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Trafikförsäkringspliktiga fordon 

Trafikskadelagen 

I Trafikskadelagen regleras bl.a. vilka fordon som omfattas av lagen och därmed enligt lag är 
skyldiga att ha trafikförsäkring. 

1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för 
skada i följd av trafik med motordrivet fordon * (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock inte 
på 

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående 
2. motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller 

liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde 
3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som 

arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i Bilregistret 

* Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte flygplan 
eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, 
traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. Uppdelningen rättar sig dels efter fordonets 
ändamål, dels efter fordonets konstruktiva hastighet. Om ett motordrivet fordon är inrättat 
huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran är det motorfordon. 
Hastigheten spelar inte någon roll för denna klassificering.  

En traktor är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller 
arbetsredskap. 

Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap. 

OBS! Såväl traktorer som motorredskap blir att anse som motorfordon om den s.k. konstruktiva 
hastigheten hos fordonet överstiger 30 km/h. Är så fallet, spelar därmed ändamålet ingen roll. 

     

Bobcat, golfbil, åkgräsklippare, sopmaskin, gaffeltruck 
Dessa fordon/fordonstyper brukar ofta vara ”föremål” för diskussion om huruvida de är 
trafikförsäkringspliktiga eller inte. 

Utifrån bilderna kan vi på en gång konstatera att i vart fall så är golfbilen, bobcaten, sopmaskinen 
och gaffeltrucken trafikförsäkringspliktiga. Vad det gäller åkgräsklipparen så är det avhängt om 
den har en transportfunktion, i annat fall är den att betrakta som ett motorredskap. Om den har 
någon form av krok eller annan kopplingsfunktion så att den kan dra någon typ av vagn/kärra, så 
är den att betrakta som trafikförsäkringspliktig. 

Gods- och/eller personbefordran är ”grundregler” för trafikförsäkringsplikten 

Oavsett trafikförsäkringsplikt eller ej, så är Proinovas rekommendation att de trafikförsäkras. 
Fördelarna är många, men framför allt finns det därmed alltid ett skydd för personskador på såväl 
utomstående som förare enligt reglerna i Trafikskadelagen. 


