Kørekort og kørsel med trailer
Du skal ikke nødvendigvis have trailerkørekort til almindelig personbil, hvis du kører med påhængsvogn (anhænger) – hvad enten der er tale om en autotrailer, bogie trailer, hestetrailer, båd trailer
eller campingvogn.
Påhængskøretøjets type har intet at sige – det eneste kriterium er bilens og påhængskøretøjets vægtangivelser i registreringsattesterne (se reglerne nedenfor).

Kørsel med anhænger uden trailerkørekort
Hvis du opfylder følgende krav, må du køre med påhængsvogn (trailer, anhænger, campingvogn) uden at have trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller B/E kørekort):




Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højst 750 kg
Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er over 750 kg og bilens og påhængskøretøjets samlede tilladte totalvægt (dvs. vogntogets tilladte totalvægt) IKKE overstiger 3.500 kg

NB: Bilen må aldrig trække mere, end hvad der står angivet i registreringsattesten – også selvom påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højere end bilens tilladte totalvægt.
“3500 kg-reglen” anvendes KUN til at beregne, hvorvidt du skal bruge trailerkørekort eller ej.
Dvs. uden trailerkørekort må bilen højst have en totalvægt (læsset eller ulæsset) på 3500 kg og maks. trække en påhængsvogn på 750 kg, hvis bilen er godkendt til det (se bilens registreringsattest).
I så fald kan du uden trailerkørekort højst køre med et vogntog af en totalvægt på 4250 kg.
Hvis påhængsvognens tilladte totalvægt er over 750 kg og bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt (ifølge registreringsattesten), må den samlede tilladte totalvægt ikke overstige 3.500
kg.
I så fald skal du have trailerkørekort – enten B+ eller B/E kørekort (se Hvis du allerede har trailerkørekort).
Hvis du allrede har trailerkørekort til latsbil eller bus (C/E eller D/E), behøver du ikke B+ eller B/E kørekort.

Undtagelse for kørekort erhvervet før 1. maj 2009
Hvis dit kørekort (kategori B) er erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at følge påhængskøretøjets tilladte totalvægt (bilens højst tilladte koblings vægt køretøjets), der er angivet i bilens
registreringsattest – i stedet for den i påhængskøretøjets registreringsattest.
Dvs. hvis du har erhvervet kørekort før d. 1. maj 2009, kan du i nogle tilfælde lovligt køre trailer uden at have trailerkørekort, selvom du vogntogets samlede tilladte totalvægt (ifølge de nye regler)
overstiger 3500 kg.
Eksempel:
Bilens tilladte totalvægt: 2000 kg
Anhængerens tilladte totalvægt: 1600 kg (anhængerens registreringsattest)
1500 kg (bilens registreringsattest)
Hvis kørekort erhvervet før 1. maj 2009: 2000 kg + 1500 kg = 3500 kg
Hvis kørekort erhvervet efter 1 maj 2009: 2000 kg + 1600 kg = 3600 kg
Den faktiske vægt totalvægt må dog stadig ikke overstige de 1500 kg, som bilen må trække, selvom den tilladte totalvægt er 1600 kg.
NB! Denne undtagelse gælder KUN i Danmark. Hvis du kører i udlandet, beregnes vogntogets samlede tilladte totalvægt således:
Bilens samlede totalvægt (angivet i bilens registreringsattest)
+
Anhængerens samlede totalvægt (angivet i anhængerens registreringsattest)

Hvornår skal man have trailerkørekort?
Trailerkørekort er påkrævet, hvis traileren tilladte totalvægt er over 750 kg og samtidig:



Medregnet bilens tilladte totalvægt når en samlet totalvægt på over 3500 kg

Til kategori B findes der kørekort til mellemstore vogntog (B+) og store vogntog (B/E kørekort)
NB! Hvis du allerede har trailerkørekort til personbil (B+ eller BE kørekort) gælder ”3.500 kg reglen” ikke (se afsnittet: Hvis du allerede har kørekort til trailer)

Hvis du allerede har trailerkørekort
“3.500 kg-reglen” (se afsnittet: Kørsel med anhænger uden trailerkørekort) er KUN beregnet til faststille, om du behøver et trailerkørekort for at køre med et bestemt påhængskøretøj.
Disse regler er altså ikke gældende, hvis du allerede har et trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort).

Regler
Såfremt du allerede har erhvervet dig trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort), må påhængskøretøjets egenvægt plus evt. læs (faktisk totalvægt) ikke overstige bilens
koblingsvægt , der er angivet som ”størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet ” på bilens registreringsattest.
Nogle gange kan en trailers/anhængers tilladte totalvægt ifølge registreringsattesten være højere end bilens koblingsvægt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at traileren med eller uden læs må
veje mere end bilens koblingsvægt.
Du må altså IKKE køre med et påhængskøretøj, der – med eller uden læs – vejer mere end bilens koblingsvægt (uanset den tilladte totalvægt angivet i registreringsattesten).
Der findes 2 typer trailerkørekort:

B+
Dette udvidede B-kørekort giver ligesom det det almindelige B-kørekort ret til at føre et vogntog på maks. 4250 kg. Den eneste forskel er, at du med et B+ kørekort må trække en anhænger med en
tilladt totalvægt på over 750 kg.

B/E kørekort
Da bilen højst må veje 3500 kg og højst må trække en tilsvarende vægt (dvs. 100 % af dens totalvægt), er vogntogets højst tilladte vægt 7000 kg – dvs. 7 ton.
Dog må en firhjulstrækker trække 150 % af bilens totalvægt, men må højst sætte 3500 kg på krogen.

Hvordan får man kørekort til trailer?
Undervisning til B+ og B/E kørekort er ens. Den eneste forskel, er at B+ køreprøven foregår med et mindre vogntog end under B/E køreprøven.
For at erhverve et trailerkørekort til almindelig personbil (trailerkørekort) gælder følgende krav:






Mindst 4 lektioner B/E-teori á 45 min.
Mindst 6 lektioner praktisk kørsel med påhængskøretøj á 45 min.
Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage
Du skal bestå en praktisk køreprøve (ingen teoriprøve)

Selve den praktiske køreprøve varer i minimum 25 minutter, hvor du skal demonstrere følgende færdigheder:





Tekniske kørefærdigheder (f. eks. at bakke om et hjørne)
Teoretiske kørefærdigheder (f.eks. at overholde færdselsregler samt kontrollere om vogntogets udstyr er lovligt).
Sammenkobling og frakobling af køretøjet

Undervisningen skal foretages af en godkendt kørelærer til kategori C, D og E.

Relaterede artikler: hastighedsgrænser for kørsel med trailer, anhængertræk

