EXAMINATION AV ADR-FÖRARE
För att få ett utbildningsintyg för förare (ADR-intyg) behöver du först gå
en utbildning och sedan examinera dig genom att skriva ett prov för att
visa att du har de kunskaper, den insikt och de färdigheter som krävs av
en yrkesmässig förare av fordon som transporterar farligt gods.
PROV
Proven tas fram av MSB och från och med den 1 mars 2019 skriver du proven för samtliga
ADR-behörigheter hos Trafikverket Förarprov.

FYRA PROVTYPER
Provtyp

Behörighet

Utbildning

ADR_G

Grundbehörighet att transportera farligt
gods.

Grundkurs, förstagångs- eller repetitionskurs.

ADR_E

Behörighet att transportera ämnen i klass 1.

Specialkurs klass 1, förstagångs- eller
repetitionskurs.

ADR_R

Behörighet att transportera ämnen i klass 7.

Specialkurs klass 7, förstagångs- eller
repetitionskurs.

ADR_T

Behörighet att transportera farligt gods i
tank.

Specialkurs Tank, förstagångs- eller
repetitionskurs.

BOKNING OCH BETALNING
Bokning av provtillfällen görs på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/bokaprov.
En bokning i taget per provtyp och provtillfälle gäller. Betalning sker vid bokningstillfället
och enbart via kortbetalning, fakturering erbjuds inte.

IDENTITETSPRÖVNING

Publikationsnummer: MSB1203

I samband med att du ska skriva prov, och vid en eventuell fotografering, görs en identitets
prövning på samma sätt som det görs för övriga körkortsbehörigheter.

UPPGIFTER OCH PROVTID
I provtyp ADR_G är det totalt 30 uppgifter, i övriga tre provtyper är det totalt 20 uppgifter.
I samtliga provtyper ingår tre testuppgifter, vilka av uppgifterna som är testuppgifter får du
inte reda på. För att få godkänt resultat på provet behöver du uppnå kravgränsen för de olika
provtyperna enligt tabellen nedan.
Provtyp

Kravgräns

Max resultat

Testuppgifter

ADR_G

21

27

3

ADR_E

13

17

3

ADR_R

13

17

3

ADR_T

13

17

3

Provtiden för samtliga provtyper är 50 minuter. Tiden är vald till samma som för andra körkortsbehörigheter, vilket innebär att proven kan genomföras vid samma tillfällen som övriga kunskapsprov hos Trafikverket Förarprov.
Det finns möjlighet till förlängd provtid för proven enligt det förfarande som sedan tidigare finns
hos Trafikverket. Ansökningsblankett finns på www.trafikverket.se.

MATERIAL VID PROVET
Inga böcker, regelverk eller papper får tas med till provtillfället hos Trafikverket Förarprov. Du får
inte heller ha med dig och använda någon elektronisk utrustning, exempelvis dator, surfplatta
eller mobiltelefon, vid provet.

UNDER PROVET
Vid provet kommer du att få läsa en introduktionssida och se på en film om hur provet går till. De
nödvändiga delarna av ADR-regelverket, och i vissa fall annan dokumentation, som behövs för att
lösa varje fråga kommer att finnas tillgängliga digitalt i flikar i frågans övre del. Dessa öppnas genom
att klicka på flikarna. I vissa fall har MSB bedömt att en fråga ska besvaras utan hjälp av digitala
dokument och då saknas också flikarna.
Trafikverket Förarprov tillhandahåller hjälpmedel som är tillåtna vid provtillfället, dessa hjälpmedel
är miniräknare, papper och penna. Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka till Trafikverkets provförrättare efter provet.

EFTER PROVET
När du är klar och har klickat på ”Avsluta och rätta prov” visas direkt ett besked om resultatet är
godkänt eller underkänt. Ett resultatbesked skickas också till den e-postadress som du har uppgivit
vid bokningen av provet. I det finns uppgifter om vilka delar som du har eventuella kunskapsbrister i.
Om du får ett underkänt resultat blir du också uppmanad att prata med din utbildare/lärare och
visa resultatbeskedet.

UTBILDNINGSINTYG FÖR FÖRARE (ADR-INTYG)
Efter godkänt provresultat får du ett utbildningsintyg för ADR-förare, ett så kallat ADR-intyg, som
skickas till din folkbokföringsadress. Intyget är giltigt i fem år och kan ha olika behörigheter beroende
på vilken typ av utbildning du har gått och vilka prov du har klarat med godkänt resultat.

KONTAKTUPPGIFTER OCH WEBBPLATSER

För mer information om ny examination av ADR-förare:
För mer information om ny examination av ADR-förare: www.msb.se/sv/Forebyggande/
Transport-av-farligt-gods/Utbildning/Ny-examination-av-ADR-forare/
Trafikverkets bokningsportal: www.trafikverket.se/bokaprov
Se hur provet går till: www.youtube.com/watch?v=FJBd0lpH8fQ
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