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Bilaga till kommunikationsministeriets förordning om 
iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av 
fordon av komponenter 

A.  Delarnas och komponentenheternas proportionella  andelar av ett  for-
don i  kategor i  M1 

1. Karossen 2- eller 3- 4- eller 5-
dörrars dörrars 

 a)  Självbärande  
   konstruktion   
   Karossram..............24 % 20 % 
 b) Ramkonstruktion    
   1) Karossram..........12 % 10 % 
   2) Underressam......12 % 10 % 
 c)  Bottenplåtkonstruktion  
   1) Karossram........ 16,0 % 13,3 % 
   2) Bottenplåt ......... 8,0 % 6,7 % 
 
2. Övriga plåtdelar   
 
 a)   Framlucka/ 
    motorhuv............... 2,0 % 2,0 % 
 b)  Framstänkskärm  
    (1,0 % vardera) ..... 2,0 % 2,0 % 
 c)   Framdörrar  
    (2,5 % vardera) ..... 5,0 % 5,0 % 
 d)  Baksidodörrar  
    (2,0 % vardera) .........– 4,0 % 
 e)   Baklucka  
    eller -dörr .............. 2,0 % 2, 0 % 
    (Plåtfördig kaross  
    totalt ..................... 35,0 % 35,0 %) 
 
3. Inredning   
 
 a)   Värmeaggrerat 
    komplett ................................ 2,2 % 
 b)  Intrumentpanel...................... 1,2 % 
 c)   Mätarutrustning..................... 1,2 % 
 d)  Framsätena 
    (1,2 % vardera) ..................... 2,4 % 
 e)   Baksäte.................................. 2,0 % 
 f)   Beklädnad ............................. 2,0 % 

   (Inredning totalt ...................11,0 %)
  
4. Övriga karosseriutrustning 
  
 a) Fönster och vindrutetorkare...2,0 % 
 b) Stötfångare (1,2 % vardera)...2,4 % 
 c) Frontgrill................................1,0 % 
 d) Strålkastare och elkablar........1,6 % 
  (Övrig karosseriutrustning  
  totalt...................................... 7,0 %)
  
5. Axelsystem   
 
 a) Bakhjulsdrivet fordon 
   1) Framaxelsystemet.............10,0 % 
   2) Bakaxelsystemet...............10,0 % 
 b) Framhjulsdrivet fordon 
   1) Framaxelsystemet.............14,0 % 
   2) Bakaxelsystemet................6,0 % 
   (Axelsystemen totalt............20,0 %) 
 
6. Styrsystemet   
 
 Komplett, sammanlagt .................3,0 % 
 
7. Motorn med hjälpanordningar 
 
 a) Själva motorn ................... 12,0 % 
 b) Startmotorn med tillbehör.. 1,5 % 
 c) Laddningsgeneratorn med 
  tillbehör ............................. 1,5 % 
 (Motor med hjälpanordningar 
 totalt ........................................15,0 %) 
 
8. Växellåda med koppling ............. 9,0 % 

____________________  
Totalt .................. 100,0 %
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B. Delarnas och komponentenheternas proportionella  andelar av ett  fordon 
i  kategori  L 3 e  och L 4 e  

 
1. Motorn med hjälpanordningar 24 % 
2. Ram 20 % 
3. Bakgaffel 5 % 
4. Framgaffel 10 % 
5. Bränsletank 3 % 
6. Stänkskärmar och -skydd 3 % 
7. Strålkastare, lyktor och elsystem 3 % 
8. Säte 3 % 
9. Styrstång 4 % 
10. Hjul (däck + fälgar) inklusive broms 10 % 
11. Fotstöd 2 % 
12. Avgassystem 5 % 
13. Kedjor/rem + skydd för kedjorna 1 % 
14. Mätare 2 % 
15. Speglar 1 % 
16. Fjädrar, stötdämpare  4 % 
 Sammanlagt 100 % 
 
 
 

FÖRTYDLIGANDE AV POSITIONERNA 

Karossram: Karosskonstruktion utan dör-
rar, fram- och baklucka samt stänkskärmar.  

Framaxelsystem: Delram, axelbalk, reak-
tionsstag, fjädrar, krängningshämmare, stöt-
dämpare, bromsar, fälgar och i framhjuls-
drivna fordon drivaxlarna.  

Bakaxelsystem: Bakaxelbalk, reaktionsstag, 
fjädrar, krängningshämmare, stötdämpare, 

bromsar, fälgar och i bakhjulsdrivna fordon 
drivväxel, drivaxlar och kraftöverföringsaxel.  

Styrsystem: Ratt, styraxel och -växel samt 
parallellstag och motsvarande delar. 

Motor: Motorn med hjälpanordningar (bl.a. 
kylare och förgasare) med undantag av start- 
och laddningsanordningar. 

 


