Information om mopeder och A-traktorer
Hej!
Detta brev får du som förälder till en ungdom som i år fyllt eller fyller 15 år och därmed får lov att ta
körkort för moped, A-traktor och fyrhjuling.
Vår förhoppning är att ni hemmavid kan diskutera risker med farter och säkerställa att era
ungdomars fordon är trafiksäkra. Allt i syfte att minska risk för olyckor.
Vi vill därför informera dig som förälder om vilka regler som gäller. Dessa kan du sedan ha som stöd i
samtalet med ditt barn. Vi vill också förmedla att det är du som vårdnadshavare som har det yttersta
ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt.
Trimning
Om ditt barn blir stoppad av polis på en trimmad moped/A-traktor eller kör berusad kan detta leda
till att ditt barn inte får körkortstillstånd när det blir dags att börja övningsköra för bil eller
motorcykel. Vid trimning gäller inte heller försäkringen eller mopedens garanti. En trimmad moped
blir i princip som en oregistrerad motorcykel. Trimmad moped eller felaktigt körd A-traktor/fyrhjuling
kan också leda till allvarliga kroppsliga skador. Vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter barn
att köra ett fordon som denna inte har behörighet för, kan dömas för tillåtande av olovlig körning.
Straffet för den vuxne är dagsböter.
Buller och buskörning
Vid mopedkörning får inte åstadkommas onödigt buller. Fordonet får heller inte släppa ut rök eller
gas i sådan mängd att olägenhet uppstår. Vid bostadsbebyggelse skall färdväg, hastighet och färdsätt
anpassas så att andra inte blir störda i onödan. Bestämmelserna gäller alla motordrivna fordon, alltså
även mopeder (4 kap 7 och 8 § trafikförordningen).

Mopeder
Olika regler gäller för olika typer av mopeder. Gemensamt för samtliga modeller är att både förare
och passagerare som åker moped ska använda godkänd hjälm (moped klass I = E- eller SIS-märkt).
Moped klass I En EU-godkänd moped, känd
som ”EU-moppen”, konstruerad för att köras i
högst 45km/h. Denna moped måste vara
registrerad och får köras på vägren eller
körbana, inte på cykelväg, motorväg eller
motortrafikled. Det ska framgå av
registreringsbeviset om man får ha
passagerare eller inte. Körkortsbehörighet AM
krävs*. Måste vara trafikförsäkrad

Moped klass II Det finns två typer av moped
klass II:
• EU-godkänd moped konstruerad för högst
25 km/h
• Moped godkänd i Sverige enligt äldre
bestämmelser, konstruerad för högst 30 km/h.
Dessa mopeder måste ännu inte vara
registrerade. De ska normalt framföras på
cykelväg, eller på vägren/vägbana om inte
cykelväg finns. Man får ha passagerare om
mopeden är byggd för det. Förarbevis krävs.
Ska vara trafikförsäkrad.

* AM är en körkortsbehörighet för moped klass I och klass II, Traktor A, motorredskap klass II.

Fyrhjulingar
Även fyrhjulingar syns på vägarna i kommunen. Det finns flera typer av fyrhjulingar och därmed gäller
olika regler. Fyrhjuling registrerad som moped klass I får köras endast av den som har körkort,
traktorkort eller fyllt 15 år och har AM-körkortsbehörighet. Passagerare får endast tas med om
fyrhjulingen är byggd för det. Hjälm ska användas.
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A-traktorer
Något som också körs på våra vägar är A-traktorer. Låter du din ungdom äga och/eller köra en Atraktor är du ansvarig för att den framförs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. A-traktor är en bil som
man har ”kapat av” och spärrat växlarna på. För att få framföra en A-traktor måste du ha antingen
bilkörkort, traktorkort eller ha fyllt 15 år och ha AM-körkortsbehörighet.
A-traktorn får ha en konstruktiv topphastighet på högst 30 km/h och måste vid färd på väg vara
försedd med LGF-skylt (Långsamt Gående Fordon). A-traktor som inte uppfyller kraven som traktor är
att betrakta som lätt lastbil vilket kräver behörighet. Du som förälder kan bli av med ditt körkort om
du står som ägare för ett fordon som inte längre betraktas som det fordon som är inregistrerat.
Förändras utväxlingen, varvtal eller hastighet kan man bli skyldig till olovlig körning. Observera att Atraktorn inte får köras på motorväg/motortrafikled och inte heller på väg som märkts ut med
förbudsmärke. En eller två passagerare får medfölja i en A-traktor. Att sitta på ett eventuellt flak är
både förbjudet och förenat med livsfara. Från och med 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler
gälla. Du som ägare till en A-traktor måste själv ta reda på när fordonet ska besiktigas.
Källa: Transportstyrelsen
Tänk också på att...
Dessa fordon är mycket stöldbegärliga. Fordonet bör därför alltid låsas och förvaras på ett säkert och
låst ställe när det inte används. Se över vad dina försäkringar täcker.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller, titta gärna in på följande hemsidor:
www.polisen.se
www.transportstyrelsen.se
www.mopeden.nu

Med vänlig hälsning!
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