Får jag dra släpvagnen?
Har du BE-körkort?

Du som tog körkort före 2013 får framföra ett
ekipage oavsett totalvikt på släpet. Du med körkort taget
efter 2013 får dra ett ekipage om max 7000 kg totalvikt.
I båda fallen gäller det att släpets bruttovikt inte är högre
än vad bilen är godkänd för (max släpvagnsvikt).

JA

NEJ

Har du utökad
B-behörighet (B96)?

Olika begrepp

Överstiger bilens
totalvikt + släpets totalvikt
4250 kg?

JA

För att få dra denna
kombination måste
du ha BE-kort!

JA

NEJ

NEJ

Överstiger bilens
totalvikt + släpets totalvikt
3500 kg?

Är släpets bruttovikt högre än
bilens högsta tillåtna
släpvagnsvikt?
(max släpvagnsvikt)

JA
För att få dra denna
kombination måste
du ha B96 eller BE-kort!
Alternativt att släpet väger
max 750 kg.

NEJ

Är släpets bruttovikt högre än
bilens högsta tillåtna
släpvagnsvikt?
(max släpvagnsvikt)
NEJ

Tillåtet att dra!

JA

Otillåtet att dra!
Du måste ha annan
dragbil!

JA

NEJ

Tillåtet att dra!

Otillåtet att dra!
Du måste ha annan
dragbil!

TOTALVIKT:
Den teoretiska vikten som är summan av
bilen/släpets tjänstevikt och bilen/släpet angivna
maxlast.
TJÄNSTEVIKT:
Bil - Tjänstevikten är den sammanlagda vikten av
fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med
• det tyngsta karosseri som hör till fordonet
• verktyg och reservhjul som hör till fordonet
• bränsle, smörjolja, vatten, föraren.
Släp - Släpets vikt i körklart skick, utan last.
MAXLAST ELLER LASTVIKT:
Totalvikten minus tjänstevikten.
Får aldrig överskridas.
BRUTTOVIKT:
Bruttovikt är den vikt som bil/släp har vid ett visst
tillfälle. Tjänstevikt + aktuell last.
DRAGVIKT:
Bilens maximalt tillåtna släpvagnsvikt bromsat släp.
Denna faktiska vikt får aldrig överskridas oavsett
körkortsbehörighet.
KULTRYCK:
Den vikt som släpet när det är kopplat på dragbilen
utövar nedåt på dragkulan. Denna vikt försvinner
ur släpet och hamnar i dragbilen. (fysikens lagar)
FAKTISKT LASTVIKT:
Är lika med totalvikten på släpet minus tjänstevikten plus kultrycket, (ca 75 kg på en hästtransport).
Du får aldrig dra ett släp vars bruttovikt är mer än
bilens högsta tillåtna dragvikt!!
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Körkortsbehörighet och maxlast - exempel 1

Vilket körkort krävs?
Den sammanlagda siffran av bilens totalvikt och
släpets totalvikt avgör:
Bilens totalvikt 1 960 kg + släpets totalvikt 1 310 kg
= 3 270 kg = B-körkort
Hur mycket får jag lasta?
Bilens maximala släpvagnsvikt och max lastvikt på
släpvagnen avgör:
Du får lasta 530 kg.

Här är ett enklare exempel på hur man med hjälp av släpvagnens och dragbilens registreringsbevis kan kontrollera om släpet kan dras på det aktuella körkortet och hur mycket
som får lastas.
Släpvagn

Dragbil

Här kan du hämta uppgifter om dina fordon:
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb
Trailerimport i Norden AB
Sissikevägen 13
305 64 GULLBRANDSTORP

info@trailerimport.se
035-512 20
www.trailerimport.se
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Körkortsbehörighet och maxlast - exempel 2

Vilket körkort krävs!
Den sammanlagda siffran av bilens totalvikt och släpets
totalvikt avgör:
Bilens totalvikt 1 960 kg + släpets totalvikt 2 700 kg
= 4 660 kg = BE-körkort
Hur mycket får jag lasta?
Bilens maximala släpvagnsvikt och max lastvikt på släpvagnen avgör, men denna bil får inte dra ett så tunglastat släp,
gränsen är 1500 kg! Så den maxlast som är tillåten här blir
skillnaden mellan bilens maximala släpvagnsvikt och släpets tjänstevikt (trots att släpvagnen tål mycket mer än så).
Bilens max släpvagnsvikt 1500 kg - släpets tjänstevikt 946
kg = 554 kg
Du får lasta 554 kg.

Det här exemplet är något mer komplicerat eftersom dragbilen inte är stark nog att dra
släpvagnen fullt lastad. Så här behöver man kontrollera bilens maximala släpvagnsvikt
och dra av släpvagnens tjänstevikt. Skillnaden är den lasten man får ta med denna bil.
Vill man dra detta släps fulla lastpotential får man byta dragbil!
Dragbil

Släpvagn

Här kan du hämta uppgifter om dina fordon:
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb
Trailerimport i Norden AB
Sissikevägen 13
305 64 GULLBRANDSTORP

info@trailerimport.se
035-512 20
www.trailerimport.se

