
Anmäla utbildningstillfälle 
Behörigheter inväntas 
I ADRUTB finns det en funktion som gör att förväntade behörigheter inväntas under en viss tid. Det 
innebär att om ett utbildningstillfälle innehåller t.ex. Grund och klass 1 (och eleven ska ha dessa båda 
behörigheter), hålls de båda kurserna samman i ett utbildningstillfälle och eleven klarat ett av proven 
inväntas ett godkänt resultat på den andra behörigheten innan ett ADR-intyg utfärdas.  

Om Grund är godkänt väntar systemet 14 dagar på att eleven ska få ett godkänt provresultat även på 
klass 1, och när det kommer utfärdas ADR-intyget. Om klass 1 är godkänt väntar systemet 4 månader 
på ett godkänt provresultat på Grund, dvs. hela utbildningens giltighetstid. Om Grund är godkänt och 
systemet väntat 14 dagar på klass 1 och det inte blivit godkänt inom de 14 dagarna utfärdas ändå ett 
ADR-intyg, i detta fall med enbart grundbehörighet. Men eleven kan skriva godkänt även efter 15 
dagar, eller mer, och då utfärdas ett ADR-intyg med en kompletterande behörighet. 

Systemets väntetider på ytterligare behörighet 
Grund, 4 månader 
Klass 1, 14 dagar 
Klass 7, 14 dagar 
Tank, 14 dagar 

Varför det är så lång väntetid på Grund är för att det ändå inte utfärdas något ADR-intyg utan att 
grundbehörighet finns. Det är datumet för godkänt prov på grund som bestämmer ett ADR-intygs 
giltighetstid. Om eleven inte vill invänta någon specialkurs pga. att hon eller han ändrat sig kan 
eleven höra av sig till MSB så kan ADR-intyget utfärdas innan väntetiden gått ut. 

Parallella utbildningstillfällen 
Om en utbildningsanordnare t.ex. har en ADR-utbildning innehållande Grund och klass 1 och vissa 
elever enbart avser att ha grundbehörigheten och andra elever båda. I detta fall kan det vara lämpligt 
att anmäla två parallella utbildningstillfällen.  

 Utbildningstillfälle 1: Grund 
 Utbildningstillfälle 2: Grund + klass 1 

Det gör att det går att registrera de elever som enbart gick Grund när det utbildningstillfället (1) är 
genomfört. Då kan dessa elever direkt gå och skriva sitt grundprov på ett av Trafikverkets 
förarprovskontor. Lämpligen förbokas provtillfälle i anslutning till en utbildnings avslutning. 


