Körkortsregler – nu och i framtiden
I framtiden kommer klarare, och generösare, regler för husvagnskörning. Men tyvärr
dröjer det några år …
Dagens regler för den som drar en husvagn (eller ett annat släp) är enkla:
Med endast ett ”B” på körkortet får du:
1) Dra ett släp med totalvikten 750 kg, även om summan av fordonens totalvikt skulle
överstiga 3,5 ton.
2) Dra ett släp vars totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt. Detta under förutsättning att
summan av totalvikterna ej överstiger 3,5 ton.
Otidsenlig
Den nuvarande 3,5-tonsgränsen är gammal och är inte anpassad till dagens personbilar.
För femton år sedan hette en ”normal-Volvo” 745, och eftersom totalvikten var strax under
2 000 kg kunde ägaren, utan att ha E-behörighet, dra de 1 500 kilo som bilen var godkänd för.
I dag heter motsvarande ”normal-Volvo” V70, och bilens ökade säkerhetsutrustning har gjort
att både tjänstevikt och totalvikt har ökat med ca 150 kg. Detta betyder att en förare utan Ebehörighet numera får dra endast 1 350 kg bakom sin bil, trots att den nya modellen har en
största tillåtna släpvagnsvikt på 1 800.
De nuvarande reglerna har dessutom en negativ effekt för trafiksäkerheten. Låt oss ta ett
exempel: En familj äger en Volvo XC 90, en Volvo S 60 och en husvagn med totalvikten
1 500 kg. Den ena maken har BE-behörighet, men den andra har endast B-behörighet. För att
de ska kunna byta av varandra under semesterkörningen (den ene kan ju råka bli sjuk) måste
familjen välja att använda sin S 60 som dragbil, trots att det ju inte råder någon tvekan om att
den tyngre och kraftigare XC 90 är en betydligt bättre och säkrare dragbil.
Nya regler kommer
När man inom EU, för åtskilliga år sedan, började diskutera ett nytt körkortsdirektiv (det
tredje i ordningen), var det många krafter – bland annat Husvagnsbranschens Riksförbund –
som arbetade för att reglerna skulle bli både enklare och generösare.
Och så blev det också!
När de nya reglerna träder i kraft får du, med ett ”B” på körkortet:
1) 1) Dra ett släp med totalvikten 750 kg, även om summan av fordonens totalvikt skulle
överstiga 3,5 ton.
2) Dra ett släp vars bruttovikt inte överstiger bilens tillåtna släpvagnsvikt, under förutsättning
att summan av totalvikterna ej överstiger 3,5 ton.

3) Dra ett släp vars bruttovikt inte överstiger bilens tillåtna släpvagnsvikt, även om summan
av totalvikterna överstiger 3,5 ton men inte överstiger 4,25 ton. I detta fall krävs emellertid en
kompletterande utbildning och/eller genomfört körprov.
I den statliga utredningen ”En reformerad körkortslagstiftning” föreslås att det ska räcka med
ett körprov, och man bedömer att kostnaden för detta kommer att ligga på samma nivå som
dagens uppkörning för BE-behörighet.
Tyvärr måste vi vänta till den 19 januari 2013 innan de nya bestämmelserna träder i kraft!

