Så meget må du køre med på din trailer eller campingvogn

Hvor meget vægt må du køre med i din trailer eller campingvogn ifølge
registreringsattesten og kørekortet? Se her, om du holder dig inden for reglerne.
Et enkelt regelsæt, der opererer med de samme begreber både med hensyn til, hvad din
bil må trække i form af læsset trailer og campingvogn, og hvad kørekortet giver lov til,
eksisterer desværre ikke. Det gør det vanskeligt at finde ud af, hvor meget man egentlig
må køre med.
Bemærk, at pr. 19. januar 2013 frafalder den såkaldte +50 kg regel. Vi arbejder på en ny
beregner, der gør det let for dig, at udregne, hvor meget du må trække med dit kørekort.
Ifølge registreringsattesten
Det fremgår af bilens registreringsattest, hvor meget den må trække. Dette står under
punktet: "påhængskøretøjets største tilladte totalvægt m/bremser” eller
”påhængskøretøjets største tilladte totalvægt u/bremser”. Rent fysisk må man ikke læsse
mere i traileren eller campingvognen, end op til den vægt bilen er godkendt til at trække.
Hvis du fx låner en campingvogn eller trailer, der ifølge registreringsattesten har en
totalvægt over den vægt din bil må trække, kan du alligevel godt bruge den. Det kræver
blot, at du kun fylder traileren eller campingvognen op til størst tilladte totalvægt, der
fremgår af bilens registreringsattest.
Eksempel: Du låner en trailer med en egenvægt (det vil sige trailer uden læs) på 800 kg og
en tilladt totalvægt ifølge papirerne (fuldt lastet) på 1100 kg. Ifølge din bils
registreringsattest, må din bil kun trække 1000 kg. Du må derfor kun fylde traileren op til
1000 kg, selv om traileren er beregnet til 1100 kg. Det er nemlig bilens evne, der er
afgørende og ikke trailerens. Samme princip gælder for alle påhængskøretøjer:
Campingvogn, trailere, teltvogne mv.
Ifølge kørekortet
De fleste danske bilister har et kørekort til kategori B, hvilket giver ret til at køre en bil på
højst 3.500 kg totalvægt. Du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt,
hvis altså bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.
Er anhængerens totalvægt over 750 kg må bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens
tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3.500 kg.
Undtagelse for kørekort erhvervet før 1. maj 2009
Har du erhvervet kørekort før 1. maj 2009 har du mulighed for at vælge den vægt, der står
på bilens registreringsattest som påhængskøretøjets størte tilladte totalvægt i stedet for
anhængernes tilladte totalvægt, som findes på anhængerens registreringsattest. Det
betyder, at har du en bil med en tilladt totalvægt på 2.000 kg og anhængerens tilladte
totalvægt er 1600 kg, så kan du, hvis du har erhvervet kørekort før 1. maj 2009 vælge at
benytte påhængskøretøjets største tilladte totalvægt, som altså findes i bilens
registreringsattest. Er den f.eks. på 1500 kg giver det sammen med bilens tilladte
totalvægt 3500 kg, og du holder dig altså inden for grænsen på 3500 kg, frem for de 3600
kg, som vægten ville være, hvis du benyttede anhængerens tilladte totalvægt fra

anhængerens registreringsattest. Husk dog, at du kun må køre med kombinationen i
Danmark, hvis du vælger at benytte påhængskøretøjets største tilladte totalvægt fra bilens
registreringsattest. Vil du køre i udlandet med et almindeligt B-kørekort må bilens største
tilladte totalvægt og anhængerens største tilladte totalvægt (fra anhængerens
registreringsattest) max udgøre 3500 kg.
Læs mere om regler for anhænger i udlandet
Trailerkørekort eller B+ kørekort
Kan du af den ene eller anden grund ikke "holde vægten", men overstiger B-grænsen på
3.500 kg, kan du tage et trailerkørekort (B/E), som giver dig ret til at føre et vogntog med
en samlet totalvægt på op til 7000 kg. Det indbefatter 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og
en praktisk prøve.
Som noget nyt indføres fra 19. januar 2013 også en mulighed for udvidelse af B-kørekortet
med B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at
anhængerens totalvægt overstiger 750 kg. Undervisning til at erhverve B+ vil følge samme
plan som undervisning til erhvervelse af et trailerkørekort – B/E. Forskellen på de to
muligheder er, at køretimerne og køreprøven vil kunne klares med et mindre vogntog for
B+ end, hvis du skal erhverve trailerkørekort. B+ vil være anført med kode på kørekortet,
på samme måde som hvis kørekortet indeholder kode om at føreren skal benytte briller
eller kontaktlinser. Kode er i henhold til EU-direktivet, som udenlandske myndigheder
forventes at kende.
Du kan også undersøge mulighederne for at få nedsat din bil og/eller din anhængers
tilladte totalvægt.

