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Till SMC:s klubbar och distrikt 

 

Hej! 
 
Körkort är och har alltid varit en viktig fråga för SMC. Genom åren har vi förändrat och 
försökt påverka innehållet i utbildning och prov. Sedan Sverige gick med i EU bestäms 
de övergripande körkortsreglerna i Bryssel, t ex körkortsklasserna A1, A2 och A samt 
minimikrav på innehåll i proven. Sverige beslutar om vissa delar som t ex åldersgränser, 
privat övningskörning, krav på utbildning i trafikskola och detaljerat innehåll i proven 
genom kursplaner.  

SMC har under flera år haft ett nära och gott samarbete med alla som arbetar med 
utbildning och prov av motorcyklister; Trafikverket, Transportstyrelsen samt 
trafikskolornas organisationer STR och TR.  Genom samarbetet är vi nu överens om hur 
det egentligen går till att köra motorcykel och de viktigaste delarna i utbildning och 
prov. De inblandade har gått ner på djupet i alla delar av körprovet och utbildningen.  
Manöverprovet är en del av körkortet som alltid varit omdebatterat och en viktig del i 
arbetet har därför varit att flytta fokus från manöverdelen i både prov och utbildning.  

Alla inblandade har nu kommit överens om en information som finns på Trafikverkets 
hemsida under rubriken ”Bli en tänkande och säker förare”. Där finns också filmer som 
beskriver delar av manöverprovet kopplat till situationer på vägen. Genom detta har vi 
nått en samsyn mellan alla inblandade; trafiklärare, förarprövare, tjänstemännen som 
skriver regelverket och jobbar med tillsyn och SMC som representerar motorcyklisterna 
i Sverige.  

På detta vykort finns en QR-kod. Scanna den och du kommer till informationen på 
Trafikverkets hemsida.  

Till klubben: dela gärna detta kort med de som övningskör och deras handledare. 

Till distriktet: varje distrikt får 25 kort var att dela ut i olika sammanhang.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Nordqvist 
Tel: 0243-669 79 
E-post: maria.nordqvist@svmc.se    

 

 


