
Välkommen som  
trafikant i Sverige! 
I det här bladet hittar du information om några av de 
grundläggande reglerna i den svenska trafiken.



Bilbälte
I Sverige är det lag på att använda bilbälte. Var du än sitter i en bil eller lastbil 
ska du använda bilbältet. Det får inte färdas fler personer i bilen än det finns 
platser för. Det är den som kör som ska se till att alla passagerare under 15 år 
har bälte på sig. Åker du i en buss där det finns bälten ska du använda det. 

Barn i bil
Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda särskilt skydd när de åker 
bil. Det kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde och det 
ska vara anpassat efter barnets längd. Skyddet ska användas istället för eller 
tillsammans med bilbältet och ska vara monterat enligt instruktionerna.  
Barnet får aldrig sitta på en plats där det finns en aktiv krockkudde.

Cykelhjälm
I Sverige är det lag på att alla barn under 15 år ska ha cykelhjälm när de cyklar. 
Lagen gäller oavsett om barnen cyklar själva eller blir skjutsade på cykeln  
eller i cykelkärra. Om du skjutsar ett barn på cykel är du ansvarig för att  
barnet har hjälm. 

Hastighet
I Sverige finns hastighetsgränser från 30 km/tim till 120 km/tim. Dessutom 
finns så kallade gågator och gångfartsområden. Där har de gående företräde 
och du får inte köra fortare än man kan gå. Många kör fortare på vägarna än 
vad som är tillåtet. Därför finns det trafiksäkerhetskameror på många vägar. 
De ska påminna bilförare om vilken hastighetsgräns som gäller. Om du kör för 
fort förbi en kamera och blir fotograferad får du betala böter. Det är polisen 
som sköter kamerorna. Kör du för fort och blir stoppad av polisen får du 
också betala böter. Du kan även förlora ditt körkort om du kör för fort. 

Alkohol, droger och trafik
Det är stränga lagar i Sverige när det gäller alkohol och droger i trafiken. 
Gränserna för hur mycket alkohol eller droger man får ha i blodet är betydligt 
lägre än i de flesta andra länder.
Du kan bli straffad för rattfylleri om du har mer än 0,2 promille alkohol i 
blodet eller mer än 0,1 mg alkohol per liter luft i utandningsluften. Detsamma 
gäller om du har några spår alls av  droger eller narkotika i blodet. Straffet är 



böter eller fängelse. Dessutom kan du förlora ditt körkortet under upp  
till 3 år.
De här gränserna gäller alla typer av motordrivna fordon, inte enbart på 
vägen. Polisen, Tullverket och Kustbevakningen har rätt att testa om du 
har druckit alkohol, även om det inte finns anledning att misstänka att du 
är påverkad. De får också göra drogtest om de misstänker att en förare är 
påverkad av narkotika eller andra droger. 

Äga fordon
Du måste ha en trafikförsäkring om du har en moped, bil, motorcykel, lastbil 
eller buss som ska användas i trafiken. Du ska också betala fordonsskatt.
Äger du ett fordon är du skyldig att besikta det hos ett besiktningsorgan.
När du köper eller säljer ett fordon ska du anmäla det till Transportstyrelsen. 
Om du ska köpa en bil och saknar svenskt personnummer kan du ansöka om 
ett samordningsnummer hos Transportstyrelsen. 

Däck
Från den 1 december och fram till den 31 mars måste du använda vinterdäck 
om det är halka eller snö. Vinterdäck kan vara dubbade eller odubbade. Om 
du har dubbdäck får du använda dem från 1 oktober till och med den 15 april, 
eller så länge som det är halt på vägarna. 

Halvljus
När du kör i Sverige ska halvljuset alltid vara tänt, även på dagen. 

Körkort
För att få körkort i Sverige måste du göra ett godkänt förarprov. Det måste 
du göra även om du tidigare har ett körkort från ett land utanför EES.  
Förarprovet är i två delar, ett kunskapsprov och ett körprov. Om du har ett 
körkort som är utfärdat i ett land inom EES* kan det bytas ut mot ett svenskt 
körkort. Bryter du mot svenska trafikregler kan du förlora körkortet även om 
det är ett utländskt körkort.

* Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Finland, Grekland, Irland, 
Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Cypern, Estland, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket .se TR
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Trafikregler
Bryter du mot de trafikregler som gäller i Sverige kan du få betala böter.  
På Transportstyrelsens webbplats, www.transportstyrelsen.se,  
finns information om de trafikregler som gäller i Sverige. 

Har du frågor?
Om du har frågor kan du ringa Trafikverkets eller Transportstyrelsens  
kundtjänster. De kan svara på frågor på svenska och engelska.

Har du andra frågor kan du ringa Trafikverkets växel på 0771-921 921 eller 
Transportstyrelsens växel på 0771-503 503.

Trafikverkets kundtjänst
för Vägfrågor är 0771-24 24 24 och för förarprov 0771-17 18 19.
Transportstyrelsens kundtjänst
för fordonsfrågor är 0771-14 15 16 och för körkortsfrågor 0771-81 81 81.


