
Krylbo Trafikskola ab 

Avbokning av bokad körlektion ska ske senast kl. 13.00 vardagen innan i annat fall debiteras 

full kostnad. 

Förskottsbetalning gäller. 

Giltighetstid för digitalt teorimaterial är så länge kund är inskriven i trafikskolan för den 

aktuella behörigheten och för körlektioner och utbildningar 2 år. 

OBS! Avgifter till Trafikverket och Transportstyrelsen för kunskapsprov, körprov, 

fotografering samt tillverkning av körkort tillkommer.  

Prislista 
 

Bil behörighet B  MANUELL och AUTOMAT 

Körlektioner, 40 minuter 
1 st.  640 kr 

5 st.  3 050 kr 

10 st.  5 900 kr 

Lån av bil vid körprov (inkl. 30 min. uppvärmning)  990 kr 

 

Teori 

Digitalt teorimaterial & teorilektioner  1 699 kr 

Digitalt teorimaterial  799 kr 

Böcker – Trafikens grunder, Köra bil, Vägmärken & vägmarkeringar  599 kr 

Teorilektioner – 3 kvällar med 2,5 timmar varje gång, kom gärna flera gånger 950 kr 

 

Utbildningspaket / intensivpaket som innehåller 

Digitalt teorimaterial & teorilektioner, Riskutbildning del 1 & 2, lån av bil vid körprov 

  

Inga förkunskaper MANUELL  (minst 3,5 veckor) 

65 körlektioner**  41 000 kr 

 

Inga förkunskaper AUTOMAT  (minst 3,5 veckor) 

55 körlektioner**  36 100 kr 

 

Lite förkunskaper MANUELL  (minst 3,5 veckor) 

Har provat att hantera bilens pedaler, växelspak och ratt i låga hastigheter. 

45 körlektioner**  31 200 kr 

 

Lite förkunskaper AUTOMAT  (minst 3,5 veckor) 

Har provat att hantera bilens pedaler, växelspak och ratt i låga hastigheter. 

35 körlektioner**  26 000 kr 

 

Vissa förkunskaper  (minst 2,5 veckor) 

Kan krypköra, växla och backa. 

25 körlektioner**  21 000 kr 

 

Mycket förkunskaper  (minst 1,5 vecka) 

Kan krypköra, växla, parkera (både framåt och bakåt) och backa rakt och 

i sväng samt har övat en del i stad och på landsväg. 

16 körlektioner**  15 800 kr 

 

**Antal lektioner som behövs varierar och det finns inga garantier för att de lektioner 

som ingår i det paket du köpt räcker till. Om du behöver får du köpa till fler lektioner. 

Används inte alla lektioner du köpt betalar vi tillbaka värdet av ej använda lektioner. 
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Övriga utbildningar 
Introduktionsutbildning (Handledarkurs), 3 timmar plus raster 500 kr 

Riskutbildning del 1 (Riskettan) - 3 timmar plus raster 900 kr 

Riskutbildning del 2 (Halkbana) - Utbildning på trafikövningsplats samt 

transport dit och tillbaka tillsammans med andra elever. 2 700 kr 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Övrigt 

Teorihjälp – individuellt, 40 minuter  450 kr 

Syntest  150 kr 

Backspegel – liten eller stor  60 kr 

Yttre sidobackspegel  100 kr 

Övningskör – skylt magnet  40 kr 

Övningskör – skylt sugproppar  60 kr 

Övningskör – skylt magnet för taket  100 kr 

Övningskör – skylt med krokar för registreringsskylten  60 kr 

Övningskör – väst  150 kr 

Övernattning – rum i trafikskolan i Fagersta  200 kr 

Blankettutskrift – utskriftservice förlängd provtid mm.  30 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt och betalning 
E-post: info@krylbotrafikskola.se 

 

Swish: 123 624 85 95 

Bankgiro: 835-8632 
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Moped 
AM-körkort 

Teorimaterial (böcker och digitalt), 8 timmar teori, 5 timmar körning  6 200 kr 

Extra körlektion, 60 minuter  900 kr 
__________________________________________________________________________________________ 
 

MC  lätt, mellan och tung 

Körlektioner, 80 minuter 
1 st.  1 700 kr 

5 st.  8 300 kr 

10 st.  16 000 kr 

Lån av MC vid körprov (inkl. 90 min. uppvärmning)  3 200 kr 

Lån av utrustning, pris per gång  100 kr 

 

Teori 
Digitalt teorimaterial  799 kr 

Böcker – MC-boken, Trafikens grunder, Repetera grunderna, 

Vägmärken & vägmarkeringar  799 kr 

MC-boken  399 kr 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Släp behörighet BE och utökad B (B96) 

Körning 

Körlektioner, 60 minuter  1 300 kr 

Lån av bil och släp vid körprov (inkl. en körlektion och 30 min. uppvärmning) 3 200 kr 

 

Teori 
Digitalt teorimaterial  799 kr 

Bokpaket – BE-boken  med utökad behörighet B, Trafikens grunder, 

Repetera grunderna, Vägmärken & vägmarkeringar  799 kr 

BE-boken  399 kr 

 

Utbildningspaket 

BE 

3 körlektioner, digitalt teorimaterial, bokpaket BE, lån av ekipage vid körprov 

(inkl. 30 min. uppvärmning)  7 000 kr 

BE / B96 

Körpaket 

3 körlektioner, lån av ekipage vid körprov (inkl. 30 min. uppvärmning)  5 700 kr 
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Traktor 

Traktorboken och Trafikens grunder  799 kr 

Traktorboken  399 kr 
___________________________________________________________________________ 
 

Taxi 
Bokpaket – Boken Köra Taxi, Trafikens grunder, Repetera grunderna,  

Vägmärken & vägmarkeringar  1049 kr 

Boken Köra Taxi  749 kr 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Övrigt 
Teorihjälp – individuellt, 40 minuter  450 kr 

Syntest  150 kr 

Backspegel – liten eller stor  60 kr 

Yttre sidobackspegel  100 kr 

Övningskör – skylt magnet  40 kr 
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Övningskör – skylt med krokar för registreringsskylten  60 kr 

Övningskör – väst  150 kr 

Övernattning – rum i trafikskolan i Fagersta  200 kr 

Blankettutskrift – utskriftservice förlängd provtid mm.  30 kr 
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