I

Självvärdering högfart

Självvärdering stad

Självvärdering grunder

Namn
Namn

J3

Knn du
9J'ltr u;g tOl1'I o~·~ l'l'oi!d ,ti.irue it v,b;·,1t1 bii
0

Kan du

Ja

•ij;llin, d,g 50m0-.~med 11\.1fl~ ~ vä).!;ulM

Aldrig övat Osök.er/
bohöller öva

Upptäcka olla sidovi.\gar
Högorregoln

Storto och stnnna mjukl
Krypköm

T 1Uåmpn högo1rege111

Krypköra I uppf6rslut11ing

Ulfartsregeln

Krypköra i ncrf6rsbocko

'nnsmpa utfartsregeln

Vilxla upp utan ryck •

Bu~srcg&ln

Växla

ner utan ryck •

Vlbr;la

ner o<:h bromsa samtldlgl'

Namn

Aldrig övat Os!lker/
behöver öva

Kan du
•g,111,.. «v !l<trn o,,:w mud 111,111~11 v:111.1,1<1 bl
Accelerera snnbbl upp liH 00 k"'/h
Bromsa in från minst GO

lill o pi\ an hållplatsficka

Bromsa 1>..-\ ett tydligt söu inför sv:t1,gar

Til\{lmp.1 bussrcgcln

Välj.:i r:lll växol inför sv:ingor •

Hur tr.1/lk.ljus fun gerat

Stnrtn i llllnlng •

Vem som har grö nt sam tidigt

i tra 11klj11sre glerado

kors ningar

Ptr1cera dio niira högerkanten Inför högersväng
Placera dig nära mittlinjen inför "ånstersv(mg

Hålla bllon slill I lutning go11om au fånga upp bl!on ~

Vem du eventuellt :.ka vaja f6r oör du har grönt ljus

Starta i lutning med bandbrome •

Ptecem dig rätt inrör korsningar

Lthm av trafiken och köra ut säkert på motorväg

Stnrtn I nertörsbacxc •

Placera dig nära mitllfnjon inför \·änslersvånga:r

Sonmrbeta mod övrig trafik vid påfarter

dig nära

hög cr1c. aoten lnlör högorsvän gnr

VälJa rätt körläll

motorväf)

Backn I lutning

Pla cera

Oacko rakt minst t 0 mctor

Placera dig råu pä nya g.il.1n o!ter du svängt

Byt.o. flor än ctl körfält i oU svep

Backa runl hörn

LA sn ov 1rafik in!Or clrk ul.itmnspltU&er så du undvlkor stop p

Vånda med hjölpa av en trafikplats

Backa in mellan pn.rke,ndo bilar

Placera dig rätt tnför, i och etter clriculationspl.ltsor

H!lla lämplign platser att vånda pil när/om du kört fot

Flckpatkora

Ptccera dig rått för att köre ut 2., avtarton ur cirkulo.tiom,pl::user

Vä.xln nor införa,, accolcrerando omkörning ~

P..irkera gonom nit köra cch bnck3 in i llckQr

Pincera dig rält för alt köra ut 3dje avfarten ur cirkulationsplalsc r

H1tt.:1 säkra platscrntl utföra omkörningar

P.arkom på snodställd.o rutor

Pl!le&ra dig rått tör att vända med hjälp av

Väocfa

L.å!h1 av traftken bakom och lrn.mrö,

i Troväg och tYrvägskOfsning

il'lfÖf

cirl< ulaHonspl.3tsor

Körfältsbytcn

Ta dig till en plats genom alt fölJ~ skyltar

Effektiv bron1Wpanikt,romsn
Tlttn l lnnospog ol, sldSPC{tt'! ! oc h dO<I

l~11ta en bta plats nit v500n på om.I när du kört fel

vinkel

Tilln I hmospogel, sldspC{J()I och död vinkel Innan jag blinkar

Hitta en bra plats tör v&ndning snabbt

Titta I spoglar och död vh,kol innlll\ blit1k inför st3rt8r

Parkera på el! Gått som info hindrar annan trah~

Momont godkända av utbildad trafiklårore godktlnd

Moment godkända

Nornnförtydtlgandc

av utbildad vafiklärare gOdkänd av Transp0<tstyrelsen

av Transportstyrelsen
Datum

Signn.tur

Moment godk/lncla av utbildad trafiklärare godkänd av Transportstyrelsen

Datum

död "'lnkot innan blink 111för svönqnr

Titta I spcgot ettor du ~v.5091 in p;\ tlr\ "Y gata

Datum

p1;1

Byta k6r131t menen tmdrtl fordon

S,'IX\lål\d:l

Tltto I &p O(] lar oc h

Ja

Signatur
NamnfÖ<t)l dllgando

Signat.ur
Namnförlydligando

Aldrig övat

OsHk
behö

