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Körkorts- och utbildningskrav samt hastighets- och
viktbegränsningar för fordon/ fordonståg
Maskin/traktor

Körkortskrav/förarbevis Hastighetsbegränsning Skyltning (LGF
eller KM)

Traktor a

Traktorkort, B-körkort eller
AM-behörighet
Minst B-körkort
C-körkort* (annars Bkörkort)
Minst B-körkort
Traktorkort, B-körkort eller
AM-behörighet
Förarbevis för
terränghjuling eller Bkörkort taget före den 1
januari 2000 (hjälmkrav)

Traktor b
Traktortransporter
(traktortåg)
Motorredskap klass 1
Motorredskap klass 2
Fyrhjuling (ATV) –
Terränghjuling
(vanligast)

Högst 40 km/timmen

LGF-skylt

Högst 50 km/timmen
Högst 50 km/timmen

KM-skylt

Högst 50 km/timmen
Högst 30 km/timmen

KM-skylt
LGF-skylt

Får endast köras på
enskilda vägar. Undantag
korsa allmän väg i 20km/h
i syfte att ta dig till och
från dina egna ägor
Högsta tillåtna
motoreffekt är 15 kilowatt

Registreringsskylt
(oftast klistrad på
skärm)

Registreringsskylt

Fyrhjuling (ATV) –
Motorcykel

A- eller B-körkort och från
18 års ålder

Fyrhjuling (ATV) –
Traktor A
Fyrhjuling (ATV) –
Traktor B
Terrängvagn ( TGV )

Traktorkort, B-körkort eller
AM-behörighet
B-körkort (hjälmkrav)

Högst 40 km/timmen

LGF-skylt

Högst 50 km/timmen

KM-skylt

B-körkort (hjälm
rekommenderas)
B-körkort eller förarbevis
för terränghjuling
Traktorkort, B-körkort eller
AM-behörighet

Högst 50 km/timmen

KM-skylt

Högst 20 km/timmen

Registreringsskylt

Högst 30 km/timmen

LGF-skylt

C-körkort* (annars Bkörkort)

Högst 30 km/timmen

LGF-skylt

C-körkort* (annars Bkörkort)

Högst 50 km/timmen

KM-skylt

Traktorkort, B-körkort, eller
AM-behörighet

Högst 30 km/timmen

LGF-skylt

C-körkort* (annars Bkörkort)

Högst 30 km/timmen

LGF-skylt

C-körkort* (annars Bkörkort)

Högst 50 km/timmen

KM-skylt

Golfbil på bana Terränghjuling
Golfbil som
arbetsfordon och
körning utanför
anläggningMotorredskap klass 2
Dumpers
(Tung terrängvagn
30 km/timmen)
Dumpers
(Tung terrängvagn
50 km/timmen)
Skogsmaskin skördareMotorredskap klass 2
(under förutsättning att
konstruktiv
topphastighet är högst
30 km/t)
Skogsmaskin skotare –
Tung terrängvagn
30km/timmen)
Skogsmaskin skotare –
Tung terrängvagn
50 km/timmen)

* C-kort krävs endast vid yrkesmässig trafik, alltså när en näringsidkare mot betalning
transporterar gods för annans räkning på allmän väg.
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Tillåten hastighet med släpfordon (traktortåg)
För släpfordon försett med effektiva bromsar * som manövreras från dragfordonets
färdbroms gäller en högsta hastighet av:
• 50 km/timmen för ett släpfordon.
• 40 km/timmen för två släpfordon.
För släpfordon, som är obromsade och kopplas till maskinen gäller en högsta hastighet av:
• 40 km/ timmen för ett släpfordon.
• 30 km/ timmen för två släpfordon.
Bruttovikten hos obromsade släpfordon får ej överstiga maskinens bruttovikt.

Tillåtna släpvikter
Tillåtna släpvikter beror på om det finns begränsningar inskrivet i
registreringsbeviset för fordonet.
Utöver det beräknas fordonets eller fordonstågets antal axlar och
axelkombinationer samt avståndet mellan ekipagets första och sista
axel.
Samma vikter gäller för både traktorer, terrängvagnar, lastbilar och
släpvagnar mm.

Skylt som visar högsta
tillåtna boggitryck

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras
endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids:
1. Axeltryck
a. Axel som inte är drivande
b. Drivande axel

BK1
10 ton
11,5 ton

BK2
10 ton
10 ton

BK3
8 ton
8 ton

BK1
11,5 ton
16 ton
18 ton
19 ton

BK2
11,5 ton
16 ton
16 ton
16 ton

BK3
11,5 ton
12 ton
12 ton
12 ton

20 ton

16 ton

12 ton

BK1
21 ton
24 ton

BK2
20 ton
22 ton

2. Boggitryck
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter
d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter
och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring
eller likvärdig fjädring, eller drivaxlarna är försedda med
dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av
axlarna
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större
3. Trippelaxeltryck
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större

* Med effektiva bromsar menas att tillkopplat släpfordon inte nämnvärt ska påverka
fordonskombinationens totala bromssträcka eller åstadkomma sneddragning.

BK3
13 ton
13 ton
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Förklaring av BK1, BK2 och BK3
BK1
På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna
vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. En tvåaxlig traktor får väga
upp till 18 ton och ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista
axel kan teoretiskt väga upp till 40 ton om denna vikt fördelas på tillräckligt många axlar.
BK2
För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt, dvs. max 31 ton för ett
traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel.
BK3
För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt, dvs. max 22,5 ton för ett
traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel.
Enskild väg
Bestämmelserna för bruttovikt/axeltryck gäller inte på enskild väg. Eventuella restriktioner
utfärdas av vägens ägare eller vägföreningens regler.

