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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Förändringar i de tekniska bestämmelserna 

• Tidigare direktiv,lag och nationell stadga , nu EU-
stadgar, lagen och Trafis bestämmelser 

• Tidigare 4 klasser + nationell trafiktraktor, 
strukturella hastigheten max. 40 km/h och 
trafiktraktor max. 50 km/h 

• Nu 8 kategorier enligt  egenskaperna, dessutom 
indelat på basis av den konstruella hastigheten  

    max. 40 km/h (a) och över 40 km/h (b) 
• Om den konstrukturella hastigheten är över 60 km/h 

tillkommer mera tekniska krav bland annat 
hastighetsbegränsare, ABS-bromsar… 

• Man avstår från ibruktagandet av den internationella 
trafiktraktorn, övergångsperiod slutet av 2017 
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Ny klass snabba EU-traktorer – ersätter 
trafiktraktorer 

 

• När det gäller traktorer och släpvagnar till dem samt 
utbytbar dragen utrustning markeras kategorin 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 

• Dessutom avskiljs tekniskt till egen kategori traktorer 
med hastighet på max. 60 km/h  

• Nya trafiktraktorer kan ej tas i bruk efter 31.12.2017 
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Regeringens proposition RP 84 2015 rd 
 
• Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 

lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om 
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § 
i lagen om alkolås-övervakad körrätt 

• I denna proposition föreslås det att körkortslagen, 
lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 
och lagen om alkolåsövervakad körrätt ändras. 

• Förslagen till bestämmelser gör det möjligt att 
utnyttja snabba traktorer samtidigt som nuvarande 
innehavare av körkort för traktor inte åläggs nya 
skyldigheter, utan de nuvarande skyldigheterna i 
stället till vissa delar minskas 
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Regeringens proposition RP 84 2015 rd 

• Statsrådet utgav regeringens proposition 22.10.2015 

• Utskottet för kommunikationministeriet utgav sitt 
betänkande 04.12.2015, föreslog godkännande med 
förändringar 

• Riksdagen godkände med utskottets förändringar 
14.12.2015 

• Presidenten stadfäste 30.12.2015 
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• Kraven på körkort för framförande av traktor fastställs 
på basis av traktorns högsta konstruktiva hastighet  

• Sådana traktorer och till dem kopplade släpvagnar där 
traktorns högsta konstruktiva hastighet är 40 kilometer 
per timme ingår fortfarande i kategori T och 
körkortskraven ska vara de samma som för närvarande.  

• Trots ändringen av fordonslagen om slopande av 
trafiktraktorer ska i kategori LT traktorer och till dem 
kopplade släpvagnar ingå  

• LT kategori högsta konstruktiva hastighet är över 40 km 
per timme men inte större än 60 kilometer per timme  

• Minimiåldern för kategori LT är 15 år och 
prestationskravet för körkort är teoriprov och 
manöverprov. 
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• För traktorer vars högsta konstruktiva hastighet 
överstiger 60 kilometer per timme, förutsätts det att 
föraren har ett körkort för bil.  

• Körkortskategorin bestäms på basis av traktorns 
totalvikt, på samma sätt som för bilar.  

• Om traktorns totalvikt överstiger 3 500 kg krävs 
körkort för lastbil.(C1,C) 

• Körkort för person- och paketbilar ger rätt att köra 
lättare traktorer än detta. (B) 

• Om ett släpfordon är kopplat till traktorn ska föraren 
dessutom ha körrätt för fordonskombinationer i 
kategori E.  (BE, C1E, CE) 
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• Av traktorförare krävs den yrkeskompetens för 
lastbilsförare som avses i lagen om yrkeskompetens 
för lastbils- och bussförare, i sådana fall där den som 
kör traktor ska ha lastbilskörkort. 
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Övergångsbestämmelse 
 

• Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag 
träder i kraft berättigar till att köra också en traktor som tagits 
i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som 
trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i 
transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen 
i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015). 
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• Traktorer vars högsta konstruktiva hastighet 40 km/h  

• körkortskrav T 

• ålder 15  

• teoriprov 

• Traktorer vars konstruktiva hastighet överskrider 40 km/h, men max. 60 km/h 

• körkortskrav LT  

• ålder 15  

• teori- och manöverprov 

• Inga fodringar på yrksekompetens 

• Traktorer vars högsta konstruktiva hastighet över 60 km/h 

• Körkort för bil enlingt totalmassa B (max. 3500), C1(max. 7500), C 

• Med släp BE, C1E,CE  

• Yrkeskompetens 

• Övergångsbestämmelse  

• Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar 
till att köra också en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som 
registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i 
transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring 
av fordonslagen (1609/2015). 
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Vastuullinen liikenne. 

Rohkeasti yhdessä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Kumpulantie 9, 00520 Helsinki 

PL 320, 00101 Helsinki 

Puhelin 029 534 5000 

www.trafi.fi 
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