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TRAKTORN I TRAFIKEN

Traktorklasser och körkortskrav

Jurist Mikaela Strömberg-Schalin
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)

VD Kim Nordling 
Svenska lantbrukssällskapens förbund

Såväl traktorklasserna som körkortskraven som ställs för att köra olika typer 
av traktorer och arbetsredskap ändrade fr.o.m. 2016. Bl.a. inregistreringen 
av den gamla nationella traktorklassen trafiktraktor (LT), vars konstruktiva 
hastighet får vara högst 50 km/h, upphör senast i slutet av år 2017. Det 
gamla LT-körkortet (trafiktraktorkörkortet) kvarstår trots det och krävs för 
vissa traktorklasser men åldersgränsen för när man kan få det har sänkts.
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Bakgrunden till de nya 
reglerna är regeringens 
spetsprojekt med syfte att 
avveckla onödig reglering. 
Samtidigt ställer de nya 
snabba traktorerna högre 
krav på chaufförerna.

Traktorklasser
I fordonslagen (1090/2002) 
definieras traktorn som ett 
fordon som är särskilt kon-
struerat för jord- och skogs-
bruk, försett med arbets-
redskap och avsett att dra 
släpvagnar. Traktorer klas-
sificeras i flera olika grupper 
beroende på konstruktion.

Enligt de nya föreskrifterna 
delas jordbrukstraktorerna 
(fordonsklass T) i prakti-
ken upp i tre klasser ut-
gående från deras storlek 
(1609/2015). Även traktorer-

nas konstruktiva hastighet 
beskrivs i klassificeringen.

Numret efter huvudklass-
beteckningen T beskriver 
traktorns storlek på basis av 
spårvidd och egenmassa. I 
därpå följande bokstavsbe-
teckning anger bokstaven 
a att traktorns konstruktiva 
hastighet är högst 40 km/h 
och bokstaven b att hastig-
heten är över 40 km/h.

När man ser till körkortskra-
ven delar man sedan ännu 
upp de traktorer vars högsta 
hastighet är över 40 km/h i 
två kategorier. En grupp är 
de traktorer som går 40 till 
60 km/h och kräver ett s.k. 
LT-körkort. Körkortskraven 
på de traktorer som går över 
60 km/h är sedan beroende 
på traktorns vikt. De allra 
tyngsta traktorerna i den ka-

tegorin kräver lastbilskörkort 
(se tabell i slutet av artikeln).

Trafiktraktorklas-
sen försvinner
Registreringar av den i 
Finland nationella trafik-
traktorklassen får göras till 
och med 31.12.2017 men 
upphör därefter. Här är det 
alltså fråga om traktorer vars 
hastighet är 40-50 km/h.

Det speciella med denna 
utgående traktorklass är att 
en traktor som används för 
alla slags körslor i det egna 
jord- och skogsbruket (7 § i 
bränsleavgiftslagen) inte har 
ansetts som en trafiktraktor. 
I dessa körslor har man där-
för kunnat framföra en sådan 
trafiktraktor utan speciella 
krav på t.ex. körkortet. 

De nya traktorklasserna 

Fordon i kategori T är motordrivna fordon med hjul som är 
avsedda att användas inom jord- och skogsbruk och som 
klassificeras på följande sätt: 

T1 Traktorer vars minsta spårvidd är över 1150 mm och 
vars vikt i olastat och körklart skick är över 600 kg

T2 Traktorer vars minsta spårvidd är under 1150 millimeter 
och vars vikt i olastat och körklart skick överstiger 600 kg

T3 Traktorer vars vikt i olastat och körklart skick är högst 600 kg

T4 Traktorer avsedda för särskilda ändamål.

Hastigheten betecknas med bokstaven a eller b

Traktorkategorin markeras ännu på slutet med bokstaven 
”a” om fordonets största konstruktiva hastighet är högst 
40 km/h eller med bokstaven ”b” om fordonets största 
konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h.

Exempel

T1a - En traktor vars spårvidd är över 1150 mm och vikt 
över 600 kg och den konstruktiva hastigheten är under 
40 km/h. De flesta vanliga jordbrukstraktorer hör till den 
här kategorin.

Med hjälp av en traktor, 
som i övrigt uppfyller trafik-
traktorns kännetecken, har 
man utan att ha gått en kurs 
i yrkeskompetens även fått 
sköta leveranser för försälj-
ning av virke från den egna 
lägenheten, sköta transpor-
ter som gäller försäljning 
av jord- eller stenmaterial 
den egna lägenheten samt 
sköta transporter som gäller 
egen trädgårdsodling eller 
pälsdjursuppfödning även 
i det fall då verksamheten 
bedrivits som en särskild 
rörelse utanför jord- eller 
skogsbruket.

Observera att trots att tra-
fiktraktorn som begrepp i 
lagstiftningen försvinner 
med utgången av år 2017, 
så gäller ovannämnda regler 
för alla de traktorer som före 
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