Till dig som äger
eller kör en A-traktor

Här är viktig information till dig
som äger eller kör en A-traktor.
Vad är skillnaden mellan en EPA och en A-traktor?
Nyregistrering av EPA-traktorer upphörde år 1975 och ersattes fullt
ut av A-traktorer. Gemensamt för båda typerna är att de ska ha en
triangelformad LGF-skylt för långsamtgående fordon. Men många
säger fortfarande EPA-traktor, fast de egentligen syftar på en A-traktor.

Hur många passagerare får egentligen sitta i en A-traktor?
I den tekniska delen på registreringsbeviset kan du läsa om hur
många som får åka i din A-traktor. Om polisen vid en kontroll gör
bedömningen att antalet passagerare utgör en risk eller fara kan
de utfärda en ordningsbot.

Vad gäller vid körning?
För att få köra A-traktor krävs AM-behörighet eller traktorkort.
AM-behörigheten kallas även moppekort och innebär körkort för
moped klass 1. För dig som är förälder till en ungdom som vill köra
A-traktor är det väldigt viktigt att övningsköra med just en A-traktor
eller mopedbil efter att ungdomen klarat sin AM-utbildning.
På körskolan övninskör man bara med moped.
Den högsta tillåtna hastigheten för en A-traktor är 30 km/h.
Om fordonet körs fortare än 30 km/h riskerar föraren att dömas för
olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget
körkortstillstånd. Det innebär att det kan påverka när man får ta
sitt B-körkort. I vissa fall kan även föräldrar dömas för tillåtande av
olovlig körning. Men framför allt innebär det en fara både för förare,
passagerare och andra trafikanter om hasighetsregeln bryts. Det kan
även bli problem med att få ersättning från försäkringsbolaget vid
en olycka eftersom man i teorin framfört en personbil.

Viktigt att ha koll på
När du köper en A-traktor är det viktigt att du har koll på
registreringsbeviset och att det stämmer överens med
fordonet. Några saker som är viktiga att tänka på:
Stämmer däckdimensionen på fordonet överens med
registreringsbeviset?
Går bakluckan eller bakdörrarna att öppna? Om det går ska
baksätet vara igensatt så att ingen kan sitta där och i bakluckan ska det inte finns något lastutrymme kvar.
LGF-skylten ska placeras till vänster längst bak på fordonet.
Den får inte luta mer än 10 grader och den får inte vikas eller
modifieras för att passa in på fordonet. Skylten måste vara i
originalskick för att säkerställa att fordonet syns i trafiken.
Hur regleras fordonets hastighet till max 30km/h?
Fråga tidigare ägare eller besiktningen om du är osäker.
Om du gör en ändringar på fordonet som strider mot
registreringsbeviset, till exempel byter
däckdimension, kan det leda till
olovlig körning.
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För dig som vill ha mer information
Regler och tips för dig som kör A-traktor
(även kallad EPA).
Transportstyrelsens webbplats

Insyn i de nya reglerna för A-traktorer.
Film på YouTube

Polisen om nya domar gällande A-traktorer.
Film på YouTube

Insyn i besiktning av nyare A-traktorer.
Film på YouTube

Har du frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller
vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen
kan du vända dig till b
 esiktningsföretagen.
Den här foldern är framtagen i samarbete med Polisen.
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