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INFORMATION OM MOPEDUTBILDNING Kl I AM 
 

Tack för att du har valt att anmäla dig till vår mopedutbildning, vi hoppas att du kommer bli 
nöjd. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 

Utbildningsavgiften betalas i samband med bokning. 
(Avgifter för kunskapsprov, foto och tillverkning av körkortet betalas direkt till Trafikverket & Transportstyrelsen.) 
 

Boka tid för körning i trafik så snart som möjligt genom att kontakta trafikskolan (mail, SMS, 
telefon, eller besök) när du uppfyllt kraven: 
- Körkortstillstånd finns. 
- Alla moment i Elevcentralen 100 % och minst 5 st godkända Sluttest. 
 

Det är viktigt att du förbereder dig genom att göra följande moment i Elevcentralen: 
 

Inför DAG 1 
Informationslektion, Klädsel och körställning, Inledande manövrering, Växling, Lutning, 
Manövrering, Funktion och kontroll, Människan, Miljön, Samordning, Mindre samhälle. 
- Glöm inte att du behöver något att äta till lunchrasten. Det går att äta medhavd mat på 
Trafikskolan, tillgång till mikrovågsugn finns. Det finns även restauranger i närheten. 
 

Inför DAG 2 
Mindre landsväg, Stad, Landsväg, Högfartsväg, Mörker och nedsatt sikt, Halt väglag. 
 

Inför manöverkörning 
Du ska ha varit på teorilektionerna. 
Till körningen måste lämpliga kläder tas med; rejäla skor, långbyxor, handskar, jacka samt 
hjälm. Regnkläder vid regn. Körkortstillstånd behövs ej men det är bra om det är klart. 
 

Inför körning i trafik 
- Till körningen måste lämpliga kläder tas med; rejäla skor, långbyxor, handskar, jacka samt 
hjälm. Regnkläder vid regn. Om körningen inte blir godkänd efter 3 x 60 minuters körning som 
ingår så måste ytterligare körlektioner läggas till. En timme extra läggs till utan kostnad. 
 

Vid körning i trafik måste du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha varit på teorilektionerna och 
genomfört manöverkörning. Körkortstillstånd ansöker du enklast om via länk till 
Transportstyrelsen på vår hemsida under ”Moped”. Du behöver göra ett syntest som du kan 
göra hos oss eller hos en optiker. Legitimation ska medföras vid körning i trafik. 

  

Inför kunskapsprovet 
Innan kunskapsprovet måste hela utbildningen vara klar. 
- Kunskapsprovet genomförs hos Trafikverket och tid bokas via trafikskolan. Du måste ha din 
legitimation med till provet och komma i god tid för fotografering. 
 

 
CHECKLISTA (att kolla av innan du kommer till oss så att du inte glömmer något)

 Legitimation, giltigt id-kort eller pass 

 Pengar eller matlåda till lunch 

 Körkortstillstånd 
 

 Lämpliga kläder och handskar 

 Hjälm, finns att låna om du inte har 

 Teori genomförd i Elevcentralen 


