Säkra förare på moped
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Att köra moped innebär tillgång till ett smidigt fordon som gör det enkelt att ta sig fram. Mopeden är också det första
motordrivna fordon du har rätt att köra. Men att bli mopedförare innebär också ansvar. Vi på Transportstyrelsen tycker
det är viktigt att du känner till vad som gäller för dig om du väljer att ta steget ut och bli mopedförare.
Mopeder finns idag i två olika klasser, klass I och klass II. De skiljer sig åt på flera punkter men alla mopeder måste vara trafikförsäkrade för att få köras.
Moped klass I
• måste vara registrerad (ska ha en registreringsskylt)
• får köras i högst 45 km/h
• får inte köras på cykelbanor
• kräver minst körkort med behörighet AM för att få
köras från och med 1 oktober 2009.

Moped klass II
• behöver inte vara registrerad
• får köras i högst 25 km/h
• får köras på cykelbanor
• kräver minst förarbevis för moped klass II för att få
köras från 1 oktober 2009.

Krav på körkort för moped klass I från och med
1 oktober 2009
Moped klass I ska få köras av alla som har ett körkort med
minst behörigheten AM. AM är en ny körkortsbehörighet
som införs från och med 1 oktober 2009. Behörigheten ger
dig rätt att köra en moped klass I samt moped klass II, traktor och motorredskap klass II.

Körkort och förarbevis kan återkallas
Från och med 1 oktober 2009 kan alla typer av körkort och
förarbevis återkallas om man gjort sig skyldig till trafikbrott.
Körkort AM, förarbevis för moped klass II och tidigare utfärdade förarbevis för moped klass I kommer att omfattas
av samma regler om varning och återkallelse som alla andra
körkortsbehörigheter.

För att ta körkort med behörighet AM gäller följande

Tänk på att ett återkallat förarbevis för till exempel moped
klass II kan försvåra dina möjligheter att ta körkort för personbil längre fram i livet.

• Du måste ha ett giltigt körkortstillstånd inklusive hälsodeklaration.
Ansökan om körkortstillstånd gör du hos din länsstyrelse,
till och med 31 december 2009, och hos Transportstyrelsen,
från och med 1 januari 2010.
• Du måste genomgå utbildning hos en godkänd utbildare.
En lista över godkända utbildare kommer att finnas på Körkortsportalen, www.korkortsportalen.se
• Du måste genomföra ett kunskapsprov hos Vägverket.
Tidigare behörigheter gäller
Tidigare utfärdade förarbevis för moped klass I kommer vara
giltiga att köra med även efter 1 oktober 2009. De gamla förarbevisen kommer att bytas ut mot körkort med behörighet
AM senast 2012.
Alla som fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 har rätt att köra
moped klass II utan ett förarbevis.

Varför de nya reglerna?
De nya reglerna inom mopedområdet införs för att öka trafiksäkerheten och minska antalet mopedrelaterade olyckor.
Var hittar jag mer information?
Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste
informationen i alla körkortsfrågor. Du bör i första hand
vända dig dit om du har frågor, www.korkortsportalen.se.
Du är också välkommen att kontakta Transportstyrelsens
kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-25 60 70.
Bra att veta
Tänk på att ett körkort med behörighet AM är ett riktigt
körkort vilket också innebär att det är godkänt som en giltig
identitetshandling.
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