Allmänna körkortsregler
För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i
vissa fall behörighet BE.
Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad B-behörighet
till sitt B-körkort. Kostnad: 800 kr Efter godkänt körprov får du köra
fordonskombinationer där bilens samt släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst
4250 kg.
B- Behörighet är tillräckligt i två fall.
För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg.
För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor.
1. Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt inklusive förare.
2. Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.
BE- Behörighet krävs om:
Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.
Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.
- Totalvikt: Är den vikt fordonet väger plus maxlast.
- Tjänstevikt: Är den vikt fordonet väger inklusive föraren.
- Bruttovikt: Är den vikt fordonet väger vid ett specifikt tillfälle.

Nya körkortsregler för bil (B behörigheter)
2012-03-13.
Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. En av
förändringarna är att det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med
B-körkort. De nya reglerna införs den 19 januari 2013.
Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas
bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger
högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500
kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte
överstiger 3 500 kg.
Behörigheten B kommer även i fortsättningen att ge rätt att köra tre- och fyrhjuliga
motorcyklar. Behörigheten A, om den tas efter den 19 januari 2013, kommer inte att
ge rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar.

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och
släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger
normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten
ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen
gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta
lastbilars totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.
Prov
För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att föraren genomgår ett
särskilt körprov. Du kan även göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det
vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första delen
innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat
släp. Både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara
godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen. Körprovet för
utökad B-behörighet ska genomföras med en personbil eller lätt lastbil med en
tjänstevikt av lägst 1 000 kg och en totalvikt av högst 3 500 kg samt ett släpfordon
med en totalvikt över 750 kg. Fordonskombinationen ska ha en sammanlagd totalvikt
som överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Du måste själv tillhandahålla en sådan
fordonskombination. Bilen måste även ha godkända bilbälten av trepunktstyp i
framsätena.
Läs mer om de krav som Transportstyrelsen ställer på de fordon som får användas
vid körprov för utökad B-behörighet. Provet kan göras tidigast den 19 januari 2013
men kan bokas från den 1 november 2012. Åldersgränsen kommer att vara 18 år.
Utökad B-behörighet kommer att markeras på baksidan av körkortet med villkorskod
96.
Viktigt att ta hänsyn till dragbilens begränsningar
Det är viktigt att komma ihåg att bilens maximala släpvagnsvikt också gäller som
begränsning. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel
bilens dragkula.
Mer information om hur tung släpvagn din bil får dra hittar du på Transportstyrelsen
webbplats.
Att övningsköra
Du har rätt att börja övningsköra för den utökade B-behörigheten när du är 17 år och
6 månader.
Förändringar för behörighet BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte
rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500 kg. För att dra så tunga släp krävs då
någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE.
För dig som redan har en B- eller BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort med behörighet B eller BE, gäller de regler
som fanns när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom
körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en

fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt
körkort återkallat). Det innebär följande:
•

•

Du som har tagit körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 och haft det i
obruten följd sedan dess har inte någon övre begränsning för vad din
personbil får väga.
Körkort med behörighet BE som är utfärdat före den 19 januari 2013 ger
fortsatt rätt att dra släp oavsett vikt.

De nya behörigheterna
Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. Reglerna innebär
förändringar på många olika områden. Här kan du se vilka nya behörigheter som införs och
vad de innebär. De nya reglerna träder i kraft den 19 januari 2013.
Behörighet / Det här får du köra
B utökad (kod 96)
Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
Till ett sådant fordon får du koppla en släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får
även dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och
släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.
A2
Motorcykel på två hjul med en nettoeffekt av högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som
inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets original - utförande har ändrats, har sitt
ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.
C1
Tung lastbil med en totalvikt av högst 7 500 kg och personbil med en totalvikt över 3 500 kg
men inte över 7 500 kg. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av
högst 750 kg.
C1E
Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till
sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 000 kg.
D1
Buss som är konstruerad och tillverkad för högst 16 passagerare utöver föraren och med en
längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en
totalvikt av högst 750 kg.
D1E
Buss som omfattas av behörighet D1 och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är
kopplade till sådan buss.

Hur tung släpvagn får din bil dra?
Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset.
Det förekommer två typer av registreringsbevis, ett nytt och ett äldre. Båda typerna
visas på denna sida.

Den nya typen av registreringsbevis

Från och med år 2009 utfärdas registreringsbevis av Transportstyrelsen.

Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens
tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det
kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens
registreringsbevis anger.
Högsta vikt obromsat släp
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen
bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte
överskrida detta värde.
Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde.
Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Högsta totalvikt på släpet för B-körkort
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt
som anges här. Uppgift om släpvagnens totalvikt finns på släpvagnens
registreringsbevis. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på
vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.
Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare
ingår inte.
Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den
tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Den äldre typen av registreringsbevis

Hastighetsregler
Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de
allmänna hastighetsbegränsningarna:
Högsta släpvagnsvikt.
Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens och
lastens sammanlagda vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas.
Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens
registreringsbevis anger.
Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig. I tjänstevikten ingår föraren.
Bilens totalvikt.
Totalvikten är summan av bilens tjänstevikt och maxlast (maxlast är den
tyngsta last som bilen är konstruerad för).
Högsta totalvikt på släpet för B-körkort.
För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt
som anges här. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på
vilken bil som ska dra släpvagnen - se punkt 1.

Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp.
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde.
Bruttovikten är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).
Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn.
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvagnen
bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte
överskrida detta värde.

Hastighetsregler
Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre begränsningar utöver de
allmänna hastighetsbegränsningarna:
För långsamtgående fordon (sk efterfordon) t ex båtupptagnings
vagnar.
Obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg)
a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger
bilens halva tjänstevikt.
Bromsade släpvagnar samt obromsade släpvagnar som är
registrerade med fjädring och har en totalvikt som inte överstiger
dragbilens halva tjänstevikt (dock högst 750 kg).
Långsamtgående fordon. Ej registrerade fordon utan broms och
fjädring. Dessa fordon skall alltid vara utrustade med LGF-skylt.
Båtuppdragningsvagnar är klassade som långsamtgående fordon.

Specifika regler för båtvagnar
Genom en undantagsbestämmelse får man tillämpa reglerna om efterfordon på en båtvagn
som saknar fjädring mellan axlar/axlar och ram. (Ett efterfordon är egentligen ett tillkopplat
fordon som inte är avsett för godstransport, exempelvis sky-lift, krossverk, kompressor eller
liknande.) Reglerna för efterfordon är enklare än släpvagnsreglerna och gör därför livet
lättare för båtägaren som endast behöver en båtupptagningsvagn.
Utrustningskrav:
• LGF-skylt, som varnar upphinnande förare för långsamgående fordon, ska finnas baktill.
• Körriktningsvisare baktill (vissa undantag för vagnar äldre än 2005 om dragbilens blinkers
syns).
• Positionslyktor bak och fram, triangelformade reflexer bak samt sidomarkeringsreflexer
behövs endast vid färd i mörker.
• Fjädring mellan axel och chassi ska vara bortmonterad eller vara varaktigt satt ur funktion.
• Kopplingsanordningen ska vara så utförd att vagnen på ett säkert sätt kan kopplas till
dragfordonet.
• Bromsar är inget krav, men ger möjlighet att använda lättare dragfordon, se nedan.
Regler för alla båttransportvagnar gäller:
• Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.
• Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm.
• Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2, se
länk i menyn till höger).
• Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 350 cm, om den i övrigt uppfyller
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2 och
3, se länk i menyn till höger. Om båten är bredare, måste man begära dispens.
• Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last [båt]) inte överstiga dragfordonets
bruttovikt.
Regler för en båttransportvagn som är efterfordon gäller dessutom:
• Hastigheten får aldrig överstiga 30 km/tim.
• Det ska finnas en godkänd LGF-skylt baktill.
• Under mörker ska vagnen ha två röda lyktor och två röda reflexer bakåt och orange
reflexanordningar åt sidorna.
• Det är inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled.
• Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last [båt]) inte överstiga dragfordonets
bruttovikt.
• Föraren ska ha körkort för dragfordonet, men E-behörighet enligt regler om tung släpvagn
gäller ej.

