kdnnasbra att kora nerformed en kdrra och bAtsom vdger3-4 ggr. sA mycket. I vart fall inte utan bromspA sldpet.
Det vore dessutomklartolagligt.
Om det nu dr sA att jag vill att traktorn
skall betraktassom en jordbrukstraktor
mAstejag dA koraomkringp6 tomten
och plojaeller nAgotsAdanten storre
for att den
del av anviindningstiden
skall betraktassom jordbrukstraktor
om
den viiger mer dn 2ton? Efterkonsultationmed vdgverketfickjag beskedet
att dven om jag kor min bit frAn hamnen och hem respektivetillbakapA allmiin vdg sA iir traktornatt betraktas
som en jordbrukstraktor.

Vad dr Godsbefordran?
For ett Ar sedan ungefdrfann vi den bAt
vi liingetrinat efter.En Allegro33'a.
Tidigarehadevi en TUR B0 som vifor
all del haft mycketroligtmed sedan
mittenav 1990-taletmen med stigande
Aldervill man ha det lite bekvdmare
och vi har aldrighittat+10 cm stAhojdi
bAttillbehorsaffarerna.
Vi har tidigarealltidfraktathem bAten
for vinterforvaring
med hjdlpav en
"bAtkorare".
Nu visadedet sig att han
intevar sdrskiltpigg pa att fortsatta
med detta ndr vi skaffaten bAtsom ju
viiger niistan3 ggr. sA mycket.Den dr
for stor sa han.
Vad gor man dA? Efterlitefundering
kom vi fram till att en egen traktorvore
nog inte sA dumt. Hur stor m6steen
sidan vara for att klaraav att dra en
Allegro33'a pA en kdrra? Det hor till
sakenatt vi har en '100m l6ng backe
med 10% lutningsom mdrstepasseras
for att ta sig hem till oss.
Det dr sA att det finns2 st olika klasser
av traktorer.Jordbrukstraktoroch trafiktraktor.

Trafiktraktorer
skattarman beroende
pA tjdnstevikt= dyrt. Jordbrukstraktorer krdverendastregisterhAllningsavgift = 35 kr/Ar.Vad dr dA en jordbrukstraktor? Jo, en traktorsom vdger under 2 ton dr alltiden jordbrukstraktor
oberoendeav hur den anviinds,medan en traktorover2 ton dr en jordbrukstraktor
om den, enkeltuttryckt
"SAgott som uteslutandeanvdnds"
utanforallmdnvag, annarsen trafiktraktor.
Dettabetyderatt om jag kan klara
mig med en traktorsom vager under
2 ton har jag inga problemmed att
den skullekvalain som trafiktraktor
och ddrmedfororsakaett storre h6rli
min olAnbok.
Efteren hel del kalkylerande
visade
det sig att en traktorsom vagerstrax
under2 ton (typVolvo BM 400) skulle
klarabacken.Dragkraftenskulleden
inte ha n6graproblemmed men det
vore tveksamtom man finge ner denna i backen.D.v.sdet skullekrdvas
torr asfaltoch med sAdanskulledet
vara precisatt den klaradebacken
utan att slira.Det skullehelt klartinte

S6kes Allegro- Adagioseglare
Allegroklubben
samlarAllegro-ochAdagiobAtiigare
lings helaSveriges
kust
och dveni vissmAnrestenav viirlden.De senasteArenharstyrelsearbete
och
aktiviteter
tillstordelvaritkoncentrerat
tillstockholmsomrAdet.
Detvillvi iindrapAochsokerddrfornu "kontaktpersoner"
i restenav landet.Du
som kantdnkadig organisera
aktiviteter,
trdffar,motenetc lokaltpAViist-,Syd-,
Ost-ochNorrlandskusten
iir viilkommen
horaav dig.RingellerE-posta
dittintressetill n6goni styrelsensA kanskevi ses redani sommar!
Mvh/Steve,red.AN

Bra! Nu gdlldedet att skaffatraktor.
Ndrvi nu dndAskallha en s6danvore
en frontlyftbra att ha si att man kan
lyfta grejor och ocksA ploga vAranvdg
eftersomviigforeningenhdr skotervintervdghAllningen
sA dAligt.
Vi begav oss ut pA traktorjakt.Efter en
del sokandefann vi en rejiilsak. En BM
800! Den har en 6-cylindrigmotorp€r
5,7 liter,frontlyftoch har en bruttovikt
ph 11,7ton. Ingetsnackom saken.
Med den hdr traktornbehovervi inte ha
bromsarpA sldpetoch det kommeratt
kdnnastryggtatt puttranerforbacken
pi ligvdxel med b6ten efter.
Nu var dragfordonetordnatmen vi
m6steju ha en kdrraocksA.PA blocket
hittadevi en kdrrasom anvdntstill en
OE36'a.Dennakiirra befannsig pA
BjorkonAgrakilometerfrAnv€rrthem i
Torslanda.En sondagsmorgonbeger
jag mig dit med traktornfor att hdmta
kiirran.Bjorkodr forbundetmed
"fastlandet"
d.v.s Hisingenvia bilfdrga.
PA Aterfdrdenhamnadejag p6 fdrjan
efter en av Vdsttrafiksbussar.(Jag fick
ju stdllamig i filenfor tung trafik)Ndr vi
nArfram till "fastlandet"
iir jag nog lite
jag
pA
stirrigfor
trycker tutan I stdlletfor
startknappen.
Undrarvad chaffisen
tycker? Det va attansvad han med
traktornhar br6ttom.
Senareniir vi kommerilandoch bussen skallstannapA hAllplatsen
alldeles
ndrafdrjeldgetkorjag om bussen.Sedan liggerjag som en stoppklossframfor bussenca. 3 km. Jag letarefteren
hAllplatsddr jag kan slappaforbi bussen men pA varjesAdanstArdet folk
som skall med bussensA det dr ju ingen ide.
OE36'anvdgetju ungefiirsom Allegro
33'an sA kiirran borde vara kraftig nog.
En delforiindringarbehovdegoras eftersomvAr bAtdr lAngkoladtill skillnad
fr6n OE36'an.MAngahelgersvetsades

det utanforvArtgarage.NdrsA alltdr
klart,vi har mastatav och planeratatt
forstkorahemmastenlastadpAkdrran
r6karjag ta en titt pAvdgverketshemsida.
Det96rdAuppfor migattdet kan
varadiskutabelt
att koraendastmasten
pA kdrran.BAtoch kdrraiir ingetpro-

Jag hoppadesattdu inte skullestdlla
den frdgan.
Ndhdmennu 96rjag det.Menjag har
ju en optimistjolle
ocksA.Jagkanju
jag
lAggadenpAkdrranmedans
transporterar
masten.DAfraktarjag
ju bit och mastochdAdr detju transportav
bAtoch
mast.D.v.s
bAttransport.Eller
hur?
Jo men
mastentillhdrju inte
den bdten.
Nd detdrju
sant.Men
omjag dA
gor tvirt
om.D.v.s
jag lirg-

blem,menenbartmastskullekunna
varagodsbefordran.
Anledningen
tillatt korahemmasten
forstdr att utanbAtengArdet att ldgga
mastensA att den stickerut overtraktornoch ekipagetblirddrmedbetydligt
kortare.Annarsskullemastenstickaut
kanske6 meterbakomkdrran.
Ndrdet giillerefterfordon
somdet hdr
dr frAganom sAf6r maninteutfora
godsbefordran
medett dylikt.Dockdr
bAttransporter
undantagna.
?r dAmasten att betraktasom bAtellermojligen
delav sAdan?
Jag kan intetyda det somstArpi
vdgverkets
hemsidasAjag ringertill
dem.
Foljande
samtalutspelar
sig.Kursiv
stildr tjdnstemannens
rost.
HejjagheterHansAlmqvist
ochhar
en traktoroch kdrra somjag skulle
viljaanvdndatillattkorahemminbAt
ochminmastmed.
Ja det gdrju bra barakdrranintehar
ndgon fiiidnng. I sd fall mdsteden
registreras.
Jo jag vet dettaoch kdrranharstel
axelmennu dr detsAattjag skulle
viljakorahemmastenf6rst,utanb6ten pA,eftersommastendr sA lAng
och omjag ldggermastensAatt den
stickerut overtraktornblirekipaget
kortareochtrevligareatt kora.
Nu undrarjag om transporten
av
mastenkommeratt betraktassom
godsbefordran
ochddrmedolaglig?

geroptimistmasten
pAAllegro33'ans
ddckochkorhemdettaekipage?
Ar
dettadAocksAolagligt?Jagkaninte
svarapd frdgan.Du fdr ringaen trafikpolisoch frdgahur dom skulleg6ra
om dom stoppadedig.
Ok,tacksA mycket.
AlltsAingetklartbeskedddr.Jag ringochblirkopplad
till
er tilltrafikpolisen
en kvinnligtrafikpolis.
Jagframformitt
drendepAungefdrsammasdttsom
vid samtalettill vdgverket.
medmast
Efteratt dragitvarianterna
hitochdit sdgerjag.

Du inserv6l hurfAnigtdettal6ter.
Jojag inserdeL Jag vet intehur en
trafikpolispd fdltetskullehanteraen
sddansituation.Det berornog pd vem
det dr, men du fdrju hdvdaaft det dr
mycketmer trafiksdkeftatt kdra maste
pd det sdttetjdmf6rtmed aft kdra den
medbdten.Fdrestenvar
tillsammans
iir detta ndgonstans?
Detdr iTorslandai norraGoteborg.
Transportens
ldngdiir ca 4 km.
Jaha. Finnsdet mdnga poliserddr ?
Nej alltforfA. Vadiir dAproblemet?

Jaghdpnar.Jagtroddealdrigattjag
skullefA h6ranAgotdyligtfrAnen polis
Att det intedr nAgotproblemsA lSnge
det intefinnsnAgrapoliser.Dettavar
nyttfor mig.Men,menjag kanskealdrig bordefr6gat.

jag transportav
SAtillsvidarebetraktar
mastsom bdrttransport.
Detverkarju
inteklartfrAnmyndigheternas
sidavad
detverkligen
dr s&det kanskefArbliet
prejudikat
i HogstaDomstolen
omjag blirstoppad.
HSlsningar
Pia& HansAlmqvist
SATTRUDK45.5120

Forumfrdga?
Vet ni hur ldnga fiSremdldet dt
tilldtet att frakta pd ett personbilstak och hur?
Du somvet,ellertrordig veta,deltai
pAhemsidans
forum.
diskussionen

