
Trafiktraktorer skattar man beroende
pA tjdnstevikt = dyrt. Jordbrukstrakto-
rer krdver endast registerhAllningsav-
gift = 35 kr/Ar. Vad dr dA en jordbruks-
traktor ? Jo, en traktor som vdger un-
der 2 ton dr alltid en jordbrukstraktor
oberoende av hur den anviinds, me-
dan en traktor over 2 ton dr en jord-
brukstraktor om den, enkelt uttryckt
"SA gott som uteslutande anvdnds"
utanfor allmdn vag, annars en trafik-
traktor.

Detta betyder att om jag kan klara
mig med en traktor som vager under
2 ton har jag inga problem med att
den skulle kvala in som trafiktraktor
och ddrmed fororsaka ett storre h6rl i
min olAnbok.

Efter en hel del kalkylerande visade
det sig att en traktor som vager strax
under 2 ton (typ Volvo BM 400) skulle
klara backen. Dragkraften skulle den
inte ha n6gra problem med men det
vore tveksamt om man finge ner den-
na i backen. D.v.s det skulle krdvas
torr asfalt och med sAdan skulle det
vara precis att den klarade backen
utan att slira. Det skulle helt klart inte

kdnnas bra att kora nerfor med en kdr-
ra och bAt som vdger 3-4 ggr. sA myck-
et. I vart fall inte utan broms pA sldpet.
Det vore dessutom klart olagligt.

Om det nu dr sA att jag vill att traktorn
skall betraktas som en jordbrukstraktor
mAste jag dA kora omkring p6 tomten
och ploja eller nAgot sAdant en storre
del av anviindningstiden for att den
skall betraktas som jordbrukstraktor om
den viiger mer dn 2ton? Efter konsul-
tation med vdgverket fick jag beskedet
att dven om jag kor min bit frAn ham-
nen och hem respektive til lbaka pA all-
miin vdg sA iir traktorn att betraktas
som en jordbrukstraktor.

Bra! Nu gdllde det att skaffa traktor.
Ndrvi  nu dndA skal l  ha en s6dan vore
en frontlyft bra att ha si att man kan
lyfta grejor och ocksA ploga vAran vdg
eftersom viigforeningen hdr skoter vin-
tervdghAl lningen sA dAl igt .

Vi begav oss ut pA traktorjakt. Efter en
del sokande fann vi en rejii l sak. En BM
800! Den har en 6-cylindrig motor p€r
5,7 liter, frontlyft och har en bruttovikt
ph 11,7 ton. Inget snack om saken.
Med den hdr traktorn behover vi inte ha
bromsar pA sldpet och det kommer att
kdnnas tryggt att puttra nerfor backen
pi ligvdxel med b6ten efter.

Nu var dragfordonet ordnat men vi
m6ste ju ha en kdrra ocksA. PA blocket
hittade vi en kdrra som anvdnts til l en
OE36'a. Denna kiirra befann sig pA
Bjorko nAgra kilometer frAn v€rrt hem i
Torslanda. En sondagsmorgon beger
jag mig dit med traktorn for att hdmta
kiirran. Bjorko dr forbundet med
"fastlandet" d.v.s Hisingen via bilfdrga.

PA Aterfdrden hamnade jag p6 fdrjan
efter en av Vdsttrafiks bussar. (Jag fick
ju stdlla mig i fi len for tung trafik) Ndr vi
nAr fram till "fastlandet" iir jag nog lite
stirrig for jag trycker pA tutan I stdllet for
startknappen. Undrar vad chaffisen
tycker ? Det va attans vad han med
traktorn har br6ttom.

Senare niir vi kommer iland och bus-
sen skal l  stanna pA hAl lplatsen al ldeles
ndra fdrjeldget kor jag om bussen. Se-
dan ligger jag som en stoppkloss fram-
for bussen ca. 3 km. Jag letar efter en
hAllplats ddr jag kan slappa forbi bus-
sen men pA varje sAdan stAr det folk
som skall med bussen sA det dr ju ing-
en ide.

OE36'an vdget ju ungefiir som Allegro
33'an sA kiirran borde vara kraftig nog.
En delforiindringar behovde goras ef-
tersom vAr bAt dr lAngkolad til l skillnad
fr6n OE36'an. MAnga helger svetsades

Vad dr Godsbefordran?
For ett Ar sedan ungefdr fann vi den bAt
vi li inge trinat efter. En Allegro 33'a.
Tidigare hade vi  en TUR B0 som vi for
all del haft mycket roligt med sedan
mitten av 1990-talet men med stigande
Alder vill man ha det lite bekvdmare
och vi har aldrig hittat +10 cm stAhojd i
bAtti l l behorsaffarerna.

Vi har tidigare alltid fraktat hem bAten
for vinterforvaring med hjdlp av en
"bAtkorare". Nu visade det sig att han
inte var sdrskilt pigg pa att fortsatta
med detta ndr vi skaffat en bAt som ju
viiger niistan 3 ggr. sA mycket. Den dr
for stor sa han.

Vad gor man dA? Efter lite fundering
kom vi fram till att en egen traktor vore
nog inte sA dumt. Hur stor m6ste en
sidan vara for att klara av att dra en
Allegro 33'a pA en kdrra ? Det hor til l
saken att vi har en '100 m l6ng backe
med 10% lutning som mdrste passeras
for att ta sig hem till oss.

Det dr sA att det finns 2 st olika klasser
av traktorer. Jordbrukstraktor och trafik-
traktor.

S6kes Allegro- Adagioseglare
Allegroklubben samlar Allegro- och AdagiobAtiigare lings hela Sveriges kust
och dven i viss mAn resten av viirlden. De senaste Aren har styrelsearbete och
aktiviteter till stor del varit koncentrerat till stockholmsomrAdet.

Det vill vi iindra pA och soker ddrfor nu "kontaktpersoner" i resten av landet. Du
som kan tdnka dig organisera aktiviteter, trdffar, moten etc lokalt pA Viist-, Syd-,
Ost- och Norrlandskusten iir viilkommen hora av dig. Ring eller E-posta ditt in-
tresse till n6gon i styrelsen sA kanske vi ses redan i sommar!

Mvh /Steve, red. AN



det utanfor vArt garage. Ndr sA allt dr
klart, vi har mastat av och planerat att
forst kora hem masten lastad pA kdrran
r6kar jag ta en titt pA vdgverkets hemsi-
da.
Det 96r dA upp for mig att det kan

vara diskutabelt att kora endast masten
pA kdrran. BAt och kdrra iir inget pro-

blem, men enbart mast skulle kunna
vara godsbefordran.

Anledningen till att kora hem masten
forst dr att utan bAten gAr det att ldgga
masten sA att den sticker ut over trak-
torn och ekipaget blir ddrmed betydligt
kortare. Annars skulle masten sticka ut
kanske 6 meter bakom kdrran.

Ndr det giiller efterfordon som det hdr
dr frAgan om sA f6r man inte utfora
godsbefordran med ett dylikt. Dock dr
bAttransporter undantagna. ?r dA mas-
ten att betrakta som bAt eller mojligen
del av sAdan ?

Jag kan inte tyda det som stAr pi
vdgverkets hemsida sA jag ringer till
dem.
Foljande samtal utspelar sig. Kursiv
stil dr tjdnstemannens rost.

Hejjag heter Hans Almqvist och har
en traktor och kdrra som jag skulle
vilja anvdnda tillatt kora hem min bAt
och min mast med.
Ja det gdr ju bra bara kdrran inte har
ndgon fiiidnng. I sd fall mdste den
registreras.

Jo jag vet detta och kdrran har stel
axel men nu dr det sA att jag skulle
vilja kora hem masten f6rst, utan b6-
ten pA, eftersom masten dr sA lAng
och om jag ldgger masten sA att den
sticker ut over traktorn blir ekipaget
kortare och trevligare att kora.

Nu undrar jag om transporten av
masten kommer att betraktas som
godsbefordran och ddrmed olaglig?

Jag hoppades att du inte skulle stdlla
den frdgan.

Ndhd men nu 96r jag det. Men jag har
ju en optimistjolle ocksA. Jag kan ju
lAgga den pA kdrran medans jag
transporterar masten. DA fraktar jag
ju bit och mast och dA dr det ju trans-

Du inser v6l hur fAnigt detta l6ter.
Jo jag inser deL Jag vet inte hur en
trafikpolis pd fdltet skulle hantera en
sddan situation. Det beror nog pd vem
det dr, men du fdr ju hdvda aft det dr
mycket mer trafiksdkeft att kdra master
pd det sdttet jdmf6rt med aft kdra den
tillsammans med bdten. Fdresten var
iir detta ndgonstans ?

Det dr iTorslanda i norra Goteborg.
Transportens ldngd iir ca 4 km.
Jaha. Finns det mdnga poliser ddr ?
Nej alltfor fA. Vad iir dA problemet ?

Jag hdpnar. Jag trodde aldrig att jag
skulle fA h6ra nAgot dyligt frAn en polis.
Att det inte dr nAgot problem sA lSnge
det inte finns nAgra poliser. Detta var
nytt for mig. Men, men jag kanske ald-
rig borde fr6gat.

SA tills vidare betraktar jag transport av
mast som bdrttransport. Det verkar ju
inte klart frAn myndigheternas sida vad
det verkligen dr s& det kanske fAr bli etl
prejudikat i Hogsta Domstolen
om jag blir stoppad.

HSlsningar
Pia & Hans Almqvist

SAT TRUD K45. 5120

Forumfrdga?
Vet ni hur ldnga fiSremdl det dt
tilldtet att frakta pd ett person-

bilstak och hur?

Du som vet, eller tror dig veta, delta i
diskussionen pA hemsidans forum.

port av
bAt och
mast. D.v.s
bAttrans-
port. Eller
hur ?
Jo men
masten till-
hdr ju inte
den bdten.

Nd det dr ju
sant. Men
om jag dA
gor tvirt
om. D.v.s
jag lirg-

ger optimistmasten pA Allegro 33'ans
ddck och kor hem detta ekipage? Ar
detta dA ocksA olagligt? Jag kan inte
svara pd frdgan. Du fdr ringa en tra-
fikpolis och frdga hur dom skulle g6ra
om dom stoppade dig.
Ok, tack sA mycket.

AlltsA inget klart besked ddr. Jag ring-
er till trafikpolisen och blir kopplad till
en kvinnlig trafikpolis. Jag framfor mitt
drende pA ungefdr samma sdtt som
vid samtalet till vdgverket.

Efter att dragit varianterna med mast
hit och dit sdger jag.


