
information: 
besiktning av traktor b

Den 1 januari 2016 etablerades en ny fordons-
form i Sverige (och resterande EU); fyrhjulig 
traktor 3b. 

De stora skillnaderna mellan  
traktor 3b och terränghjulingar  
(också kallade ATV:er) är:

• En traktor 3b ska kontrollbesiktigas första 
  gången fyra år efter ibruktagande och därefter 
  vartannat år.

• Den skall ha en registreringsskylt och 
  vara registrerad som Traktor b

• Det krävs (som lägst) körkort med 
  B-behörighet (körkort för bil)

• Den får köras i max 50 km/timmen på väg

• En traktor b  ska köras på vägen (och inte på 
  vägrenen som en Traktor a)

• Godkänd hjälm ska användas (förutom om 
  fordonet har kaross)

• Om traktorn har en tjänstevikt understigande 
  600 kg behöver den inte ha en så kallad  
  LGF-skylt.

• En Traktor b med tjänstevikt över 600 kilo ska 
  alltid medföra varningstriangel vid färd på väg 
  Detta är också ett krav i samband med  
  besiktning av Traktor b.

Till dig som äger en Traktor 3b

Läs mer om lagar och regler

Lag- och regeltexter för Traktor b är inte bara 
omfattande utan också lite snåriga att förstå för 
alla utom juridiska experter.

Transportstyrelsen - som är tillsynsmyndighet för 
Traktor b - har två sidor som ger viss information.

www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/fordon/
fordonsregler/traktor/

www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/
fordonsbesiktning/besiktningsregler/traktor-b/

Snö och Terrängfordonsbranschen har informa-
tion om fyrhjulingar och regler för dessa.

www.snöochterräng.se

Besiktningföretag

I dagsläget (2022-03-02) är fyra besiktningsföre-
tag ackrediterade och godkända av Swedac att 
utföra kontrollbesiktningar på Traktor 3b:

Dekra Bilbesiktning
Kiwa Sweden 
Opus bilprovning 
Ri.se/SMP

Läs mer om deras erbjudande på nästa sida.
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information: 
besiktning av traktor 3b

Kiwa Sweden

Kiwa kommer under 2022 successivt ha kompetens och befogenhet  
att genomföra besiktningar på samtliga 28 kontor.

Kunder/ägare av fyrhjulingar som ska besiktas kan kontakta Kiwa kundtjänst på: 

Telefon 010-479 30 00
epost: se.info.csc@kiwa.com
www.kiwa.com/se/sv/tjanst/besiktning-av-fyrhjuling/

 

Opus Bilprovning

Opus utför i dagsläget kontrollbesiktning av traktor b på ca 40 stationer  
över landet och fler orter kommer att tillkomma under 2022.

Boka besiktning av din traktor b hos Opus: 
 
Telefon kundtjänst: 0775-500 300
https://boka.bilprovning.se/
www.opus.se/besiktningar/kontrollbesiktning/fyrhjuling-traktor-b 
 

Ri.se/SMP Svensk Maskinprovning

Ri.se/SMP hänvisar till deras hemsida: 
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/besiktning

Dekra bilbesiktning

Dekra hänvisar till deras hemsida: 
https://dekra-bilbesiktning.se/

Besiktningsföretag
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