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Land

Sverige

Norge

Island

Antal frågor –
kunskapsprov

Var utförs
det?
(datorer,
papper samt
plats)
70 frågor, (5
Dator
testfrågor 65
I Förarprovs
riktiga/skarpa) lokaler eller
lokaler de
hyr

Tid vid
Tid vid körprov
kunskap
prov
samt
poäng/krav
50 min.
30 minuter +
Godkänt
säkerhetskontroll
prov minst
52 poäng

Vem får boka
Kostnad för
Övriga
förarprovet/proven? kunskapsprov kostnader från
och körprov
myndigheter

Krav på
trafiklärare

Både trafikskola och
elev kan boka
proven

45 spm.

Dator
Statens
Vegvesen

90 min.
Krav: inntill
7 feil =
bestått

75 min.

Normalt er det
elevene. Men
elevene kan gi
trafikkskolene
fullmakt til å bestille

papper

45min,
Maximum 7
errors out of
90
possibilities
(83 must be
correct) Part

A total of 45
minutes

30 questions
Part A 15
questions and
Part B 15
questions 3
answers to
each question

included a safety
test

Eleven kan boka
kunskapsprov,
läraren körproven

325:vardagar
400:- helg
--------------------800:vardagar
1020- helg
Teori: 350,Kjøring:
1150,- (1110,-

Fotografering
80:-

21 år
Inneha körkort
3 år de senaste
10 åren
Lämplig
300 p
Yrkeshögskola

Gebyr: 200,(90,- digital)

digital)

Foto: 70,-

267 sek

Fotografering =

___________

130 sek

722 sek

Korekort = 260
sek

21 år.
Førerkort
minimum i 3
år.
2 år på
høgskole /
universitet
120p
be at least 21
years old
have had a
driving license
for at least 3
years (B)
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Finland

Danmark

(3 x 30 = 90
possible
answers right
or wrong, part
A 15x3 = 45
possibilities
70 uppgifter, 15
frågor, 5
riskfrågor och
50 bilder

25 bilder inkl.
frågor
besvaras med
ja eller nej

A, maximum
2 errors out
of 45
possibilities
= part B 5

Läsplatta hos
Ajovarma

30 min.
på de 15
frågorna
max 4 fel, på
de 5
riskfrågorna
max 1 fel
och på de 50
bilderna
max 7 fel.

Polisen via
30 min
pappersprov. Max 5 fel
Två städer,
och via dator
går också
göra prov.

65 min varav
körtid är 50 min.

Både trafikskola och
elev kan boka

Teoriprov 37€
och muntligt
teoriprov 99€
och körprov
93€

Körkortstillstånd
37 €

Minimum 25
min. Oftast 35
min.

Trafikskolan

Förarprov 600 Läkarintyg 500
DK (höjs till
DK
1000 kr 1/10).

pass an
examination
for a driving
instructor after
completing a
driving
21 år för att
börja
utbildningen
och måste fylla
23 innan
utbildningen är
klar.

24 år, 120p
pedagogisk
utbildning +
inneha
körkort A,B,C,
CE

