C1

18 år

18 år

”Medeltung” lastbil med släp

Lastbil med en totalvikt på högst 7 500 kg (och
personbil med en totalvikt över 3 500 kg men
inte över 7 500 kg). Till fordonet får man koppla
en eller ﬂera släpvagnar, om den sammanlagda
totalvikten inte är högre än 12 000 kg.

C1E

18 år

18 år

Tung lastbil

Lastbil med en totalvikt över 3 500 kg utan övre
viktbegränsning (och personbil med en totalvikt
över 3 500 kg utan övre viktbegränsning).
Till fordonet får man koppla en släpvagn med
totalvikt på högst 750 kg.

C

21 år

20 år

Lastbil med en totalvikt över 3 500 kg utan övre
viktbegränsning (och personbil med en totalvikt
över 3 500 kg utan övre viktbegränsning).
Till fordonet får man koppla en eller ﬂera
släpvagnar utan någon övre viktbegränsning.

CE

”Mellanstor” buss

Buss konstruerad och tillverkad för att ta högst
16 passagerare utöver föraren, och bussen får
inte vara längre än 8 meter. Till fordonet får
man koppla en släpvagn med totalvikt på högst
750 kg.

D1

21 år

20 år

”Mellanstor” buss med släpvagn

Buss konstruerad och tillverkad för att ta högst
16 passagerare utöver föraren, och bussen får
inte vara längre än 8 meter. Till fordonet får man
koppla en eller ﬂera släpvagnar utan någon övre
viktbegränsning.

D1E

21 år

20 år

Buss

Buss oavsett antal sittplatser och längd.
Till fordonet får man koppla en släpvagn
med totalvikt på högst 750 kg.

D

24 år

23 år

Buss med släpvagn

Buss oavsett antal sittplatser och längd.
Till fordonet får man koppla en eller ﬂera
släpvagnar utan någon övre viktbegränsning.

DE

24 år

23 år

Tung lastbil med släp
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Lastbil med en totalvikt på högst 7 500 kg (och
personbil med en totalvikt över 3 500 kg men
inte över 7 500 kg). Till fordonet får man koppla
en släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Ålder för
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Minsta
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Fordonskategori

MER INFORMATION
Mer information om körkort finns på transportstyrelsen.se

21 år

20 år

Du kan även ringa till Transportstyrelsens
kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.
Du kan boka tid för kunskapsprov och körprov på
trafikverket.se eller genom att kontakta Trafikverkets
kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19.

DU HAR
VÄL KOLL PÅ
KÖRKORTSREGLERNA?

Köra lastbil eller buss,
med eller utan släpvagn

Om du går en yrkesförarutbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning
eller hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen gäller andra lägre ålderskrav.
Läs mer på transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens

transportstyrelsen.se
telefon 0771-503 503

Regler för att köra
lastbil och buss
Det ställs andra krav på dig som förare av tunga lastbilar och
bussar jämfört med om du kör en personbil. Den här foldern
ger dig en överblick över de olika körkortsbehörigheterna
och vilka körkortsregler som gäller för lastbil och buss.

Observera att ytterligare regler gäller för
den som genomgår yrkesförarutbildning
i gymnasieskola, kommunal vuxenutbild
ning eller hos utbildare med tillstånd av
Transportstyrelsen.

Åtta körkortsbehörigheter
Det finns åtta körkortsbehörigheter för
lastbil och buss (C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D och DE).
• C1 ger rätt att köra medeltunga lastbilar
med en totalvikt på högst 7 500 kg och
personbilar med en totalvikt över 3 500 kg
men inte över 7 500 kg. Till fordonet får
du koppla en släpvagn med en totalvikt på
högst 750 kg.

• C1E ger samma rätt som C1 och du får
dessutom koppla till en eller flera
släpvagnar, om bilens och släpvagnarnas
sammanlagda totalvikt inte är högre än
12 000 kg.
• C ger rätt att köra lastbilar och person
bilar med en totalvikt över 3,5 ton. Till
ett sådant fordon får kopplas en släpvagn
med en totalvikt av högst 750 kg.
• CE ger rätt att köra bilar som omfattas av
behörighet C och ett eller flera släpfor
don, oavsett vikt, kopplade till sådan bil.
• D1 ger dig rätt att köra mellanstora
bussar som är konstruerade och till
verkade för att ta högst 16 passagerare
utöver föraren och har en maximal längd
av 8 m. Till bussen får man koppla en
släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

• D1E ger samma rätt som D1 och du
får dessutom koppla till en eller flera
släpvagnar oavsett vikt.

de tyngre fordonstyperna inom en fordons
kategori. Åldergränser för de olika behörig
heterna framgår av tabellen.

• D ger rätt att köra bussar oavsett antal
passagerare och längd. Till bussen får
du koppla en släpvagn med en totalvikt
av högst 750 kg.

5-årig giltighetstid och
medicinska krav

• DE ger samma rätt som D och du får
dessutom koppla till ett eller flera
släpfordon, oavsett vikt.

Stegvist tillträde
Körkortsbestämmelserna för buss och
lastbil bygger på principen om ”stegvist
tillträde”. Det innebär att en förare med
ökad ålder och erfarenhet får tillträde till

Alla körkort för högre behörigheter
(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE)
har en kortare giltighetstid. Giltighetstiden
är 5 år i stället för 10 år. Körkortet måste
förnyas innan giltighetstiden har gått ut
och körkortsinnehavaren ska i samband
med förnyelsen alltid visa att de medicinska
kraven för innehav är uppfyllda.
När du tar en högre behörighet för första
gången måste du lämna in ett läkarintyg i

samband med att du ansöker om
körkortstillstånd.
När du därefter behöver förnya ditt
körkort ska din ansökan kompletteras med
en hälsodeklaration och ett synintyg, om
du är under 45 år. Om du har fyllt 45 år,
ska din ansökan kompletteras med ett
läkarintyg.

Gods- eller persontransporter
kräver yrkeskompetensbevis
Om du vill arbeta som förare av
gods- eller persontransporter med tung
lastbil eller buss behöver du ha ett
yrkeskompetensbevis. När du har genom
gått en yrkesförarutbildning samt gjort ett

godkänt prov och tagit körkortet, får du
ditt yrkeskompetensbevis. Yrkeskompe
tensbeviset visar att du är behörig att
utföra transporter med den typ av fordon
som anges på beviset.

LÄS MER PÅ

transportstyrelsen.se
/yrkesforarkompetens

