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BK1 BK2 BK3 BK4

Fordons regnr
Antal axlar
Vägvänlig fjädring

Skattevikt
Tjänstevikt

Axelavstånd

Totalt axelavstånd

Ja Nej

A
B

D

Fram Bak (axel, boggi el trippel)

Bak (axel, boggi el trippel)Fram

Enligt Reg.-bevis
Enligt Lasta lagligt

E eller G F eller H Summa

G

E F

H

Allmän begränsning, se fakta folder, sid 42

Enligt bruttoviktstabell i fakta folder sid 48-55 
utifrån axelavstånd

J

K

Högsta tillåtna bruttovikt blir:
Lägsta värdet av A, I, J eller K Tjänstevikt B

Fordonets vikter enligt reg.-bevis

Axlar och vägens vikter

Lasta lagligt

Högsta
tillåtna 
lastvikt

I

Tillåten Lastvikt

Dragbil – Tillåten lastvikt

Tillåten bruttovikt

Tillåten bruttovikt



Delkurs 24

Trailer och påhängsvagn – Totala axelavstånd
BK1 BK2 BK3 BK4

Överhäng fram Överhäng
Kopplingsavstånd bil Kopplingsavstånd vagn

Axelavstånd för fordonskombinationen

1 2 3 4

Lastbilens längd (1) – Lastbilens överhäng bak (2) – Last-
bilens totala axelavstånd (3) = Lastbilens överhäng fram

Uträkning av totala axelavstånd för fordonskombination efter 2007-04-02

Kontrollera maximal bruttovikt för fordonskombinationens axelstånd

5 4

Sedan tar man lastbilens kopplingsavstånd (5) – Lastbilens överhäng fram (4)
= Bilens del av axelavstånd för fordonskombinationen

7

7 8 9 10

Sedan tar man bilens del av axelavstånd för fordonskombinationen (7) + 
Vagnens kopplingsavstånd (8) – Vagnens överhäng bak (9) = Axelavstånd 
för fordonskombinationen
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BK1 BK2 BK3 BK4

Fordons regnr
Antal axlar
Vägvänlig fjädring

Tjänstevikt bil
Tjänstevikt släp

Axelavstånd

Totalt axelavstånd

Ja Nej

A
B

D

Fram/koppling Bak (axel, boggi el trippel)

Bak (axel, boggi el trippel)Fram

Enligt Reg.-bevis
Enligt beräkning och lasta lagligt

E eller G F eller H Summa

G

E F

H

Uträkning axelavstånd för fordonskombination.

Enligt bruttoviktstabell i fakta folder sid 48-55 
utifrån axelavståndet enligt beräkning av kopplingsavstånd

K

Högsta tillåtna bruttovikt blir: Lägsta värdet av I, eller K
Tjänstevikt B

Fordonets vikter enligt reg.-bevis

Axlar och vägens vikter

Lasta lagligt

Högsta
tillåtna 
lastvikt

I

Tillåten Lastvikt

Dragbil + Påhängsvagn – Tillåten lastvikt

Totala axelavstånd 

Tillåten bruttovikt

Axelavstånd påhängsvagn

Tjänstevikt A

Beräknad lastvikt dragbil
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