkeJ@vufrSwf[m udk,f&rJhvdkifpifu'f 
jym;ay:rSm ygvmrSmjzpfvdk@ygbJ/ vdkifpifu'fjym;wck[m oufwrf;(10)ESpfowfrSwfxm;wma=umifh 
udkuaocsmrvkyfxm;&if jyefvJzdk@cufygw,f? 'ga=umihf yxrqHk;tacgufrSm "gwfyHk&kdufzdk@udk}udKwif 
jyifqifoGm;yg?vufrSwfudk aocsmxdk;yg? ratmifvdk@ aemufydkif;xyfajzwhJtcgawG=u&if "gwfyHkvJ 
r&dkuf&awmhbl;/ vufrSwfvJxdk;p&mrvdkawmhbl;? 
 tJ'Dvdk "gwfykHvJ&dkuf+yD;+yD; vufrSwfvJxdk;+yD;+yD;qdk&if udk,fajz&rJhtcsdefudkapgifhyg/tcsdef 
us&if wm0ef&SdwJholu ajymygr,f tcef;xJ0ifwJhtcg udk,f&J@ tkdif'Du'fudkjy&ygw,f/ 'ga=umihf 
ajzzdk@oGm;wJhtcg tdkif'Du'fudk ,loGm;zdk@ rarhygeJ@? 'Dae&mrSm pmar;yGJ pajzzdk@twGufpwifyHkjcif;wjrdK@ 
eJ@w+rdK@ yHkpH/pnf;urf;jcif;rwlygbl;/ 'ga=umihfudk,fajzrJh+rdK@u pnf;urf;twdkifvdkufemaqmif&Guf&rSm 
jzpfygw,f?  
 
Ðtarmif;ajz(Körprov)wJhtcg bmawGvkyf&rvJ´ 
 tarmif;ajzwJhtcgrSm &Sif;ygw,f? udk,fajz&rJhtcsdefudkoGm;apgifhae+yD; tcsdefus&if 
wm0ef&SdwJholuvm+yD; udk,f&J@ tkdiff'Du'fudk,l+yD; udk,fhudkppfaq;ygr,f/ +yD;&ifpm&Gufay:rSmvufrSwf 
xdk;&ygr,f/ +yD;&if tarmif;ajzzdk@ pwifrSmjzpfygw,f?  
 ppjcif;rSm oluum;udk ppfaq;zdk@ajymygr,f?+yD;&if um;xJrSm&SdwJh ,mOfarmif;xdkifcHkudk 
b,fvdka&$&ovJ/ tcsufjyrD;b,frSmvJ/ um;&J@*D,mtajctaeb,fvdk&SdvJ ponfjzifhjyygw,f/ 
bmjzpfvdk@vJqdkawmh um;awG[m wpD;eJ@wpD; wnfaqmufxm;yHkjcif;rwl=uygbl;? 'Dae&mrSmvJ 
yHkaowGufxm;vdk@awmhr&ygbl; bmjzpfvJqdkawmh vlwa,mufeJ@wa,muf rwl=uygbl;/ 'ga=umihf 

olwdk@cdkif;wJhtwkdif; vkdufvkyf&HkygbJ? um;ay:udka&mufwmeJ@ oluudk,fhudkajymygr,f/ ̏ igu b,fudk 
auG@qdk&if b,fauG@yg/ nmauG@qdk&if nmauG@yg/ bmrSrajym&if wnfhwnfhqufarmif;yg/ wcgwav 
vrf;jytrSwftom;twkdif;armif;yg/ tu,fI +rddK@eHr,fajym&if vrf;jyqdkifbkwfudk=unfh+yD; vrf;jy 

qkdif;bkwfu vrf;nGeftwkdkif;armif;yg/r&Sif;wm&Sd&if jyefar;yg ˝ponfjzifhajymygr,f/ olajymwJht 
wdkif;vkyf&HkygbJ/ bmrS tcuftcJr&Sdygbl;? wckbJtxl;owdxm;&rSmu t&ifuudk,fb,fvdkbJ 
armif;cJharmif;cJh tJ'DtcsdefrSmawmh qGD'ifEdkifiHuowfrSwfxm;wJh pnf;rsOf;pnf;urf;awGeJ@tnDao 
csmarmif;jy&rSmjzpfygw,f? um;orm;wkdif;um;orm;wdkif;[m um;armif;wmtcsdef=umvmwmeJ@ 
tr# w}udrfr[kwfw}udrfrSm tenf;eJ@trsm;qdkovdk trSm;awGudkawmh usK;vGefrdwwf=uygw,f? 
'ga=umifh udk,fu vdkifpif&zdk@twGuf pmar;yGJajzaew,fqdkwmudk owd&yg/ twwfEdkkifqHk;pepfw 
usarmif;yg/ v_yf&Sm;r_awGudkydkrdkay:vGifapzdk@twGuf *&kpdkufyg? qdkvdkwmu Oyrm?taemufzufudk 
=unhfwJhae&mrSm nmzufaemuf=unhfrSefudk rsufvHk;av;eJ@apgif;+yD;=unhfwmxuf acgif;udkygeJeJav; 
vSnfh+yD; apgif;=unfhwmrsdK;/ taemufqkyfwJhtcgrSm ab; b,f/nmeJ@ bufrSefubJ=unhfwmxuf 
acgif;wvHk;vHk;udkvSnfh+yD; taemufzufudk=unfhwmrsdK;/ vrf;a=umif;ajymif;wJhtcgrSm ab; b,f/nm   
eJ@bufrSefudkt&if=unhf+yD;rS t&Sdefudkav#mh +yD;rStcsufjyrD;udkjywmrsdK;/ t&Sdefav#mhwJhtcgrSm b&dwf 
udkt&ifarS;eif;+yD; aemufrS uvyfudkvdkufeif;wmrsdK;/ auG@wJhtcgawGrSm twwfEdkifqHk; a'gifhrSefus 
usauG@wmrsdK; ponfjzifh udk,fh&J@v_yf&Sm;r_udk olowdxm;rdatmifvkyfjyzdk@vdkygw,f? um;armif;wJh 



tcgrSmvJ t&Sdefudk owfrSwfxm;wJhtjrefE_ef;xufb,fawmhrS ausmfrarmif;ygeJ@/ nmOD;pm;ay;vrf; 
eJ@ vlaetdrfxlxyfwJh&yfuGuf cav;awGrsm;wJhae&mawGrSm tjcm;vrf;cGJawGu um;vmvm/rvm 
vm t&Sdefudk eJeJav#mharmif;yg/ rjzpfrae&yfzdk@ nGef=um;xm;wJhae&mawGrSm &yfudk&yfyg? udk,ftxl; 
*&kpdkuf+yD;armif;aew,fqdkwmudkay:vGifygap/ olodygap? 'gqdk&if atmifzdk@twGuf tawmfav;udk 
eD;pyfoGm;+yD;jzpfw,f? aemufwckxyf+yD;txl;owday;csifwmu bmta=umif;a=umihfbJjzpfjzpf 
pmar;yGJppfwJholudk jyefrajymygeJ? pdwfudktwwfEdkifqHk; csdK;ESdrfxm;yg? um;armif;+yD;vdk@ oluudk,fhudk 
tatmifay;w,f(Godkänd) qdkwmeJ@ udk,fuvJ oDtdk&D(Tori) atmifxm;+yD;xm;+yD;qdk&if udk,fu 
vdkifpif&oGm;yg+yD;/ tJ'DrSm oluudk,fhudk pm&Gufw&Gufay;ygr,f/ um;armif;vdk@&yg+yD;/ um;armif;wJh 
tcgwdkif; tJ'Dpm&GufeJ@ udk,fh&J@ tkdif'Du'fudk t+rJ,loGm;&ygr,f? tJ'Dvdkatmif+yD; wygwftwGif;rSm 
vdkifpifu'fjym;vm,lzdk@pmusvmygr,f/ "gwfyHkzdk; (200)c&dkemoGif;&ygr,f? udk,f&J@vdkifpifu'fjym;udk 
udk,faewJh+rdK@u pmwdkufrSm udk,fh&J@ tkdfif'Du'fjy+yD;oGm;xkwf,l&rSmjzpfygw,f?  
 
Ð ,mOfarmif;vdkifpifwck&zdk@ aiGb,favmufukefEdkifovJ ´ 
 'gudkawmh twdtus ceff@rSef;&cufygw,f? teD;pyfqHk;taeeJ@ wGuf=unfhr,fqdk&if 
awmh/ um;armif;wwfxm;om;+yD;om;vlqdk&if ( rjzpfraeukefus&rJhaiGu ----)  
1? qGD'ifEdkifiH ,mOfarmif;vdkifpifXmeu cGifhjyKcsuf tarmif;oifvdkifpif&zdk@/ av#mufv$mwifwJhtcg  
rsufaphprf;oyf ppfaq;c ( 150 ) c&dkemeJ@ vdkifpifXmeudkay;oGif;&rJhaiG ( 220 ) c&dkem? 
2? a&cJjyifay:armif;jcif;(Halkbanal) twGuf ( 1400 ) c&dkem?  
3? tEW&m,feJ@ygwfouf+yD;odoifhodxdkufaomoifwef; (Riskutbildning) ( 800 ) c&dkem? 
4? oDtdk&Dpmar;yGJ (Kungskapsprove) twGufw}udrfajzqdkc ( 220 ) c&dkem? 
5? tarmif;ajzpmar;yGJ (Körprov) twGuf w}udrfajzqdkc ( 1100 ) c&dkem? 
6? oDtdk&Dpmtkyf (Körkortboken) wwGJ ( 600 ) c&kdem? ponfjzifh 'gu rjzpftaeukefus&rJhaiG 
awGbJjzpfygw,f? um;armif;rwwfwJholqdk&ifawmh 'gawGtjyif um;armif;oif&rJh p&dwfygxyfukef 
rSmjzpfygw,f? usaemftaeeJ@ teD;pyfqHk;cef@rSef;&r,fqdk&ifjzifh (5000) c&dkemuae+yD;(30000)c&dkem 
avmuftxdqdk&if vdkkifpifwck&Edkifygw,f?  
 
Ð'DtxJrSmaz:jyxm;wJhbmomjyefar;cGef;awGeJ@oDtdk&Dpmtkyf(Körkortboken)xJuta=umif;t
&m awGavhusifhcef;awGudk tm;vHk;em;vnf&if oDtdk&DatmifEdkifovm;´ 
 tm;vHk;udk zwfvdk@vJem;vnfr,f/ avhusifhcef;awGudkvJ oabmaygufr,f qdk&if 
atmifEdkifygw,f? bmjzpfvdk@vJqdkawmh cGifhjyK/ uef@owf/ wm;jrpf/ today;xm;wJhta=umif;t&m 
awGtm;vHk;[m pmtkyfxJrSmaz:jyxm;+yD;om;jzpfygw,f? aemufwcku ar;avhar;x&SdwJhar;cGef; 
yHkpHawGtvSnfhtajymif;awGuvJ bmomjyefxm;wJh ar;cGef;awGeJ@ odyfruGmwma=umifhjzpfygw,f?  
 tu,fI em;rvnfbl;qdk&ifawmh atmifzdk@eJeJcufygw,f? bmjzpfvdk@vJqdkawmh 'Dt 
xJubmomjyefxm;wJhar;cGef;awGtwdkif; pmar;yGJrSm wyHkpHwnf;rvmygbl;? wcsdK@wlwmawmh&Sdyg 
w,f 'gayrJh tawmfenf;ygw,f? ar;wJhta=umif;t&meJ@ ajz&rJhtajzuwlaeayrJh ar;wJhyHkpHeJ@ 
pmom;awGu wxyfwnf;ruswma=umihf tJ'DtvSnfhtajymif;av;awGudk em;rvnfbl;qdk&if 
atmifzdk@eJeJcufygw,f? 
 'DtcuftcJudk ausmfv$m;EdkifwJh enf;vrf;&Sdygw,f/ tJ'guawmh (Göteborg) eJ@ 
(Uppsala) +rdK@awGrSm oDtdk&Doifay;wJh oifwef;ausmif;awG&Sdygw,f? tJ'DausmifawGrSm avhusifhzdk@ 



ay;xm;wJh ar;cGef;awGu pmar;yGJxJrSmvmwJh ar;cGef;awGeJ@ ( 70μ)avmuf[m tm;vHk;wlygw,f? 
tJ'DrSm ar;cGef;tm;vHk; pkpkaygif;( 600)avmuf&Sdygw,f?tJ'gtm;vHk;udk &atmifzwf&ygr,f? tJ'g 
tm;vHk;udkzwfvdk@ tm;vHk;&+yD;qdk&if atmifzdk@ ( 70 μ)aocsmoGm;yg+yD;? ar;cGef(600)qdkvdk odyf+yD; 
rpdk;&drfoGm;ygeJ@ yxr ppjcif;rSm udk,fu 'DtxJubmomjyefxm;wJhar;cGef;awGudkavhvmxm;+yD; 
jzpfwma=umihf tJ'DtajccHeJ@ 'Dar;cGef; (600)udkavhvm zwf/rSwf wJhtcgtcuftcJodyfr&Sdawmhyg 
bl;? 'Dae&mrSm wckodxm;&rSmu tJ'Doifwef;ausmif;u ar;cGef;awGudkoGm;avhvmwJhtcgrSm ul; 
,lvdk@r&ygbl;? tJ'DrSmbJzwf+yD; acgif;xJrSmbJrSwf&rSmjzpfygw,f? rSwfn%ftm;odyfraumif;&if 
olrsm;xuf tcsdefeJeJydkay;&rSmjzpfygw,f? rSwfn%faumif;wJholawGqdk&if 3 &ufuae 5 &ufqdk&if 
jywfygw,f?  
 tJ'Doifwef;ausmif;u ausmif;0ifa=u; (2500)c&dkem ay;&ygw,f? oifwef;ppjcif; 
yxr 3 &ufrSm oDtdk&Dydkif;eJ@ygwfoufvdk@ ta&;}uD;+yD;odoifhodxdkufwJh tcsuftvufawGudk 
&kyf&SifpvdkufeJ@ q&mu &Sif;jyygw,f? tJ'gvJ rsufvHk;eJ@=unfh/ em;eJ@em;axmif/ OD;aESmufeJ@bJrSwf& 
rSmjzpfygw,f? vHk;0 pm&Guf/abmyifrudkif&ygbl;? oabmuawmh OD;aESmufxJ wcgwnf;&kdufoGif; 
wJhoabmjzpfygw,f? q&mu oifjywm tawmfaumif;w,f / em;vnf&vG,fulw,f/ &Sif;vJ&Sif; 
w,f? udk,frodao;wJhtcsufawGudk tJ'DrSm trsm;}uD;odvm&rSmjzpfovdk/ &Sif;jyoGm;wJhoifcef;pm 
wkdif;eJ@ygwfoufwJh ar;wwfwJhar;cGef;awGeJ@ vSnfhwwfwJhar;cGef;yHkpHawGudkyg wcgwnf;&Sif;jyygw,f?  
 oifwef;umvudk (6)vowfrSwfygw,f? (6)twGif;ajzvdk@ratmif&ifawmh oifwef; 
a=u;topfxyfay;&rSmjzpfygw,f? trsm;tm;jzifh qGD'ifvdkaumif;aumif;em;vnfwJholawGqdk&if 
jzifh (5)&ufeJ@ atmifygw,f? usaemfwdk@vdk toufvJ}uD;+yD; qGD'ifvdkvJaumif;aumif;r&ao;wJhvl 
qdk&ifawmh (10)&ufavmuf=umwwfygw,f? t&rf;av;wJholqdk&ifawmh veJ@csD+yD;=umwmvJ &Sdyg 
w,f?aocsmvkyf&ifawmh wacgufwnf;eJ@ atmifygw,f?  
 oifwef;u paeae@uae+yD; Ak'<[l;ae@txd (5)&ufzGifhygw,f? =umomyaw;eJ@ 
aom=umae@awGydwfygw,f? 'Dae&mrSm t}uHay;csifwmu tJ'Doifwef;udkoGm;wufr,fqdk&if 
pmar;yGJajzrJh&ufudk }udKwif+yD;&ufcsdef;r,lxm;ygeJ@? oifwef;ausmif;uavhusifhzdk@ay;xmwJhar;cGef; 
awGtm;vHk;udk avhvmvdk@ydkif+yD;qdkrS aocsmwGuf+yD; pmar;yGJajzzdk@udkvkyfoifhygw,f? Oyrm? yxr 
tygwfxJrSm ppjcif; (3)&ufjzpfwJh paeuae wevFmu tcsdefjynhf waeukef q&mu&Sif;jywmudk 
em;axmif oif=um;&rSmjzpfvdk@ ay;xm;wJhar;cGef;awGudkavhusifh&rJhtcsdefodyfr&bJ t*FgeJ@Ak'<[l; 
ESpf&ufbJ avhusihf zdktcsdef&rSmjzpfvdk@ ar;cGef;tm;vHk;udk ESpf&uftwGif;rSmtm;vHk;&atmifavhvm 
zdk@ eJeJcufEdkifw,f? 'ga=umihf 'kwd,tygwfpwmeJ@ paeeJ@ we*FaEGESpf&ufrSmar;cGef;awGudk xyfzwf 
+yD; tajctaet& udk,fu ar;cGef;tm;vHk;udkydkif+yD;vdk@,lq&if wevFmeJ@ =umomyaw;&ufawGxJ 
u wpf&uf&ufrSmajzoifhygw,f? aom=umae@uawmh rajzoihfbl; bmvdk@vJqdk&if =um;rSmwpf 
&ufem;vdkuf&wJhtwGuf raumif;ygbl;? tJ'DrSm wckxyfowdxm;&rSmu pmar;yGJajzrJh+rdK@udk tao 
rvkyfbJ udk,fajzcsifwJh&uf &rJh+rdK@ b,f+rdK@rSmbJjzpfjzpfoGm;ajzwm taumif;qHk;jzpfygw,f?  
 tay:uajymxm;ovdk udk,fuar;cGef;awGydkifvdk@ reufjzefajzawmhr,fqdk&if 'Dae@vdk 
oifwef;ausmif;udk reufjzefpmar;yGJajz&awmhr,fqdkwmajymyg? tJ'DtcgrSm ausmif;uudk,fhudk 
txl;ar;cGef;(3)wGJudk tprf;avhusifhajzcdkifygr,f? tJ'Dtxl;ar;cGef;oHk;wGJ[m aemufwae@udk,fajz 
&rJhpmar;yGJeJ@ tawmfav;eD;pyfygw,f? tJ'DrSm udk,favhusifhxm;wJhar;cGef;(600)xJrSm rygwJh udk,f 
wcgrS rawG@bl;wJhar;cGef;topftcsdK@( av;/ ig; ) ckavmufxyfygvmwwfygw,f? tJ'gawGudkvJ 
aocsmrSwf&ygr,f?  r&Sif;wm&Sd&if q&mudk xyfar;Edkifygw,f? oluxyf&Sif;jyygw,f?  



 'Dae&mrSmudk,fhtaeeJ@csdef&rSmu udk,faemufqHk;tprf;pmar;yGJajz+yD;vdk@ ausmif;v$wf 
wmeJ@ udk,fpmar;yGJajzrJh+rdK@udk aemufae@ tcsefrSDa&mufEdkifzdk@jzpfygw,f? 'ga=umihf ausmif;v$wfrJh  
tcsdef&,f/ udk,fpmar;yGJajzrJh+rdK@udkxGufrJh &xm;tcsdef&,f/ a&mufrJhtcsdef&,f/ wnf;cdkzdk@&,f 
pwmawGudk }udKwifwGufcsufpOf;pm;+yD; tcsdefudk nSd&rSmjzpfygw,f?  
 tcktxufrSm az:jycJhwJhausmif;eJ@ tajctaeawGuawmh (Göteborg) uausmif;jzpf 
&J@ tajctaejzpfygw,f? (Uppsala) ausmif;&J@tajctaeuawmh usaemfroGm;zl;vdk@ tao;pdyf 
rodygbl;? &Sdwmuawmh aocsmygw,f?     
 Göteborg uausmif;trnf/ vdyfpmeJ@ zkef;eHygwfawGudkyg xnfhoGif;az:jyay;vdkuf 
ygw,f/ pdwf0if pm;vdk@ ydk+yD; tao;pdyfodcsifw,fqdk&if tJ'DudkvJ qufoG,far;jref;Edkifygw,f? 
vdyfpmtjynhftpHkuawmh --- 
 
  Abo Jihard Körkort Teori 
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            -  031983922  ( Hamma ) 
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rSwfcsuf? ? tJ'DudkoGm;&if qGD'ifEdkifiH ,mOfarmif;vkdifpifXmeu ay;xm;wJh *%ef;ig;vHk;ygwJhpm 
&Gufudkyg ,loGm;zdk@ rarhygeJ?  
    aemufwck wnf;cdkzdk@tcuftcJ&SdolawGtwGufuawmh tJ'Doifwef;ausmif;rSm 
wnf;cdkzdk@twGufwnf;cdkwJhae&m&Sdygw,f? wnudk (130)c&dkemay;&ygw,f? pm;zdk@aomufzdk@twGuf 
uawmh tJ'DrSmcsufpm;csifvJ tdk;cGuftjynhftpHk&Sdw,f/ 0,fpm;r,fqdkvJ aps;qkdifawG&Sdw,f? tJ'D 
rSmwnf;wJholawGudk naeausmif;v$wf&if olwdk@ujyefydk@ay;+yD;awmh reufus&if olwdk@uvm}udKay; 
w,f?  
 
tm;vHk; vdkifpiftjrefqHk;&Edkif=uygap?  
ref;&efEdkif  
Sandviken  
 
aus;Zl;pum;?  ?bmomjyefqdkr_ESifh pmvHk;aygif;owfykHtrSm; rsm;tm; ulnDyHhydk; jyifqif 
ay;cJh=uonhf nDrav; csif;csif; ESifh tvif;a&mifbmomjyefvkyfief; wdk@tm; txl; aus;Zl;wif&Sdyg 
a=umif; ajym=um;vdkygonf?  
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atmufujznfh&rJh tuGuftm;vHk;u usef;rma&;eJygwfoufw,f/ tm;vHk; Nej! rSmbJxnfh? 
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aemufqufwGJyHkpH - 3  
   

udk,faewJh+rdK@eJ@ &ufpGJ udk,f&J@ vufrSwf 
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'DtuGufu rsufaphprf;oyfrJhq&mu axmufcHjznfhpGufay;r,f?

trnf

udk,f&J@ eHygwf 10 vHk;
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udkf,faewJhc&dkif 

&ufpGJ

rdom;pktrnf/ rdrdtrnf? 

   rl&if; EkdifiH

zkef;eHygwf 

vuf&Sdae&yfvdyfpmtjynfhtpHk

pmwdkufeHygwf                   +rdK@ 

udk,fh&J@  eHygwf 10 vHk;

vufrSwf 
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