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Advokaten Agneta
Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrä och bostadsköp.

Om EPA-traktorer
Hej Agneta!
Jag undrar vad som gäller för EPA-traktorer. Jag är helt förvånad över hur ungdomar kan köra runt. Ibland kör de väldigt
fort och andra gånger kör ungdomarna
jättelångsamt och hindrar trafiken. Kan
verkligen 16-åringar få köra EPA-traktorer
på våra gator utan körkort?
Med vänlig hälsning
Börje

När Mikael kör fram till ett drive in-matställe har han
helst dörren öppen. Det är nämligen bara den lilla
delen mitt i fönstret som går att öppna.

Mikael har samlat på sig prylar som
passar till hans tidsmaskin, bland annat
hoverboard och kalender med idrottsresultat.
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Det är åttiotalskänsla i inredningen,
även om det inte är lika många digitala
displayer som i Tillbaka till framtidenfilmerna.

Som tolvåring såg Mikael
Liljeholm den första Tillbaka
till framtiden-filmen.

Mikael Liljeholm i en av de tre guldpläterade DeLorean-bilarna.

Bilar från Belfast
Bilarna tillverkades i Belfast i Nordirland.
Att amerikanens företag placerade produktionen där berodde framför allt på att den
brittiska staten erbjöd förmånliga villkor
om fabriken förlades till denna av våld
och arbetslöshet hårt prövade del av det
förenade kungadömet.
DeLoreans bil skulle enligt de ursprungliga planerna få en mittmonterad motor, men
detta ändrades så att bilen fick svansmotor
i stället. Mikael Liljeholm berättar att detta
berodde på att John DeLorean ville att
man skulle få plats med en golfbag bakom
sätena (en sådan får absolut inte plats i det
grunda bagageutrymmet mellan framhjulen) och att motorn därför flyttades längre
bak i bilen. Det fanns också planer på att
utrusta bilen med en V8, men på grund
av 1979 års oljekris övergick man till en
mindre bensinslukande maskin – en version
av den så kallade PRV-motorn, alltså den
V6:a som Peugeot, Renault och Volvo hade
utvecklat tillsammans.
DeLorean DMC-12 fick en centralbalksram som konstruerades av Lotus. Tack
vare konstruktionen kunde bilen göras låg.
Genom kupén löper vad som kan uppfattas
som en skrymmande kardantunnel, men
någon sådan behövs ju inte i den bakhjulsdrivna svansmotorbilen och det är alltså
rambalken som syns mitt i bilen.
Det man framför allt lägger märke till
från utsidan – förutom bilens ringa höjd
och måsvingedörrarna – är den olackerade
karossen av rostfritt stål. Det finns förstås
också färgsatta DeLorean-bilar, men dessa
har lackerats efter att de lämnat fabriken.

Dessutom finns det tre guldpläterade DeLorean DMC-12 (Mikael håller förresten på
med en dokumentärfilm om dessa guldbilar).
Sammanlagt var det 9080 bilar som
byggdes i Belfast. År 1982 tog pengarna
slut och DeLorean Motor Company gick i
konkurs. Vid samma tid greps och åtalades
John Z. DeLorean för narkotikahandel
(enligt vissa uppgifter ska de påstådda
skumraskaffärerna ha varit ett desperat
försök att skaffa fram pengar för att rädda
företaget). DeLorean själv hävdade dock
att han blivit utsatt för en komplott och
att han var oskyldig. Han friades faktiskt
också från anklagelserna.
Tack vare ett stort reservdelslager har
man kunnat tillverka bilar även efter att
den nordirländska fabriken försvunnit.
Dessutom har det gjorts flera försök att
starta nytillverkning av
bilen med modernare
komponenter – bland
annat har det byggts
en eldriven DeLorean.
Äventyret lär fortsätta
även i framtiden.

FREDRIK
ANDERSSON
Bil- och
språkfantast

Hej,
Innan jag beskriver vilka regler som gäller
får jag inledningsvis belysa en skillnad
mellan EPA-traktorer och A-traktorer. På
1970-talet kom, kanske till mångas besvikelse, nyregistrering av EPA-traktorer att
förbjudas. I samband med förbudet ersattes
dock EPA-traktorer med så kallade Atraktorer. Skillnaden mellan EPA-traktorer
och A-traktorer är teknisk, som jag inte
fördjupar mig i. Ofta kallas A-traktorer för
EPA-traktorer, varför jag fortsättningsvis
använder ordet ”EPA-traktor” som samlingsbegrepp för A-traktor och EPA-traktor.
Utöver EPA-traktorer finns numera även
mopedbilen. Den ser ut som en liten bil,
men är i lagens mening en moped klass
1 med fyra hjul. År 2020 fanns det drygt
15 000 mopedbilar och drygt 33 000
A-traktorer registrerade i Sverige. Allt
eftersom så kallade EPA-traktorer har
blivit allt vanligare i trafiken är det säkert
många undrar vad som gäller.
Den som har ett körkort med behörigheten AM får framföra en mopedbil i högst
45 kilometer i timmen och en EPA-traktor
i högst 30 kilometer i timmen. Ett körkort
med behörigheten AM kan utfärdas till personer som fyllt 15 år. Utöver att ha åldern
inne måste personen ha körkortstillstånd,
avlägga ett godkänt kunskapsprov, genomgå utbildning för moped klass 1, samt vara
permanent bosatt i Sverige eller studerat

Om EPA-traktorn
har teknisk förmåga a överskrida 30
kilometer i timmen kan
föraren av fordonet göra
sig skyldig till bro.
i Sverige i minst sex månader. I sammanhanget bör tilläggas att även personer som
har tagit körkort med till exempel B- eller
C-behörighet får köra en EPA-traktor eller
mopedbil då samtliga körkortsbehörigheter
även ger behörigheten AM.
Beträffande frågan om hastighet är alla
trafikanter skyldiga att följa hastighetsbegränsningarna. Vidare är det allas ansvar
att med hänsyn till omständigheterna anpassa sin hastighet till vad som är säkert ur
en trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt får
inte ett fordon, utan giltiga skäl, framföras
med överdrivet låg hastighet. EPA-traktorer
har ett giltigt skäl eftersom de inte får
framföras med en hastighet över 30 kilometer i timmen enligt lag.
Du beskriver problematiken med att
EPA-traktorer kan stoppa upp trafiken och
orsaka köbildning, men EPA-traktorerna
får inte köras i en högre hastighet än 30 ki-

lometer i timmen. Föraren av EPA-traktorn
bör dock, på ett säkert sätt, möjliggöra för
bakomvarande trafikanter att köra om. Om
EPA-traktorn har teknisk förmåga att överskrida 30 kilometer i timmen kan föraren
av fordonet göra sig skyldig till brott, vilket
jag kommer utveckla nedan.
Skulle ett bakomvarande fordon signalera att denne vill köra om på vänster sida
ska framförvarande fordon hålla sig så
långt till höger som möjligt för att underlätta omkörningen. Det är inte tillåtet
att försvåra en omkörning genom att öka
hastigheten eller liknande. Detta gäller alla
trafikanter och då givetvis även förare av
EPA-traktorer.
Vidare ska föraren av en EPA-traktor, för
att underlätta för trafiken, enligt trafikförordningen använda vägrenen, eller om
vägren saknas eller inte kan användas,
framföra fordonet så nära som möjligt till
den högra kanten av vägrenen eller av den
bana som används.
Om EPA-traktorn framförs med en hastighet över 30 kilometer i timmen är fordonet att anse som en personbil. Om föraren
då saknar körkort med minst behörighet B,
och har uppsåt till gärningen, gör föraren
sig skyldig till brottet olovlig körning och
riskerar att dömas till böter. Beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet och
brottets omfattning riskerar föraren även
att få sitt körkort eller körkortstillstånd
indraget av Transportstyrelsen, vilket sedan
försvårar för en ung person att i framtiden
få exempelvis B-körkort.
Sammanfattningsvis krävs körkort med
behörigheten AM för att köra en EPAtraktor, vilken inte får framföras fortare än
30 kilometer per timme. Föraren ska köra
EPA-traktorn så nära högra kanten av vägen
som möjligt och underlätta omkörning. Som
jag tidigare skrivit är det viktigt att vi alla
visar hänsyn och respekt mot alla i trafiken,
såväl cyklister som förare av alla olika typer
av fordon. Ta därför hand om varandra i
trafiken så undviks irritation och skador.
Krönikan om EPA-traktorer för tankarna
till bilbatterier som, beroende
på typ av bil, kan laddas
ur eller laddas upp av
att köras. Jag avslutar
med ett citat av den
amerikanske serieskaparen Bill Watterson. ”Stänga av
tankeprocessen är
inte föryngrande,
sinnet är som ett
bilbatteri – det
laddas genom att
köra”.
AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

