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OBS!  
Utbildningen hålls på svenska, vilket innebär att du måste förstå och kunna ut-
rycka dig på svenska. Känner du dig inte säker på språket får du själv ordna och ta 
med en tolk. Tolken skall vara minst 16 år. Eventuell ersättning till tolken står du 
själv för. Väljer du att påbörja utbildningen och blir underkänd får du inte pengar-
na tillbaka. 
 
NOTE! 
 The education at Värmlands Trafikcenter AB is in Swedish, which means that you 
must understand and be able to express yourself in Swedish. If you aren’t sure 
about the Swedish language, you must arrange and bring an interpreter who is at 
least 16 years old. Any compensation for an interpreter is your responsibility. If 
you choose to start the education and fail you will not receive a refund. 
 

 ملحوظة!

يتم التعليم باللغة السويدية ، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم والقدرة على التعبير 
عن   نكسك   باللغة   السويديةك   إ ا    نا   ة    اعر   بالوقة   في   اللغة   السويدية   ،   يم نك   

سنةك   سي وع   عليك    ف    أج      61 ر يب   مترجم   فورجك   ييب   أة   يقر   عمر   المترجم   عن   
  عويض   إلى   مترجم   بنكسكك   إ ا   الترر   بدش   التدريب   وفالا   ،   فلن    ستر    أموالكك



Säkerhetsföreskrifter 

 Följ de instruktioner du får 

 Bilbälte är obligatoriskt 

 Använd inte din telefon under utbildningen 

 Max 30 km/tim på hela övningsområdet om inget annat anges 

 Väjningsregler gäller på hela området 

 Håll ett ordentligt avstånd till varandra 

 

Äventyrar du säkerheten genom lek eller oaktsamhet, leder detta till ”ej god-
känd utbildning” och man plockas av banan direkt. Avgiften är då förverkad. 

Praktiska övningar 

 

Rakbromsbanan 

Du kommer få bromsa bilen ned till stillastående på både strävt och halt underlag, i varierande 

hastigheter. Du kommer även förstå innebörden av begreppen kraschfart/krockvåld. 

 

Kurvbanan 
På kurvbanan får du uppleva hur bilen beter sig i olika hastigheter på halt väglag. Begrepp som 

understyrd och överstyrd kommer du att bli bekant med. 

 

Säkerhetssystem 
Under körningen kommer du känna av de olika säkerhetssystem som finns i våra bilar. 

 
 

Reflektion 
Under avslutningen i vår säkerhetshall kommer du 

få tid till att reflektera vad du varit med om. Du får 

även värdera din egen förmåga att hantera bilen 

under varierande förhållanden. 

Varför riskutbildning B del 2? 

 

Riskutbildning B del 2 är en del i din körkortsutbildning och måste genomföras in-
nan du kan ta ditt körkort. Utbildningen är 3 timmar och startar med en genom-
gång på 30 minuter, där du får information om utbildningens praktiska del. Efter 
avklarad körning hålls även en avslutning på 30 minuter. 
 
 

Målet med utbildningen 
Målet med utbildningen är att du ska få ökad förståelse för betydelsen att anpassa hastigheten, 

köra med stora säkerhetsmarginaler samt undvika risker. 

 

Vem sköter utbildningen? 
Om du går på en trafikskola är det en trafiklärare som sköter utbildningen, i annat fall är det 

trafikövningsplatsens personal som svarar för undervisningen. 

 

Vilka bilar används? 
Alla övningar genomförs med trafikövningsplatsens fordon, som är automatväxlade elbilar.  

Ni åker två och två i bilen och läraren ger er information om hur övningarna ska genomföras. 

 

 

Om du inte når målet 

Det är läraren som ansvarar för utbildningen som bedömer om du nått målet eller inte. Om 

du inte når målet på utbildningen är du underkänd på riskutbildning B del 2. Din avgift är 

då förverkad.  

Vid slutförd utbildning rapporteras du till transportstyrelsen. Utbildningen är giltig i 5 år. 
Viktigt att tänka på!  
 
Kom i tid 
20 minuter före utbildningens start. 
 
Hur betalar jag? 
Du betalar med betalkort eller Swish (ej kontanter). 

Legitimation 
Kom ihåg att ta med godkänd legitimation. 

Nykterhetskontroll 
Du kommer innan utbildningen startar göra ett utandningstest för att visa att du 
inte är påverkad av alkohol. 

Avbeställning av bokad tid 
Får du förhinder måste du lämna återbud minst 3 arbetsdagar i förväg. Annars 
debiteras du på halva kostnaden. 

Tolk 
Om du inte förstår eller talar svenska måste du själv ordna med tolk. 


