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Köra personbil eller  
lätt lastbil med släpvagn
Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?
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Gäller från 
19 januari 2013



Nyhet. Utökad B-behörighet tillåter 750 kg högre totalvikt

Utökad B-behörighet är en variant av den vanliga B-behörigheten, med den skillnaden 
att du har rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda 
totalvikt är högst 4 250 kg. (För vanlig B-behörighet gäller en totalvikt på högst 3 500 kg.) 
Det betyder att utökad B-behörighet ger dig större möjligheter att dra tyngre fordons-
kombinationer med B-behörighet än tidigare. För att få den utökade B-behörigheten  
måste du avlägga ett körprov hos Trafikverket. 

Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida  
bilens tjänstevikt tas bort

Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt 
tas bort för att förenkla reglerna för att köra med släpvagn. Bilar har idag en registrerad 
högsta tillåtna släpvagnsvikt, det anses som tillräckligt och därför behövs inte längre någon 
jämförelse till bilens tjänstevikt.

Nyhet. Lägre totalvikt för nya  
körkort med BE-behörighet 

För att dra släpvagnar med en totalvikt 
över 3 500 kg kommer någon av behörig-
heterna C1E, CE, D1E eller DE att  
krävas. Det gäller endast körkort som 
utfärdas efter 19 januari 2013. 

Tillbringar du semestern på vägarna med din husvagn? Eller brukar du transportera  
din häst till tävlingar och veterinär? Eller har du ibland ett allmänt behov av att 
kunna koppla en släpvagn till din personbil för att transportera saker – exempelvis  
till åter vinningscentralen? Oavsett vilket, är det viktigt för dig att känna till vilka  
regler som gäller för att köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. I den här 
foldern får du en överblick över vilka körkortstillbehörigheter som krävs i vilken  
situation. Tänk alltid på att kontrollera om kombinationen är tillåten innan du  
kopplar en släpvagn till ditt fordon. 

Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv som syftar till trafiksäkrare  
och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU. 

Nya regler för släpvagnskörning 
Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft 



B-behörighet  

• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. 
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.  
• Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens  
   och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. 

Utökad B-behörighet

• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. 
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.  
• Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens  
   och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg. 

BE-behörighet

• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. 
• Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.  
• Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt,  
   förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. 

Vilka fordon du får köra beror på din körkortsbehörighet 



Om du redan har körkort med B- eller BE-behörighet
Om du redan har ett körkort med behörighet B* eller BE, gäller samma regler som 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 1 juli 1996 och haft det i obruten  
   följd sedan dess har inte någon begränsning för hur mycket din personbil får väga.  

• Körkort med behörighet BE som är utfärdat före 19 januari 2013 ger fortsatt rätt  
   att dra släpvagnar oavsett vikt.
* Kravet på att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt försvinner även för dem  
   som har körkort med behörighet B utfärdat före 19 januari 2013 under förutsättning att riksdagen  
   har fattat beslut om den föreslagna lagändringen.

Tänk även på bilens tekniska begränsningar!
Tänk på att de begränsningar en viss körkortsbehörighet ger inte är det enda du 
måste ta hänsyn till. Den bil du kör och den släpvagn du drar har också begräns-
ningar som beror på fordonens tekniska utförande. Exempelvis får bilen inte dra 
hur tunga släpvagnar som helst. Släpvagnen får i sin tur inte ta obegränsat med 
last. Uppgiften om hur mycket en bil får dra kallas maximal släpvagnsvikt och finns 
utskriven på del 1 av registreringsbeviset under rubriken kopplingsanordning och 
punkten O.1 och O.2 (högsta vikt bromsad släpvagn, kg och högsta vikt obromsad 
släpvagn, kg). Det finns också begränsningar för hur mycket en fordonskombina-
tion får väga tillsammans vid färd, så kallad tågvikt. Tågvikten finns också utskriven 
på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda 
bruttovikt för bil och släp, kg).

Ordlista
Tjänstevikt Den sammanlagda vikten av ett fordon 

i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast Den tyngsta last som bilen eller släp vagnen 

är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt Summan av tjänstevikten och maxlasten. 

Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av släpvag-

nen och lasten.

Bruttovikt Uppgift om vad ett fordon faktiskt 

väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt 

och lasten vid det aktuella tillfället. 

Tågvikt  Ett dragfordons och en släpvagns brut-

tovikt tillsammans.

Maximal släpvagnsvikt Gräns för hur mycket  

en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. 

En begränsning som beror på bilens och kopp-

lingsanordningens konstruktion. Vikten får inte 

överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte 

får lastas så mycket som släpvagnens registrerings-

bevis anger.



Dragbil 1 Dragbil 2 Dragbil 3

Bilens vikt Bilens totalvikt = 1 890 kg

Max släpvagnsvikt = 1 300 kg

Max släpvagnsvikt  
obromsad släpvagn = 600 kg

Bilens totalvikt = 2 300 kg

Max släpvagnsvikt = 1 600 kg

Max släpvagnsvikt  
obromsad släpvagn = 750 kg

Bilens totalvikt = 2 770 kg

Max släpvagnsvikt = 2 250 kg

Max släpvagnsvikt  
obromsad släpvagn = 750 kg

Föraren har 
enbart  
B-behörighet

Får dra släpvagn 2 och 3

Får dra släpvagn 1 
(men bara med högst 400 kg 
last p.g.a. bilens maximala släp-
vagnsvikt, obromsad släpvagn)

Får inte dra släpvagn 4  
(sammanlagd totalvikt över-
stiger 3 500 kg)

Får inte dra släpvagn 5 
(släpets tjänstevikt överstiger 
dragfordonets maximala 
släpvagnsvikt)

Får dra släpvagn 1 och 2

Får inte dra släpvagn  
3, 4 och 5 
(sammanlagd totalvikt över-
stiger 3 500 kg)

Får dra släpvagn 1

Får inte dra släp 2, 3, 4 
och 5 
(sammanlagd totalvikt över-
stiger 3 500 kg)

Föraren har 
utökad  
B-behörighet

Får dra släpvagn 2 och 3 

Får dra släpvagn 1 
(men bara med högst 400 kg 
last p.g.a. bilens maximala släp-
vagnsvikt, obromsad släpvagn)

Får dra släpvagn 4  
(men bara med högst 800 kg 
last p.g.a. bilens maximala 
släpvagnsvikt)

Får inte dra släpvagn 5 
(släpets tjänstevikt överstiger 
dragfordonets maximala-
släpvagnsvikt)

Får dra släpvagn 1, 2, 3 
och 5

Får dra släpvagn 4  
(men bara med högst 1 100 kg 
last p.g.a. bilens maximala 
släpvagnsvikt)

Får dra släpvagn 1, 2 
och 3

Får inte dra släpvagn 4 
och 5 
(sammanlagd totalvikt över-
stiger 4 250 kg)

Föraren har 
BE-behörighet

Får dra släpvagn 2 och 3 

Får dra släpvagn 1 
(men bara med högst 400 kg 
last p.g.a. bilens maximala släp-
vagnsvikt, obromsad släpvagn)

Får dra släpvagn 4  
(men bara med högst 800 kg 
last p.g.a. bilens maximala 
släpvagnsvikt)

Får inte dra släp 5 
(släpets tjänstevikt överstiger 
dragfordonets maximala 
släpvagnsvikt)

Får dra släpvagn 1, 2, 3 
och 5

Får dra släpvagn 4  
(men bara med högst 1 100 kg 
last p.g.a. bilens maximala 
släpvagnsvikt)

Får dra släpvagn 1, 2 ,3,4 
och 5

Släpvagn 1 
(obromsad )

Släpvagn 2 Släpvagn 3 Släpvagn 4 Släpvagn 5

Tjänstevikt 200 kg Tjänstevikt 280 kg Tjänstevikt 360 kg Tjänstevikt 500 kg Tjänstevikt 1 370 kg

Maxlast 500 kg Maxlast 720 kg Maxlast 900 kg Maxlast 1 200 kg Maxlast 180 kg

Totalvikt 700 kg Totalvikt 1 000 kg Totalvikt 1 260 kg Totalvikt 1 700 kg Totalvikt 1 550 kg

Denna exempeltabell tar inte hänsyn till hur mycket en 
fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så 
kallad tågvikt. Högsta tillåtna tågvikt finns utskriven på 
del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 
(högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp, kg).

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer



Mer information 
Mer information om körkort finns på  
Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid  
uppdaterad med den senaste informationen.

www.körkortsportalen.se

Du kan även ringa till Transportstyrelsens  
kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

www.transportstyrelsen.se
Telefon 0771-503 503 Tr

an
sp

or
ts

ty
re

ls
en

. B
es

t 
nr

 P
V

J 1
20

05
. 2

01
20

7.
 P

ro
du

kt
io

n:
 L

eo
n 

A
B.

 T
ry

ck
: N

or
rk

öp
in

gs
 T

ry
ck

er
i.


