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1 Allmänt 

1.1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller de tekniska krav som tillämpas vid reparation och iståndsätt-

ning av samt ändring av konstruktionen hos fordon i kategori M och N (bil), fordon i 

kategori O (bilsläpvagn) och med dessa jämförbara fordon registrerade i kategori ”an-

nat”, samt utredningar som förutsätts av dessa samt sådana smärre undantag och 

alternativa krav som tillämpas av ändamålsenlighetsskäl vid påvisande av överens-

stämmelse. 

Om kraven på lastkorgar för fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 som används för 

godstransport föreskrivs dessutom genom en separat föreskrift av Transport- och 

kommunikationsverket.    

Det föreskrivs separat om de tekniska tilläggskrav med anknytning till specialtrans-

portfordons användningsändamål som tillämpas vid godkännande av specialtransport-

fordon för transportändamål och om undantag från de tekniska kraven på fordon samt 

om hur överensstämmelse med kraven ska påvisas tekniskt. 

1.2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med: 

1) jämförelsefordon ett fordon som används som referens när fordonets över-

ensstämmelse med kraven påvisas efter att man gjort ändringar på det, 

2) jämförelsemotor den motor som vid tillverkningen monterats på jämförelse-

fordonet, 

3) intyg över effektmätning ett protokoll som påvisar resultaten av en motoref-

fektmätning som gjorts på fordonet,  

4) axelkonstruktion fordonets axlar och fjädringssystem, såsom hjälpram, stöd-

axlar, fjädrar, svängningsdämpare och krängningshämmare,  

5) axlarnas grundtyp en styv axel, en pendelaxel, en halvstyv axel och en axel 

som ger separat stöd,  

6) fjädringstyp spiral-, gummi-, blad-, parabel-, luft-, stavtorsions- och hydraul-

fjädring, 

7) fabrikstillverkad del en del som tillverkats för ändamålet i fråga, är avsedd att 

användas i vägtrafik och vars tillverkare har tillräcklig yrkesfärdighet och 

ändamålsenliga maskiner och lokaler för att tillverka delen i fråga, 

8) däckets bredd den bredd enligt det metriska systemet vilken anges på däcket, 

och om denna inte finns tillgänglig, används en nominell bredd som kontrol-

lerats i normerna STRO (The Scandinavian Tire & Rim Organization) eller 

ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organisation), 

9) ramförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om 

godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till 

dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter 

som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 

715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 

2007/46/EG, 
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10) tillverkare en sådan tillverkare och en sådan representant för tillverkaren som 

definieras i ramförordningen,   

11) självbärande kaross ett karosseri där fordonets ram och karossram består av 

en del,  

12) kaross med separat ram en konstruktion med en separat ram som fungerar 

som bärande konstruktion och ovanpå den en separat kaross, 

13) golvplattskonstruktion en konstruktion med en separat golvplatta som funge-

rar som bärande konstruktion och ovanpå den en separat kaross, 

14) modellgeneration en av fordonstillverkaren definierad grupp fordonsmodeller 

i samma ålder vilka huvudsakligen till sin formgivning och sina tekniska egen-

skaper motsvarar varandra, 

15) svetsutredning en utredning över svetsmetoderna och svetsmaterial som vi-

sas upp för besiktningsmannen för att bedöma ändringarnas överensstäm-

melse med kraven, 

16) utredning över fästenas hållfasthet en beräkning av självgjorda fästens till-

räckliga hållfasthet eller en utredning som baserar sig på likvärdighet, 

17) teoretisk bromsberäkning en bedömning av bromsarnas prestanda som base-

rar sig på den funktionella dimensioneringen hos delarna i systemet och på 

fordonets egenskaper,  

18) utredning om likvärdighet tillverkarens utredning eller en i skriftliga källor till-

gänglig utredning om skillnaderna mellan fordonet som ska ändras och ett 

fordon som motsvarar det i fråga om de egenskaper som ska ändras, 

19) register trafik- och transportregistret som avses i VI avd. 1 kap. i lagen om 

transportservice (320/2017), 

20) funktionell dimensionering dimensionering av konstruktionen utgående från 

hållfastheten och kraftöverföringsförmågan, 

21) hållfasthetsklass en skruvs hållfasthetsklass enligt standarden EN ISO 898-

1:2013 eller standarden SAE (Society of Automotive Engineers). 

2 Allmänna krav på ändring av bilar och till dem tillhörande släp-

vagnar 

2.1 Allmänna krav 

Ändringar som är större än de ändringar som förtecknas i denna föreskrift och änd-

ringar i el- och hybridfordons högspänningsdelar förutsätter ett undantag som bevil-

jas av Transport- och kommunikationsverket för att de ska kunna godkännas vid 

ändringsbesiktning, om inte annat föreskrivs i fordonslagen eller med stöd av den. 

Efter alla ändringar som gjorts på fordonet ska fordonet uppfylla de tekniska krav 

som gällde då fordonet togs i bruk för första gången eller som trätt i kraft efter det, 

om inte något annat föreskrivs i de författningar som gäller dem eller om inte annat 

fastställs i denna eller andra föreskrifter. 
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Vid ändringar av bilar och till dem tillhörande släpvagnar ska man förutom denna 

föreskrift även följa tillverkarens anvisningar. Anvisningarna ska iakttas i stället för 

denna föreskrift, om de anvisar att göra ändringen på ett sätt som avviker från denna 

föreskrift eller om de förbjuder att göra en i denna föreskrift tillåten ändring på for-

donet. 

På sätten att påvisa ett ändrat fordons överensstämmelse med kraven tillämpas vad 

som i fordonslagen och med stöd av den föreskrivs eller annars fastställs om sätt att 

påvisa bilars och till dem tillhörande släpvagnars överensstämmelse med kraven, om 

inte annat fastställs i denna föreskrift. 

Ändringar som görs på fordonet får inte försämra trafiksäkerheten mer än i ringa 

omfattning. Delar som monterats på fordonet ska vara avsedda för att användas i 

vägtrafik.  

2.2 Krav på jämförelsefordon 

Som jämförelsefordon får användas ett fordon av samma märke, typserie och mo-

dellgeneration, tillverkat i stora serier för ett visst marknadsområde. Ett fordon som 

tillverkats för andra än europeiska marknadsområden kan användas som jämförel-

sefordon endast för ett fordon som ursprungligen tillverkats för dessa marknadsom-

råden.  

Som jämförelsefordon kan endast användas ett fordon med samma typserie och mo-

dellgeneration som tillverkats i minst 500 exemplar och för vilket det finns ett av 

tillverkaren utfärdat intyg över tillverkningsantalet. Som utredning om att fordonen 

hör till samma typserie och modellgeneration godkänns ett intyg från tillverkaren 

eller för fordon som tagits i bruk före den 1 januari 1978 även en utredning som 

förekommer i litteratur.  

2.3 Krav på intyg över effektmätning 

Intyget över effektmätning ska vara ett mätningsprotokoll med grafiska kurvor som 

fåtts från ett mätinstrument för motoreffekt och där värdena för motorns effekt, vrid-

ning och inmatningstryck samt rotationshastighetsuppgifter är antecknade av mät-

instrumentet och som specificerats med fordonets identifieringsnummer. Intyget 

över effektmätning ska vara utarbetat av den som utförde mätningen.  

2.4 Ändring av fordonet före det första ibruktagandet 

Innan ett typgodkänt eller enskilt godkänt fordon för första gången tas i bruk får det 

inte ändras på ett sådant sätt att det inte längre överensstämmer med godkännan-

det. 

Följande utrustning får dock monteras och ändras utan att ändring av godkännandet 

för hela fordonet krävs på grund av ändringen, om fordonet i fråga om de ändrade 

objekten efter ändringarna uppfyller kraven i eventuella författningar eller föreskrif-

ter som gäller dem vid den tidpunkt då fordonet tas i bruk eller därefter:  

1) underhållningselektronik, 

2) telefon, färddator, navigator och liknande utrustning,  

3) extra mätare,  

4) säkerhetsanordningar för barn,  
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5) däck och fälgar, om ändring av dem inte förutsätter ändringsbesiktning,  

6) extra strålkastare och lyktor samt sådana ändringar på fordonet som är nöd-

vändiga för att fästa dem,  

7) extra värmeanordningar,  

8) takställ och takräcken,  

9) taklucka och takfönster, 

10) dragkrok för person-, paket- och lastbilar,  

11) stänkskydd och inre stänkskärmar,  

12) för fordonsmodellen specifika formdetaljer till karossen, om fordonet efter att 

de monterats inte överskrider de dimensioner och massor som avses i fordo-

nets godkännande,  

13) sätesvärmare,  

14) elektriska fönsterhissar, 

15) tjuvlarm och utrustning som förhindrar olovlig användning,  

16) anordningar som hjälper föraren, såsom 

a) adaptiva farthållare, 

b) parkeringssensorer, 

c) döda vinkel-varnare, 

d) kamerasystem,  

e) backsensor, 

17) luftkonditionering,  

18) aktiv ljudabsorption inne i fordonet,  

19) datauppkoppling mellan bilen och servicen, 

20) solskärm, 

21) aerodynamiska tilläggsdelar,  

22) vägningssystem,   

23) färdskrivare 

24) utrustande av lastutrymmet i en lastbil eller paketbil (kategori N) med skydds-

fodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport 

Ett fordon vars koldioxidutsläpp mätts med WLTP får före den första registreringen 

ändras i fråga om utrustningen som avses i punkterna 1-24 i förteckningen ovan, om 

ändringarna inte påverkar det CO2-värde som anmälts för fordonet.   
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2.5 Ändringar som är tillåtna utan ändringsbesiktning efter att fordonet 

tagits i bruk 

2.5.1 Ändringar som är tillåtna på alla fordon 

Det är tillåtet att på fordonet göra de ändringar av utrustningen som anges i punkt 

2.4 även efter att fordonet tagits i bruk för första gången. 

Som en sådan smärre ändring av fordonets anordningar och utrustning som inte 

påverkar trafiksäkerheten och inte medför ändringsbesiktningsskyldighet anses föl-

jande ändringar och ändringar som är mindre än de: 

1) fastgörande av parkeringstillstånd på insidan av bilens vindruta till höger, om 

tillståndet inte minskar synligheten utåt från bilen och inte påverkar funkt-

ionen hos bilens säkerhetsanordningar, 

2) montering av reflexskärm (HUD-skärm) förutsatt att den inte minskar synlig-

heten utåt från bilen, 

3) ändring av däckets bredd med högst 40 millimeter eller 20 procent av den 

största tillåtna däckbredden som meddelats av tillverkaren eller som anteck-

nats i registret, varvid det större värdet är det gällande värdet, om däckens 

bärförmåga inte begränsar axelmassan som vid användning tillåts för fordonet 

så att den blir mindre är den massa som tekniskt tillåts för axeln, och ändring 

av däckets ytterdiameter med beaktande av föreskrifterna i punkterna 3.13 

och 4.8, 

4) ändring av fälgens nominella diameter från den som meddelats av tillverkaren 

eller den som antecknats i registret med högst 26 millimeter, med beaktande 

av föreskrifterna i punkt 3.13, 

5) ändring på eller byte av växellåda förutsatt att ändringen inte påverkar funkt-

ionen hos säkerhetsanordningar som hjälper föraren, och att hastighetsmäta-

ren samt eventuell färdskrivare och hastighetsbegränsande anordning ka-

libreras, 

6) ändring av utväxlingsförhållandet i kraftöverföringen, förutsatt att ändringen 

inte påverkar funktionen hos säkerhetsanordningar som hjälper föraren, och 

att hastighetsmätaren samt eventuell färdskrivare och hastighetsbegränsande 

anordning kalibreras, 

7) ändring av uppgiften om fordonets färg som kan antecknas i registret i sam-

band med periodisk besiktning, 

8) byte av avgasrör till tillbehörsavgasrör, ett ursprungligt tilläggsutrustningsrör 

eller rör som vid typgodkännande godkänts som rör för fordonet samt ändring 

av avgasrörets diameter, längd eller placering av utloppet, om fordonet efter 

ändringen uppfyller kraven för mätning av utebuller under drift och ändring-

arna orsakar ingen fara för andra trafikanter eller passagerare i fordonet, 

9) ändringar får göras på däcktrycksövervakningssystemet (TPMS: Tire Pressure 

Monitoring System) och systemet får stängas av och kopplas på förutsatt att 

ett system som är bortkopplat eller inte fungerar inte stör funktionen i andra 

system, 
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10) utrustning av ett fordon som använts till körundervisning enligt körkortslagen 

(386/2011) med ett vitt triangelformat märke, en pedal som påverkar färd-

bromsen och en separat backspegel enligt den nämnda lagen och bestämmel-

ser som utfärdats med stöd av den, 

11) byte av eller ändring på vindruta och övriga rutor med beaktande av kraven i 

punkt 3.17 eller 4.12, dock inte om elektriska säkerhetssystem har kopplats 

till rutan. 

2.5.2 Ändringar som är tillåtna utan ändringsbesiktning på fordon som tagits i bruk före 

den 1 januari 1998 

I fråga om fordon som tagits i bruk före den 1 januari 1998 räknas följande till smärre 

ändringar av fordonets anordningar och utrustning som inte påverkar trafiksäker-

heten och inte medför ändringsbesiktningsskyldighet: 

1) ändring och byte av avgasgrenrör, 

2) ändring och byte av förgasare samt ändring av antalet förgasare, 

3) ändring av tändsystem, 

4) ändring av kompressionsförhållande hos en motor som inte är utrustad med 

kompressor, 

5) ändring och byte av kamaxel hos en motor som inte är utrustad med kom-

pressor,  

6) ändring av ventiler och kanaler hos en motor som inte är utrustad med kom-

pressor, 

7) ändring av motorns programvara hos en motor som inte är utrustad med 

kompressor eller som är avsedd för bränsle som huvudsakligen består av eta-

nol,  

8) ändring och byte av insugningsgrenrör, 

9) ersättning av en eller flera förgasare med bränsleinsprutningsanordning och 

ändring av bränsleinsprutningsanordning, 

10) byte av fjäder och delar i fjädringen under de förutsättningar som anges i 

punkt 3.11.2, exklusive ändring av fjädringstyp och ändringar som begränsar 

fjädringsmånen. 

De ovan avsedda ändringarna på ett fordon som tagits i bruk den 1 januari 1998 eller 

därefter godkänns vid ändringsbesiktningen.  

2.6 Ändringar som påverkar registeruppgifterna 

Ändringar som enligt denna föreskrift förutsätter ändringsbesiktning ska antecknas i 

fordonets registeruppgifter. 

Andra än de ändringar som nämns i denna föreskrift anses väsentligt påverka regis-

teruppgifterna och därför vara ändringar som förutsätter ändringsbesiktning, om de 

påverkar uppgifterna i registreringsbevisets första del.  
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3 Ändring av konstruktionen hos en bil med en största tekniskt till-

låtna massa på högst 7 500 kg 

Föreskrifterna i denna punkt och dess underpunkter tillämpas på fordon med en 

största tekniskt tillåtna massa på högst 7 500 kilogram i kategorierna M1, N1, M2, N2 

och på fordon som är registrerade i kategori ”annat” som är jämförbara med dem. 

I en bil som tagits i bruk före den 1 januari 1998 kan ändringar som förtecknats i 

detta kapitel godkännas genom en granskning som utförs av besiktningsmannen, om 

inte annat fastställs senare. 

Hos en bil som tagits i bruk den 1 januari 1998 eller därefter ska överensstämmelse 

med kraven i fråga om de ändringar som förtecknas i detta kapitel påvisas vid änd-

ringsbesiktningen enligt föreskriften om tekniska krav på bilar och bilsläpvagnar, ne-

dan bilföreskriften, eller tidigare bestämmelser som tillämpas på fordonet på basis 

av tidpunkten då fordonet togs i bruk, om inte annat fastställs senare i fråga om 

dessa fordon. På en sådan bil kan man vid ändringsbesiktning inte utan undantag 

godkänna ändringar enligt de följande föreskriftspunkterna:  

1) 3.1 Ram, 

2) 3.2.1 Ändring av bredden på karossen, förutom ändring av bredden genom att 

lägga till fabrikstillverkad skärmbreddarserie eller annan motsvarande del som är 

avsedd för fordonet,  

3) 3.2.2 Flippfront och lösgörbar front,  

4) 3.2.3 Ändring av tak,  

5) 3.2.4 Omändring till cabriolet,  

6) 3.2.5 Stötfångare, förutom ändringar som krävs för montering av annan utrust-

ning som tillåts utan ändringsbesiktning eller undantag, 

7) 3.3 Dörrar och takstolpar,  

8) 3.4 Plastdelar,  

9) 3.5 Byten av karossen,  

10) 3.9 Kraftöverföring, 

11) 3.10 Axelkonstruktion och chassi, förutom montering av chassiserie och byte av 

delar som förutsätts av den,  

12) 3.11.1 Styrinrättningen,  

13) 3.12 Bromsarna, om fordonet är försett med elektriska säkerhetsanordningar. 

Undantag krävs dock inte för ändring av fordonet så att det motsvarar jämförelse-

fordonet.  
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3.1 Ram 

3.1.1 Självbärande kaross 

På en självbärande karossram får man göra ändringar som stärker hållfastheten ge-

nom svetsning eller med skruvar.  

Det är tillåtet att reparera eller genom svetsning bearbeta en hjälpram som fastgjorts 

vid fordonets kaross med skruvförband så att dess hållfasthet åtminstone motsvarar 

den ursprungliga. Vid ändringsbesiktningen ska man visa upp en utredning om svets-

ningen som besiktningsmannen utnyttjar när denne bedömer ändringsarbetets lämp-

lighet. 

3.1.2 Kaross med separat ram 

Ramen i ett fordon som är försett med kaross med separat ram får dessutom ändras 

genom att en öppen ram (U-profilram) kapslas till en rektangelprofilram eller att den 

ursprungliga ramen på andra sätt stärks. 

I fordonets bakdel får ramen förlängas med högst en meter med material som åt-

minstone motsvarar den ursprungliga ramen, om fordonet efter ändringen uppfyller 

de krav på det bakre hörnets förskjutning i sidled som föreskrivits för kategorierna 

N2 och N3 (kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 om genomförande av Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgod-

kännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG). Ingen kopp-

lingsanordning får fästas på den förlängda delen.  

Ändringarna som avses i denna punkt ska genomföras enligt tillverkarens anvisningar 

och anvisningarna ska visas upp vid ändringsbesiktningen.  

3.1.3 Golvplattskonstruktion 

Golvplattskonstruktionen får stärkas genom svetsning eller med stärkande kompo-

nenter som fästs med skruvar. 

3.2 Karosseri 

3.2.1 Ändring av karossens bredd 

Fordonets kaross får breddas med högst 200 millimeter. Inga ändringar får göras på 

fordonets bärande konstruktioner. 

3.2.2 Flippfront och lösgörbar front 

Med flippfront avses en konstruktion där fordonets framstänkskärmar och framlucka 

bildar en helhet som öppnas i ett stycke.  

Med lösgörbar front avses en konstruktion där fordonets framstänkskärmar och fram-

lucka bildar en helhet som kan lösgöras som ett stycke. 

En flippfront eller en lösgörbar front får monteras om 

1) fordonet ursprungligen har en ram, hjälpram eller ramlådor som bär huvud-

delen av belastningen, 

2) fordonet förstärks så att det till hållfastheten motsvarar det ursprungliga ge-

nom att en rörram byggs i stället för inre stänkskärmar, om stänkskärmarna 
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som avlägsnas, inklusive inre stänkskärmar, har fungerat som bärande kon-

struktioner eller förstyvningar och en utredning om den ändrade konstrukt-

ionens hållfasthet visas upp för besiktningsmannen,  

3) förstärkningsdelarna och övriga ändrade konstruktioner utförs så att de inte 

kan tränga in i kupén vid krock, 

4) frontens låsmekanism och eventuella gångjärn utförs så att det inte uppstår 

risk att fronten öppnas eller lossnar under körning. 

 

3.2.3 Ändring av tak 

Sänkning av fordonets tak är tillåtet under följande förutsättningar: 

1) sänkningen får vara högst 16 procent av vindrutans höjd mätt i frampelarens 

riktning, dock högst 100 mm mätt i frampelarens riktning, 

2) fram- och mittpelarna får lutas i liten omfattning genom att böja eller kapa, 

förutsatt att alla inom varandra belägna profiler svetsas och en utredning över 

svetsarbetet och dokumentation av mellanskedena visas upp för besiktnings-

mannen, 

3) de bakre pelarna får lutas eller kapas förutsatt att alla inom varandra belägna 

profiler svetsas och en utredning över svetsarbetet och dokumentation av 

mellanskedena visas upp för besiktningsmannen, 

4) siktfältet genom vindrutan ska uppfylla de krav som gällde när bilen togs i 

bruk. 

I samband med sänkning av taket får taket förlängas och breddas. 

 

Taket får höjas under motsvarande villkor under förutsättning att karosseriet inte 

försvagas genom ändringen. 

 

3.2.4 Ändring till cabriolet 

Ändring av fordonets kaross så att den motsvarar en kaross hos en cabriolet som hör 

till modellgenerationen är tillåtet under följande förutsättningar:  

1) karossen och eventuell ram eller golvplatta ändras så att de till alla delar 

motsvarar cabrioletversionen och en likvärdighetsutredning om de tekniska 

skillnaderna mellan sedan- och cabrioletversionerna visas upp, 

2) vindruteramen ska i fråga om hållfastheten motsvara cabrioletversionen, och 

om detta inte kan påvisas eller om cabrioletversionen varit försedd med stört-

båge, monteras också i det ändrade fordonet en störtbåge som då ska vara 

förenlig med den ursprungliga eller överensstämma med det som fastställs i 

punkt 3.6, och 

3) de yttersta sittplatserna i framsätet ska vara försedda med åtminstone tre-

punktsbälten och de övriga sittplatserna med åtminstone höftbälten, eller om 

fordonet hade trepunktsbälten även i baksätet ska också det ändrade fordonet 

ha åtminstone trepunktsbälten. 

 

3.2.5 Stötfångarna 

Bilens stötfångare kan ändras eller avlägsnas. Då ska även eventuella spetsiga fästen 

och övriga spetsiga detaljer som eventuellt uppkommer vid ändringsarbetet avlägs-

nas. Vid besiktning behöver man inte visa upp utredningar om de ändringar i bilens 
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stötfångare som krävs för montering av en utrustning som tillåts utan undantag, 

även om bilen tagits i bruk den 1 januari 1998 eller därefter. 

3.3 Dörrar och takpelare 

Det är tillåtet att ändra antalet dörrar och takpelare på fordonet inom ramen för 

modellgenerationen. Då ska karossen och eventuell ram eller golvplatta förstärkas 

så att de motsvarar jämförelsefordonet. Ändringar som görs i samband med att tak-

pelarna flyttas och mellanskedena för detta ska dokumenteras, och dokumentationen 

ska visas upp vid ändringsbesiktningen. En likvärdighetsutredning om skillnaderna 

mellan fordonen ska visas upp. 

3.4 Plastdelar 

Fordonets ytterplåtar får bytas mot motsvarande av plast förutsatt att delen som 

monteras på fordonet inte försvagar karossens styvhet. Delarna ska fästas vid de 

ursprungliga fästpunkterna eller gångjärnen och genom att använda till exempel 

låspinnar med insatshållare eller Dzus-snabbfästen till att låsa delarna till varandra. 

Om fordonets dörrar byts till plastdörrar, ska fordonet vara försett med minst en 

sådan störtbåge om vilken bestäms i punkt 3.6 med snedstöd i längdriktningen som 

placeras vid dörröppningarna och som vid sidokrock skyddar föraren och passage-

rarna. 

3.5 Byte av kaross 

Denna punkt i föreskriften tillämpas inte på byte av separat lastkorg hos ett fordon i 

kategori N2 med en största tekniskt tillåtna massa på högst 7 500 kg, för vilket gäller 

det som om lastkorgar och säkring av last föreskrivits med en separat föreskrift av 

Transport- och kommunikationsverket.  

 

Byte av fordonets kaross till en som hör till samma modellgeneration är tillåtet under 

följande förutsättningar: 

1) ramen eller golvplattan motsvarar eller förstärks så att den motsvarar den 

ram eller golvplatta som ursprungligen hör till karossen vilken ska monteras 

på fordonet; en likvärdighetsutredning om att ramarna eller golvplattorna 

motsvarar varandra ska visas upp, 

2) när fordonets kaross byts ut till en öppen kaross ska de yttersta sittplatserna 

i framsätet vara försedda med åtminstone trepunktsbälten och övriga sittplat-

ser med åtminstone höftbälten; dock ska sittplatser som tidigare haft tre-

punktsbälten ha sådana även efter ändringen.  

Karossen hos en bil med separat ram får bytas ut till en fabrikstillverkad karossram 

av stål som avviker från den ursprungliga och tillhörande delar under förutsättningen 

att karossen som ska monteras och dess delar ursprungligen är avsedda för en bil 

vars modellår motsvarar modellåret av den bil som ska ändras eller som är nyare. 

Hållfastheten hos infästningen av karossen och ramen eller golvplattan ska åt-

minstone motsvara hållfastheten hos infästningen av den ursprungliga karossen och 

ramen eller golvplattan i det fordon som karossen är avsedd för, och beräkningar av 

hållfastheten ska visas upp vid ändringsbesiktningen. När ett fordons kaross byts ut 

till en öppen kaross, ska fordonet förses med en störtbåge enligt punkt 3.6.  

Säkerhetsbältena ska uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för ibruktagandet 

eller därefter. 
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3.6 Montering av störtbåge eller skyddsbur 

Inne i bilen får man montera en störtbåge eller en skyddsbur som inte stör funktionen 

hos fordonets passiva säkerhetsutrustning i olyckssituationer och inte oskäligt stör 

avstigning ur fordonet.  

Störtbågens och skyddsburens huvudbåge ska bestå av ett enhetligt rör till vilket 

andra nödvändiga rör fogas genom att svetsa en sammanhängande fog. 

Störtbågen eller skyddsburen ska fästas vid fordonets ram genom svetsning eller på 

golvplattan i en självbärande kaross på minst fyra ställen med minst fyra genomgå-

ende bultar med en diameter på 10 millimeter och som är av hållfasthetsklass 8.8, 

och då ska man använda minst 3 millimeter tjocka och 150x150 millimeter stora 

förstärkningsbrickor av stål på båda sidorna av golvplattan. Störtbågens eller skydds-

burens rör ska fogas till förstärkningsbrickan inuti golvplattan genom att en sam-

manhängande fog svetsas. 

Ställen där föraren eller en passagerare under körningen kan komma i kontakt med 

störtbågens eller skyddsburens rör ska dämpas med en stoppning vars tjocklek är 

minst 5 millimeter.  

En annan störtbåge än sådan som är förenlig med den ursprungliga ska vara gjord 

av minst 42 millimeter tjockt sömlöst, kalldraget stålrör med en väggtjocklek på 

minst 3 millimeter och med rund profil eller rör med motsvarande hållfasthet. Stört-

bågen ska vara försedd med åtminstone ett i fordonets längdriktning symmetriskt 

placerat bakre snedstöd (bild 1, D) som är fastgjort i huvudbågens (bild 1, A) övre 

horisontella rör och med främre snedstöd (bild 1, C) som sträcker sig över hela dörr-

öppningens längd och som är fastgjorda i huvudbågens vertikalrör på det horisontella 

rörets (bild 1, B) höjd. Avståndet från förarsätets sittyta till störtbågen ska vara minst 

850 mm (bild 2). 

     

Bild 1: störtbåge. 
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Bild 2: störtbågens sidoprojektion. 

I stället för en störtbåge kan man godkänna en skyddsbur som ska uppfylla åt-

minstone de krav som ovan föreskrivs för störtbåge.  

3.6.1 Säkerhetsbälten 

Bilen får förses med godkända snabblåsbara minst trepunktsbälten, om bilen förses 

med en störtbåge eller en skyddsbur.  

Bältena får fästas vid de ursprungliga fästpunkterna som är tillverkade för detta än-

damål. Bältena får även fästas vid störtbågen eller skyddsburen med länkfästen eller 

vid ett stärkt fäste med en 7/16-20 UNF skruv med gängor vars hållfasthetsklass är 

minst 10.9. Passdelarna ska vara i rak linje i förhållande till draglinjen, och sidobäl-

tenas fästpunkter ska vara i minst sätets bredd.  

Ett förstärkt fäste ska vara en fästpunkt som görs i fordonets golvplatta och förstärks 

genom att det på båda sidorna av golvplattan används en underlagsplatta av stål 

som är minst 3 millimeter tjock och har en yta på minst 40 cm2. Om platta stålplattor 

används vid monteringen, ska deras tjocklek vara minst 6 millimeter och deras kanter 

rundas så att de inte skär i bältena.  

Inga delar av säkerhetsbältena får fästas vid bilen med en bult genom säkerhetsbäl-

tet.  

3.7 Byte av säte 

Fordonets säten får bytas ut till säten som uppfyller de krav som gäller vid tidpunkten 

för ibruktagandet.  

I samband med bytet av sätena får inte passagen till baksätet blockeras, om inte 

sittplatserna i bilens baksäte avlägsnas. Vid ändringen ska man beakta den eventu-

ella påverkan på klassificeringen av fordonet.  

Ett säte i en bil som tagits i bruk den 1 januari 1998 eller därefter ska uppfylla kraven 

i direktivet 81/577/EEG eller E-reglemente nr 17 eller, om säkerhetsbältet är fast-

gjort i sätet, kraven i E-reglemente nr 14.  

Säten i ett fordon som är försett med sidokrockkudde får inte bytas ut till annorlunda 

säten, och någon sätesklädsel som stör krockkuddarnas funktion får inte monteras 

på dem. 

Sätet ska fästas genom att bulta genom golvplattan med minst fyra skruvar som är 

minst 8 millimeter tjocka och som är av hållfasthetsklass 8.8. Fästet ska förstärkas 
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genom att det på båda sidorna av golvplattan används en underlagsplatta av stål 

som är minst 3 millimeter tjock och har en yta på minst 40 cm2. 

3.8 Motor och avgasrör 

3.8.1 Byte och ändring av motor 

Jämfört med den ursprungliga motorn får man höja effekten hos fordonets motor 

med högst 20 procent eller byta ut fordonets motor till en motor som har högst 20 

procent större effekt utan att fordonet ändras så att det motsvarar jämförelsefordo-

net. 

Det är tillåtet att byta motorn till en motor med större effekt än vad som avses ovan 

eller höja effekten hos den ursprungliga motorn mer än den som nämns ovan under 

följande förutsättningar: 

1) fordonets bromsar, kraftöverföring och axelkonstruktion motsvarar till sin di-

mensionering minst jämförelsefordonet, och dess låsningsfria bromssystem 

motsvarar det låsningsfria bromssystem som krävs i jämförelsefordonet, 

2) de nya eller modifierade fästen som eventuellt krävs på grund av motorbytet 

ska vara ändamålsenliga,  

3) ett intyg över effektmätning ska visas upp för den ändrade motorns effekt, 

om motorn ändrats på ett sätt som uppenbarligen höjer dess ursprungliga 

effekt.  

Om en kompressor har monterats på fordonet, godkänns inte intyget över effektmät-

ning, om monteringen av kompressorn enligt intyget har höjt effekten med högst 20 

procent. Om man monterar en fabrikstillverkad ändringsserie som är avsedd för en 

viss motor, anses ett intyg över den maximala effekten som getts av tillverkaren av 

ändringsserien vara en tillräcklig utredning, även om effekten enligt det höjts med 

20 procent eller mindre. I fall där tillverkaren av ändringsserien inte är en allmänt 

känd kommersiell tillverkare eller i andra oklara fall ska ett intyg över effektmätning 

visas upp för besiktningsmannen.   

När ett fordon ändras så att det till de delar som avses i kapitel 2 ovan motsvarar 

jämförelsefordonet eller om fordonet som ändras används som jämförelsefordon, får 

förhållandet mellan fordonets egenmassa och motorns nettoeffekt efter ändringen 

inte understiga följande gränsvärden: 

1) om förhållandet hos jämförelsefordonet är över 20 kilogram/kW, får det hos 

det ändrade fordonet minska till värdet 12 kilogram/kW, 

2) om förhållandet hos jämförelsefordonet är högst 20 kilogram/kW, får det hos 

det ändrade fordonet minska till värdet 10 kilogram/kW, 

3) om förhållandet hos jämförelsefordonet är högst 15 kilogram/kW, får det hos 

det ändrade fordonet minska till värdet 7 kilogram/kW, 

4) om förhållandet hos jämförelsefordonet är högst 10 kilogram/kW, får det hos 

det ändrade fordonet minska till värdet 5 kilogram/kW, 

5) om förhållandet hos jämförelsefordonet är högst 5 kilogram/kW, får det hos 

det ändrade fordonet minska till värdet 4 kilogram/kW. 
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I underpunkterna 1–5 ovan används det värde för förhållandet mellan jämförelsefor-

donets egenmassa och effekt som finns i typgodkännandets uppgifter eller i utred-

ningen om likvärdighet. Det ändrade fordonets egenmassa kontrolleras i samband 

med ändringsbesiktningen genom vägning, och för en ändrad motor ska ett intyg 

över effektmätning visas upp; motorns nettoeffekt anses motsvara effekten enligt 

DIN-normen, 0,9 gånger effekten enligt SAE netto-normen eller 0,7 gånger effekten 

enligt SAE brutto-normen.  

 

Byte av topplock till ett annat slag anses höja motoreffekten i slagvolymernas för-

hållande till effekten hos den motor som topplocket som ska bytas till fordonet här-

stammar från. 

 

Ett intyg över effektmätning krävs inte om förgasaren eller förgasarna ersätts med 

en bränsleinsprutningsanordning, vilket anses öka motorns effekt med 10 procent, 

eller om ett bensindrivet fordon ändras så att det använder bränsle som huvudsakli-

gen består av etanol eller flyt-, natur- eller vedgas. 

  

3.8.2 Undantag från förhållandet mellan massa och effekt 

Trots det som ovan i punkt 3.8.1 föreskrivs om förhållandet mellan massa och effekt 

är det även tillåtet att montera en motor med en effekt på högst 100 kW i en bil med 

en styv bakaxel eller en bakaxel med separat fjädring och framaxel med separat 

fjädring och med separat ram.  

 

I en bil som ursprungligen haft U-profilram förutsätts att rambalkarna ändras till 

rektangelprofil med material som motsvarar det ursprungliga och att ett x-tilläggs-

stöd av stål monteras mellan rambalkarna.  

 

Ändringen får med avvikelse från det som avses ovan i 3.1.2 göras utan tillverkarens 

anvisningar, om fordonet tagits i bruk före den 1 januari 1980. Dessutom ska fordo-

net vara försett med tvåkretsbromssystem och framaxeln ska vara försedd med skiv-

bromsar. 

 

3.8.3 Avgasutsläpp efter byte eller ändring av motorn 

Efter ändring av fordonets drivkraft ska avgasutsläppskraven för fordonet uppfyllas 

enligt vad som föreskrivs i kapitel 6.   

Avgasutsläppen ska efter byte eller ändring av motorn uppfylla kraven på avgasut-

släpp under drift i en avgasmätning som görs i samband med ändringsbesiktningen. 

Om det på grund av fordonets ålder eller konstruktion inte utförs någon mätning av 

utsläpp under drift för fordonet, räcker ändringsbesiktningsmannens visuella under-

sökning dock till att påvisa att utsläppskraven uppfylls.  

Förutom mätning av utsläpp under drift ska man påvisa att ett fordon som tagits i 

bruk den 1 september 2009 eller därefter uppfyller avgasutsläppskraven som tilläm-

pas vid godkännande av fordon och som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i 

bruk eller därefter.   

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan ska fordonets avgasutsläpp efter änd-

ringen uppfylla de krav enligt tidpunkten då fordonet togs i bruk vilka tillämpas vid 

godkännande och motoreffekten ska uppfylla kraven i punkt 3.8.1, om man på for-

donets motorstyrprogram gör större ändringar än fordonstillverkarens uppdateringar 

eller om en separat extra anordning som påverkar programmen monteras i fordonet 

utan att fordonets drivkraft ändras.  
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3.8.4 Ändring av avgasrör 

 

Ändringar som är större än vad som avses i punkt 2.5.1, såsom montering av en eller 

flera ljuddämpare samt avlägsnande av den ursprungliga ljuddämparen eller de ur-

sprungliga ljuddämparna, får göras på fordonets avgasrör om fordonet vid ändrings-

besiktningen uppfyller kraven i punkterna 3.8.3 och 3.8.5 i denna föreskrift och om 

ändringen inte äventyrar trafiksäkerheten.  

 

En katalysator får installeras men en katalysator som ursprungligen installerats på 

fordonet får inte avlägsnas. Katalysatorer och sensorer som tillhör avgassystemet 

och avgasreningssystemen ska dubbleras, om avgasrören dubbleras före dessa an-

ordningar.  

 

 

3.8.5 Mätning av fordonets buller 

Bullerkraven anses uppfyllas om ett stillastående fordons bullernivå som mätts enligt 

mätningssätt A i E-reglemente nr 51 inte överstiger gränsvärdena i tabell 1. Buller-

värdet hos ett fordon som tagits i bruk den 1 januari 2001 eller därefter får dock 

överstiga det ursprungliga bullervärdet som meddelats av tillverkaren med högst 3 

dB(A). Omständigheterna i omgivningen behöver inte vara förenliga med E-regle-

mentet. Vid mätningarna ska vindskydd användas i ljudtrycksnivåmätaren. 

Motorns placering Gränsvärde 

Frammotor 98 dB(A) 

Mittmotor 103 dB(A) 

Svansmotor 103 dB(A) 

Tabell 1. Gränsvärdena för bullermätningen. 

 

3.8.6 Ändring av motorns placering 

Vid ändrings- eller registreringsbesiktning kan man godkänna en mindre ändring av 

placeringen av fordonets motor i längdriktning eller vertikalt med hjälp av fästen, om 

monteringsriktningen inte ändras. 

3.9 Kraftöverföring 

Bilens drifttyp får ändras om man vid ändringen använder axelkonstruktioner, hjul-

upphängningsanordningar, fjädringsdelar och kraftöverföringsdelar som lämpar sig 

för fordonet och som är avsedda för fordon med en minst lika stor största tillåtna 

massa. De delar, med undantag av fästena, som används vid ändringen ska vara 

fabrikstillverkade.  

3.10 Axelkonstruktion och chassi 

Det är tillåtet att byta ut fordonets axelkonstruktion eller axelkonstruktionens delar 

mot en axelkonstruktion hos ett fordon som tillhör samma modellgeneration, mot 

axelkonstruktion och axelkonstruktionens delar som är avsedda för fordon som tillhör 

modellgenerationen eller mot axelkonstruktion eller bytesdelar till axelkonstruktion 

som är avsedda för fordon som i fråga om axelkonstruktionens grundtyp motsvarar 

det aktuella fordonet, om 

1) axelkonstruktionen, axelkonstruktionens delar eller bytesdelar till axelkon-

struktionen som ska monteras i fordonet är avsedda för ett fordon som i fråga 

om axelmassan eller av tillverkaren tillåtna axelmassan samt effekten åt-

minstone motsvarar fordonet som ska ändras, 



 
Föreskrift 

19 (33) 

TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 

 

 

2) axelkonstruktionens delar eller bytesdelar till axelkonstruktionen som ska by-

tas eller läggas till i fordonet, med undantag av fästena, ska vara fabrikstill-

verkade och lämpa sig för användning i allmän vägtrafik i fordonet som ska 

ändras; vid ändringsbesiktningen ska en utredning om likvärdighet visas upp,  

3) spårvidden ändras högst 100 mm, 

4) nya fästen för länkarmar eller fjädrar som eventuellt behövs eller hela axel-

konstruktionen fästs vid fordonets rambalkar eller andra konstruktioner med 

tillräcklig hållfasthet, och 

5) det vid ändringsbesiktning visas upp en utredning över svetsarbetet och håll-

fastheten hos ändrade konstruktioner och självgjorda fästen. 

Det är tillåtet att förlänga eller förkorta fordonets axelavstånd eller avlägsna eller 

montera en axel så att dessa motsvarar fordonets jämförelsefordon. Ändringen ska 

göras enligt fordonstillverkarens anvisningar.  

Vid ändringarna ska effekterna på bromsar beaktas, se punkt 3.12 i föreskriften. 

3.11 Styrinrättningen och fjädringen 

3.11.1 Styrinrättningen 

Hjulspindlar, styrstag och -armar, delar av styrväxeln, rattstång och ratt samt där-

med jämförbara delar som, om de bryts eller deformeras, kan orsaka en trafikolycka 

får inte repareras eller ändras genom svetsning eller på annat sätt som kan försvaga 

deras hållfasthet.  

Ändring av styrinrättningens delar kan godkännas vid ändringsbesiktning, om 

1) de hör till den axelkonstruktionshelhet som finns i fordonet eller ska monteras 

i fordonet eller till sin funktionella dimensionering motsvarar sådana delar av 

styrinrättning som ingår i den axelkonstruktionshelhet som finns i fordonet 

eller ska monteras i fordonet,  

2) styrinrättningens delar som ska monteras i fordonet är avsedda för ett fordon 

som i fråga om axelmassan eller av tillverkaren tillåtna axelmassan åt-

minstone motsvarar fordonet som ska ändras,  

3) den styrväxel som ska monteras i fordonet fästs med skruvförband i den ur-

sprungliga fästpunkten som finns i fordonets kaross, rambalk eller i annan 

konstruktion med tillräcklig hållfasthet eller i ett för detta ändamål tillverkat 

fäste som är monterat i någon av ovannämnda delar; en utredning över själv-

gjorda fästens hållfasthet samt eventuell utredning över svetsarbetet ska vi-

sas upp,  

4) rattstången är ledad och om den nya styrväxeln befinner sig längre fram än 

den ursprungliga, och 

5) en hoptryckbar eller ledad rattstång inte byts ut mot stel modell.  

Styrningsdämpare eller servostyrning får monteras i fordonet förutsatt att den läm-

par sig för fordonet och att ändringen inte väsentligt ökar belastningen på styrinrätt-

ningen eller begränsar styrningens rörelser. Om fordonet ursprungligen är försett 

med styrningsdämpare eller servostyrning, får denna anordning inte avlägsnas, om 

fordonet efter ändringen inte motsvarar ett godkänt fordon utan anordningen i fråga. 

 



 
Föreskrift 

20 (33) 

TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 

 

 

3.11.2 Fjädring 

Höjden på fordonets chassi får ändras genom användning av fabrikstillverkade sänk-

nings- eller höjningsfjädrar, sänknings- eller höjningsdelar, portalaxlar, luftfjädring 

eller justerbara chassiserier som lämpar sig för fordonet. Ett intyg över lämpligheten 

utfärdat av delens tillverkare eller en utsedd teknisk tjänst ska visas upp. Höjden kan 

även ändras genom att fjädrarna smids eller byts eller genom att höj- eller sänkdelar 

monteras mellan fjäder och axel eller i fjäderns fästpunkt på karossens sida.  

 

Fordonets ursprungliga fjädringstyp får ändras med en ändringsserie som med un-

dantag av fästena ska vara fabrikstillverkad och lämpa sig för det fordon som ska 

ändras.  

 

Vid alla ändringar av fordonets höjd ska man beakta att höjdkraven för strålkastare 

och lyktor och annan utrustning uppfylls efter ändringen. 

 

Efter ändringen av chassits höjd ska fordonets markfrigång som olastat vara minst 

80 millimeter. Fordonets totala höjd får, inberäknat eventuell förhöjning av karossen 

och ändring av däcken, öka med högst 100 mm, av vilket högst hälften får göras på 

annat sätt än genom förstoring av däcken. I underkategorier för terrängfordon får 

den dock öka med högst 150 mm, av vilket högst hälften får göras på annat sätt än 

genom förstoring av däcken. Höjningen ska göras symmetriskt i längd- och sidorikt-

ning.  

 

När man ändrar höjden på chassit i ett fordon som är försett med lastberoende 

bromsventil, ska ventilen justeras så ett den motsvarar den ändrade höjden. 

 

Kraven på höjdändringarna i fordonets chassi: 

1) fördelningen av bromskrafterna i ett fordon som är försett med lastberoende 

bromsventil ska kontrolleras vid besiktning genom provkörning och med 

bromsdynamometer, 

2) däcken får inte röra vid fordonets konstruktioner oavsett i vilket läge styran-

ordningen eller fjädringen är, 

3) svängningsdämparna får inte fungera som ändstopp för fjädringen inne i fjäd-

ringen när fjädringsmånen tar slut, om de inte är försedda med ändstopps-

gummin avsedda för detta ändamål, 

4) utbytta spiralfjädrar ska vara lämpliga för fjädertallrikarna, och fjädrarna får 

inte tappa kontakten med fjädertallrikarna ens om axelkonstruktionen lättar. 

Det är tillåtet att montera en justerbar chassiserie på följande villkor: 

1) justeringen av chassiserien ska justera båda axlarna i samma förhållande, så 

att det inte är möjligt att justera fordonet osymmetriskt i längd- eller sidorikt-

ningen; dock är det tillåtet att på bakaxeln montera en tilläggsluftfjäderserie 

som lämpar sig för axel- och fjädringstypen,  

2) chassiserien får inte vara justerbar under körning förutom om det handlar om 

en fabrikstillverkad chassiserie som är avsedd för det fordon som ska ändras, 

som är avsedd att vara justerbar under körning och som monteras enligt till-

verkarens anvisningar, 

3) chassiserien monteras inte i ett fordon som är försett med en mekanisk last-

beroende bromsventil. 
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3.12 Bromsar 

Det är tillåtet att byta ett fordons hydrauliska bromsar om  

1) bromsarna är effektivare än de ursprungliga och härstammar från eller är av-

sedda för ett fordon vars axelmassa eller av tillverkaren tillåtna axelmassa 

och motoreffekt åtminstone motsvarar fordonet som ska ändras, 

2) bromshuset eller -skölden har fastgjorts med skruvförband direkt eller med 

hjälp av en passdel vid hjulspindeln eller motsvarande eller vid bakaxeln; för 

självgjorda passdelars hållfasthet ska man visa upp en beräkning för besikt-

ningsmannen,  

3) bromsarnas huvudcylinder passar till sin funktionella dimensionering för 

bromssystemet; vid behov ska bromsservo användas,  

4) bromspedalens och huvudcylinderns fastsättning motsvarar minst den ur-

sprungliga,  

5) fördelningen av bromskraften mellan axlarna inte blir sämre än den ursprung-

liga till följd av ändringen; för att åstadkomma en riktig fördelning av broms-

kraften får man i bromssystemet avlägsna eller montera en reglerventil som 

påverkar bromsarna axelspecifikt; den installerade reglerventilen får inte vara 

justerbar under körning,  

6) om bromsarnas antilåsningssystem inte ingår som tilläggsutrustning, får sy-

stemet inte avlägsnas eller skivbromsar utbytas mot trumbromsar som inte 

hör till fordonstypen. 

En fabrikstillverkad parkeringsbroms som är avsedd för bilmodellen och som fungerar 

med hydraulisk kraftöverföring får godkännas vid ändringsbesiktningen. Fordonet 

ska ha en fabrikstillverkad parkeringsbroms som fungerar mekaniskt.  

Det är tillåtet att ändra enkretsbromssystem till tvåkretssystem genom att den ur-

sprungliga huvudbromscylindern ändras till huvudbromscylinder för tvåkretsbroms-

system som motsvarar den ursprungliga cylindern vad gäller installationsmått och 

funktionell dimensionering. Bromskretsarna ska då uppdelas på samma sätt som i 

ett sådant fordon som huvudcylindern är avsedd för. Vid behov ska man också göra 

sådana andra ändringar i det gamla bromssystemet som den nya huvudbromscylin-

dern förutsätter. 

I samband med axeländringar får man i anordningarna för kraftöverföring i brom-

sarna inte göra några extra fogar eller skarvar. 

3.13 Däck och fälgar 

Ändringar i fordonets fälgar och däck ska utföras så att däcken efter ändringarna inte 

rör vid fordonets övriga konstruktioner oavsett i vilket läge styranordningen eller 

fjädringen är. Däck och fälg ska vara kompatibla vad gäller form och dimensionering 

enligt STRO-normerna eller ETRTO-normerna eller enligt det som meddelats av däck-

tillverkaren. Ändringar i däcken ska utföras så att kraven på stänkskärmar uppfylls. 

Spårvidden på respektive axel på fordonet får inte ändras mer än 30 mm jämfört 

med den ursprungliga till följd av fälgbytet, om inte annat meddelas av fordonets 

tillverkare. Fälgarna ska passa hjulnaven och axelmassorna. Fälgar med avlånga fäst-

hål som passar för olika bultcirklar får inte monteras i fordonet. Mellan fordonets 
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hjulnav och fälg får man endast montera passdelar som avses av fordonets eller 

fälgens tillverkare. 

Med däckets ytterdiameter avses den normala diameter enligt STRO:s eller ETRTO:s 

däcknorm som uppges för däckstorleken i fråga. Däckets ytterdiameter får ändras 

med högst 15 procent jämfört med det största däck som fordonets tillverkare upp-

gett. När däckets ytterdiameter ändras ska en eventuell hastighetsbegränsande an-

ordning och färdskrivare kalibreras samt hastighetsmätarens uppgift vid behov kor-

rigeras.  

Vid ändringsbesiktningen kan en ändring i däckets bredd godkännas om däcket i 

jämförelse med den största däckbredd som fordonets tillverkare uppgett ändras med 

högst 50 procent eller 105 millimeter, varvid det större värdet är det gällande värdet. 

I registret ska antecknas de däckstorlekar som ska godkännas vid ändringsbesikt-

ningen och som alternativ däckstorlek däck som vid ändringsbesiktningen godkänns 

för fordonet och som begränsar den tillåtna axelmassan vid användning till ett mindre 

värde än den massa som tekniskt tillåts för axeln. De ändrade axelmassorna ska 

antecknas i registret. 

3.14 Elektriska säkerhetsanordningar 

Elektriska säkerhetsanordningar i fordonet får inte ändras eller avlägsnas, om inte 

annat föreskrivs i denna föreskrift. En elektrisk säkerhetsanordning får dock avlägs-

nas, om fordonet inte har haft systemet i fråga vid den tidpunkt då det togs i bruk 

och säkerhetsanordningen i fråga inte är obligatorisk utrustning. 

3.15 Programvara 

Om kraven på programändringar i fråga om avgasutsläpp och motoreffekt föreskrivs 

i punkterna 3.8.1 och 3.8.3.  

Programändringar som påverkar fordonets styrning, bromsar och säkerhet är tillåtna 

förutsatt att det ändrade fordonet i fråga om det ändrade systemet och väsentligen 

relaterade system motsvarar samma tillverkares typgodkända fordon. Överensstäm-

melse med kraven påvisas med tillverkarens intyg, av vilket åtminstone följande ska 

framgå: 

1) identifikationsuppgifterna för de installerade programmen, 

2) vilken typgodkänd fordonstyp det ändrade fordonet motsvarar i fråga om änd-

ringarna, 

3) vilket eller vilka system intyget gäller, 

4) vilka andra elektriskt styrda system än de som avses i underpunkt 3 ovan 

fordonet ska ha för att det ändrade fordonet ska fungera såsom tillverkaren 

avsett, 

5) hur eventuella fel konstateras vid kontroll av fordonets trafikduglighet, 

6) hur den installerade programversionen konstateras hos det ändrade fordonet, 

7) hur användaren får information om systemets egenskaper, fel och korrekta 

användning. 

Tillverkarens intyg för påvisande av överensstämmelse med kraven sparas i trafik- 

och transportregistret.  

Tillverkarens intyg ska innehålla det ändrade fordonets identifieringsnummer eller 

det ändrade fordonets typgodkännandenummer, variant och version eller en annan 

identifieringsuppgift med vilken det kan säkerställas att intyget gäller det ändrade 

fordonet. 
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Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan får korrigeringar av programfel som for-

donets tillverkare godkänt samt programuppdateringar som tillverkaren godkänt och 

som inte påverkar fordonets utsläpp, styrning, bromsar eller säkerhet göras enligt 

tillverkarens anvisningar. 

3.16 Strålkastare och lyktor 

Placeringen av strålkastarna och lyktorna i fordonet samt deras antal och egenskaper 

ska efter ändringarna som gjorts på fordonet uppfylla de krav som gällde då fordonet 

togs i bruk eller därefter. 

3.17 Vindruta och övriga rutor 

Ljusgenomsläppligheten hos vindrutan och de främre sidorutorna ska vara minst 70 

procent. Folie som monteras efteråt får inte användas på vindrutan och främre sido-

rutor och de får inte heller ändras eller täckas på något annat sätt så att deras ljus-

genomsläpplighet försämras. Det är dock tillåtet att på vindrutan och främre sidoru-

tor fastsätta märken som krävs av myndigheter, till exempel intyg på att vägavgift 

betalats eller klistermärken som anger fordonets utsläppsnivå, på så sätt att de inte 

stör förarens synfält. Inte heller på övriga rutor får man använda sådana folier eller 

på annat motsvarande sätt ändra dem så att rutorna kan orsaka störande reflexioner. 

Ett fordon där byte av vindruta orsakar omprogrammering av elektriska säkerhets-

anordningar ska efter ändringen föras till ändringsbesiktning där en utredning av den 

som utförde programmeringen över systemens funktion ska visas upp. Med detta 

avses dock inte kalibreringen som krävs i samband med byte av en vindruta som 

motsvarar den ursprungliga vindrutan. 

Om sikten bakåt försämras på grund av konstruktionsändringarna, ska en höger 

backspegel som ger tillräcklig sikt bakåt monteras på fordonet. Om det emellertid i 

fordonet monteras en typgodkänd bakruta vars ljusgenomsläpplighet är minst 70 

procent behöver en höger backspegel inte monteras. Om man i bakrutan monterat 

en mittbromslykta vilken krävs som obligatorisk utrustning i fordonet, ska bakrutans 

ljusgenomsläpplighet vid lyktan vara minst 70 procent. 

3.18 Fordonskategori 

Fordonet får klassificeras i en annan kategori om det uppfyller de krav för kategorin 

i fråga som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk första gången eller däref-

ter. 

Klassificeringen av fordonet baserar sig på definitionerna i fordonslagen samt ram-

förordningen eller föregående författningar.  

En ändring av klassificeringen ska basera sig på tydliga ändringar i konstruktionen 

eller på en parallell klassificering som gjorts av tillverkaren och som framgår av an-

tingen fordonets typuppgifter, typgodkännandeuppgifter eller av ett intyg av tillver-

karen. 

3.18.1 Ändring av personbil till paketbil 

En personbil kan ändras till paketbil enligt de förutsättningar som föreskrivs här och 

i punkt 3.18.  

Paketbilens godskapacitet ska vara densamma eller större än den personkapacitet 

som godkänts för fordonet.  

En personbil som ska ändras till paketbil ska ha en parallell klassificering som paketbil 

av tillverkaren, och klassificeringen ska framgå av antingen fordonets typuppgifter, 
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typgodkännandeuppgifter eller ett intyg av tillverkaren. I fråga om en bil som hör till 

karosstypen AC (station wagon, dvs. stationsvagn) eller AF (fordon avsett för flera 

ändamål) enligt ramförordningen förutsätts dock ingen separat klassificeringsanteck-

ning och inte heller att det finns en separat paketbilsklassificering.  

Om sittplatser avlägsnas från fordonet, ska det ske genom att man avlägsnar fäst-

punkterna, svetsar igen dem eller låser dem med brytbult och avlägsnar sätena. 

4 Ändring av konstruktionen hos en bil med en största tekniskt till-

låtna massa på över 7 500 kg 

Föreskrifterna i denna punkt och dess underpunkter tillämpas på fordon med en 

största tekniskt tillåtna massa på över 7 500 kilogram i kategorierna M1, N2, N3, M3 

och på fordon som är registrerade i kategori ”annat” som är jämförbara med dem. 

De ändringar som förtecknas i denna punkt och dess underpunkter förutsätter en 

ändringsbesiktning, om inte annat föreskrivs någon annanstans i denna föreskrift. 

Ändringar som är större än de ändringar som förtecknas i denna föreskrift förutsätter 

dessutom ett undantag som beviljas av Transport- och kommunikationsverket. 

4.1 Ram 

Ändringar på fordonets ram för endast göras i enlighet med tillverkarens anvisningar. 

Svetsfogar som uppstår vid ändringar på ramen ska visas för besiktningsmannen 

utan att de ytbehandlats, förzinkade eller målade. 

Kopplingsanordningar ska fästas vid fordonet enligt fordonstillverkarens och kopp-

lingsanordningstillverkarens anvisningar. 

4.2 Karosskonstruktion 

Om ändringar i lastkorgar ska vid ändringsbesiktningen visas upp utredningar enligt 

föreskriften om lastkorgar och säkring av last.   

Ändring av förarhytt i ett fordon som tagits i bruk den 1 januari 1980 eller därefter 

är tillåtet i enlighet med tillverkarens anvisningar. I fordon som tagits i bruk före den 

1 januari 1980 är det tillåtet att ändra förarhytten, om förarhyttens konstruktion efter 

ändringarna i fråga om hållfastheten åtminstone motsvarar den ursprungliga kon-

struktionen och ändringen inte påverkar trafiksäkerheten. 

Vid ändringar av karosskonstruktionen får underkörnings- och sidoskydd som krävs 

i fordonet inte avlägsnas. Underkörnings- och sidoskydden får dock avlägsnas, om 

fordonet ändras så att skydden i fråga inte behövs. Underkörnings- och sidoskydd 

ska monteras, om fordonet ändras så att skydden i fråga krävs. 

4.3 Motor och avgasrör 

4.3.1 Ändring eller byte av motorn 

Det är tillåtet att byta fordonets motor till en motor vars effekt högst motsvarar den 

ursprungliga motorn eller till en motor med en annan slagvolym än den ursprungliga 

och ändra motorns slagvolym.  

 

Fordonets effekt får i och med andra ändringar av motorn än de som avses i punkt 

2.5 ovan eller byte av motorn öka med högst 20 procent jämfört med jämförelsefor-

donet under följande förutsättningar: 
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1) fordonets bromsar, kraftöverföring och axelkonstruktioner motsvarar till sin 

dimensionering minst jämförelsefordonet och ett eventuellt låsningsfritt 

bromssystem som ingår som standardutrustning motsvarar jämförelsefordo-

nets låsningsfria bromssystem, 

2) de nya eller modifierade fästen som eventuellt krävs på grund av motorbytet 

ska vara ändamålsenliga,  

3) om ändringar som uppenbarligen ökar motorns effekt har gjorts på motorn, 

ska ett effektmätningsintyg över den ändrade motorns effekt visas upp, 

4) en utredning visas upp över effekten hos en motor som byts ut till fordonet 

och som inte har ändrats.  

Byte av topplock till ett annat slag jämställs med motorbyte, och då anses den änd-

rade motorns effekt i slagvolymernas förhållande motsvara effekten hos den motor 

som topplocket som ska bytas härstammar från, om inte annat påvisas med intyg 

över effektmätning.  

Med motorbyte jämställs även installation av kompressor eller laddluftkylare eller 

ändring av en motor som är utrustad med kompressor, dock inte ändring av en ben-

sindriven motor som är utrustad med kompressor så att den använder bränsle som 

huvudsakligen består av etanol.  

Ändring av programvara hos fordonets motor är tillåten, om delar eller programvara 

som eventuellt används vid ändringen har godkänts för motorn i fråga och om upp-

fyllandet av fordonets utsläppskrav påvisas enligt punkt 4.3.2.  

Om fordonets motor ändras, ska ett effektmätningsintyg över den ändrade motorn 

visas upp. Ett intyg över effektmätning behöver dock inte visas upp över ändringar i 

punkt 2.5, ändringar avsedda i stycke 6 i punkt 4.3.2 som utförts för att sänka av-

gasutsläppen eller om ett bensindrivet fordon ändras så att det använder bränsle 

som huvudsakligen består av etanol eller flyt-, natur- eller vedgas. 

 

4.3.2 Avgasutsläpp efter byte eller ändring av motorn 

I samband med ändring eller byte av motorn får fordonets ursprungliga avgasut-

släppsnivå inte försämras.  

I fråga om ett fordon som tagits i bruk den 1 oktober 2000 eller därefter ska man 

efter ändring eller byte av motorn påvisa att fordonet uppfyller de avgasutsläppskrav 

som tillämpas vid godkännande av fordon och som gällde vid den tidpunkt då fordo-

net togs i bruk eller därefter. Dessutom ska fordonet vid en avgasmätning i samband 

med ändringsbesiktningen uppfylla de krav på avgasutsläpp under drift som gällde 

vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk.  

Om man byter ut motorn hos ett fordon som tagits i bruk den 1 oktober 2000 eller 

därefter mot en oförändrad motor som är avsedd för ett fordon som är av samma 

typ och som i fråga om utsläppskraven motsvarar fordonet som ska ändras, inklusive 

samtliga konstruktioner och anordningar som direkt påverkar utsläppen, räcker det 

för påvisande av att avgasutsläppskraven uppfylls att kraven på avgasutsläpp under 

drift enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk uppfylls vid en avgasmätning som 

görs i samband med ändringsbesiktningen.   

Ett fordon som har tagits i bruk före den 1 oktober 2000 ska efter ändring eller byte 

av motorn uppfylla avgasutsläppskraven under drift vid en avgasutsläppsmätning 

som görs i samband med ändringsbesiktningen. Om det på grund av fordonets ålder 

eller konstruktion inte vid periodisk besiktning utförs någon mätning av utsläpp under 
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drift för fordonet, räcker dock ändringsbesiktningsmannens visuella undersökning för 

att påvisa att utsläppskraven uppfylls. 

I anordningar eller system som påverkar utsläpp och som monterats på fordonet vid 

tillverkningstidpunkten, till exempel en anordning för sprutning av urea, får man inte 

efteråt göra ändringar på dem eller avlägsna dem utan bevis på att fordonet även 

efter ändringarna uppfyller de utsläppskrav som tillämpades vid godkännandet vid 

den tidpunkt då fordonet togs i bruk. 

Det är tillåtet att i fordonet montera avgasreningssystem som är typgodkända enligt 

E-reglemente 132 och avsedda för installation i efterhand. Om det vid typgodkän-

nande av systemet meddelas att systemet ändrar motorns avgasutsläpp så att de 

motsvarar en strängare utsläppsklass än den ursprungliga, antecknas den nya ut-

släppsnivån i fordonets registeruppgifter vid ändringsbesiktningen. Annars antecknas 

endast det monterade reningssystemets uppgifter i fordonets registeruppgifter.  

Om man på fordonets motorstyrprogram gör andra ändringar än de som tillverkaren 

godkänt eller om en separat extra anordning som påverkar programmen monteras i 

fordonet utan att fordonets drivkraft ändras, ska fordonet efter ändringen av avgas-

utsläppen uppfylla kraven som tillämpas vid godkännande enligt tidpunkten då for-

donet togs i bruk och motoreffekten ska uppfylla kraven i punkt 4.3.1. 

Ändringar får göras i avgasrören i den del av rörsystemet som ligger efter anord-

ningar som påverkar utsläpp och buller utan en utredning över uppfyllandet av kra-

ven gällande utsläpp och buller. Vid montering av värmeflak ska avgasen ledas till 

flaket först efter den sista ljuddämparen.  

 

4.3.3 Gränsvärdena för bilens buller 

Efter ändring av motor eller motorbyte eller efter ändring av avgasrören anses bul-

lerkraven för fordonet uppfyllas, om bullernivån som mäts hos ett stillastående for-

don enligt mätningssätt A i E-reglemente nr 51 inte överstiger gränsvärdena i tabell 

2. Bullervärdet hos ett fordon som tagits i bruk den 1 januari 2001 eller därefter får 

dock överstiga det ursprungliga bullervärdet som meddelats av tillverkaren med 

högst 3 dB(A). Omständigheterna i omgivningen behöver inte vara förenliga med E-

reglementet. Vid mätningarna ska vindskydd användas i ljudtrycksnivåmätaren. 

Motorns placering Gränsvärde 

Frammotor 98 dB(A) 

Mittmotor 103 dB(A) 

Svansmotor 103 dB(A) 

Tabell 2. Gränsvärdena för bullermätningen. 

 

4.4 Kraftöverföring 

Bilens drifttyp får ändras om man vid ändringen använder axelkonstruktioner, hjul-

upphängningsanordningar, fjädringsdelar och kraftöverföringsdelar som lämpar sig 

för fordonet och som är avsedda för fordon med en minst lika stor största tillåtna 

massa. De delar, med undantag av fästena, som används vid ändringen ska vara 

fabrikstillverkade. 

4.5 Axel, axelkonstruktion och chassi 

Det är tillåtet att göra ändringar på konstruktionen i fordonets axel, och avståndet 

mellan axlarna får ändras. Det är tillåtet att montera en eller flera extra axlar i for-

donet. En eller flera axlar kan avlägsnas från fordonet. I ett fordon som tagits i bruk 
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den 1 januari 1980 eller senare ska ändringarna göras enligt tillverkarens anvisningar 

och anvisningarna ska visas upp vid ändringsbesiktningen.   

 

I samband med axeländringar ska man visa upp en teoretisk bromsberäkning över 

ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, och fordonet ska undergå broms-

kontroll i samma omfattning som den bromskontroll som görs i samband med perio-

disk besiktning. Om överensstämmelse med kraven hos bromsarna i ett fordon som 

tagits i bruk den 1 januari 2010 eller därefter eller som är försett med hydrauliskt 

bromssystem ska man dock visa upp en utredning i enlighet med bilföreskriften eller 

tidigare bestämmelser som utifrån tidpunkten för fordonets ibruktagande tillämpas 

vid godkännande av fordon. 

 

Vid ändringar i axelkonstruktion hos ett fordon som är försett med låsningsfritt eller 

elektriskt styrt bromssystem ska man dessutom visa upp tillverkarens intyg över om 

man i samband med ändringen gjort programuppdateringar samt om systemens, 

såsom elektriskt styrda bromsars, slirskydds-, stabilitetskontrolls-, körfältsassistans- 

och avancerat nödbromssystems funktionalitet efter ändringen. Vid ändringar ska 

kraven i punkter 4.9 och 4.11 beaktas. 

 

Om förutsättningarna för ändring av axelkonstruktion och ändrade massor ska visas 

upp ett intyg av chassitillverkaren. Uppgifter som endast finns i typskylten anses inte 

vara en tillräcklig utredning. 

 

Som utredning av behörigheten av sådana ändringsarbeten som kräver svetsning ska 

man visa upp en utredning över svetsarbetet av den som utförde ändringsarbetet. 

4.6 Styrinrättningen och fjädringen 

Ändringar i fordonets styrinrättning, såsom utbyte av styrinrättning, -växel och -

snäcka mot en som avviker från den ursprungliga samt tillägg och avlägsnande av 

en styrande eller styrd axel ska göras enligt fordonstillverkarens anvisningar och en 

utredning av den som gjorde ändringsarbetet över behörighet för ändringsarbetet 

ska visas upp över ändringsarbetet. Fordonets överensstämmelse med kraven efter 

ändringarna ska påvisas enligt bilföreskriften eller tidigare bestämmelser som tilläm-

pas enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.  

Ändringar i fjädringstypen ska göras med en ändringsserie som lämpar sig för fordo-

net som ska ändras och dess massor. Serien ska förutom fästena vara fabrikstillver-

kad. 

4.7 Bromsar 

Ändringar i bromssystemet ska utföras så att kraven på bromsarna uppfylls. Om 

bromssystemet innehåller komplexa elektriska system, ska det påvisas att även de 

andra system som har samband med bromssystemets funktioner uppfyller kraven 

efter ändringen.  

Efter ändringar i den funktionella dimensioneringen av delarna i fordonets trycklufts-

bromsar konstateras bromsarnas överensstämmelse med kraven i en bromskontroll 

som har samma omfattning som den bromskontroll som görs i samband med perio-

diska besiktningen samt i en teoretisk bromsberäkning över bromsarnas funktion. 

Dock ska man vid ändring av ett fordon som tagits i bruk den 1 januari 2010 eller 

senare samt av ett fordon som är försett med elektriskt styrda bromsar visa upp en 

sådan utredning om bromsarnas överensstämmelse med kraven som krävs vid god-

kännande vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk. 

 

Fordonets lastberoende bromsventil får avlägsnas under följande förutsättningar:   
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1) förhållandet mellan fordonets totalmassa och sådana axellaster som motsva-

rar ett tomt fordon överstiger inte fem tredjedelar eller fordonet är försett 

med låsningsfria bromsar,  

2) fordonet används inte till att dra en släpvagn i kategorier O3 och O4 som inte 

är försedd med låsningsfria bromsar,  

3) fordonet togs i bruk före den 1 januari 1990, och 

4) över ändringen visas upp tillverkarens anvisning om ändring av bromsar och 

en utredning av den som utförde ändringsarbetet om att ändringen gjorts 

enligt tillverkarens anvisning. 

I fordonets registeruppgifter ska antecknas uppgift om att det är förbjudet att an-

vända fordonet till att dra en släpvagn i kategorier O3 och O4 som inte är försedd med 

låsningsfria bromsar.    

Ändring eller avlägsnande av parkeringsbroms från någon axel ska utföras enligt for-

donstillverkarens anvisning och uppgift om ändringen ska antecknas i registret. Re-

gisteruppgifterna om de största tillåtna massorna för fordonet och fordonskombinat-

ionen ska vid behov uppdateras. 

4.8 Däck och fälgar 

I registret ska antecknas de däckstorlekar som ska godkännas vid ändringsbesikt-

ningen och som alternativ däckstorlek däck som vid ändringsbesiktningen godkänns 

för fordonet och som begränsar den tillåtna axelmassan vid användning till ett mindre 

värde än den massa som tekniskt tillåts för axeln. De ändrade axelmassorna ska 

antecknas i registret.  

En alternativ däckstorlek som förändrar däckets dynamiska rullningsradie kan an-

tecknas för en drivande axel endast i en bil där det inte krävs någon hastighetsbe-

gränsande anordning eller färdskrivare.  

Vid däckändringar ska kraven för stänkskärmar och stänkskyddsanordningar uppfyl-

las, och fordonets däck får inte i någon styrvinkel och oberoende av hur mycket 

konstruktionerna ger efter röra vid fordonets konstruktion. 

4.9 Elektriska anordningar 

Elektriska säkerhetsanordningar i fordonet får inte ändras eller avlägsnas, om inte 

annat föreskrivs i denna föreskrift. En elektrisk säkerhetsanordning får dock avlägs-

nas, om fordonet inte har haft systemet i fråga vid den tidpunkt då det togs i bruk 

och säkerhetsanordningen i fråga inte är obligatorisk utrustning. 

Vid ändringarna ska man beakta kopplingarna mellan komplexa elektriska system, 

om man till exempel lägger till axlar, ändrar axelavstånd eller ändrar användnings-

ändamålet så att tyngdpunktens höjd stiger. Systemens inbördes verkan ska beaktas 

också när en del av systemen tas ur bruk. I samband med ändringsbesiktningen ska 

man visa upp en utredning av tillverkaren över systemens funktion efter ändringarna. 

 

4.10 Strålkastare och lyktor 

Placeringen av strålkastarna och lyktorna i fordonet samt deras antal och egenskaper 

ska efter ändringarna uppfylla de krav som gällde då bilen togs i bruk eller senare 

krav. 
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4.11 Programvara 

Om kraven för ändringar i programvara i fråga om avgasutsläpp och motoreffekt 

föreskrivs i punkter 4.3.1 och 4.3.2.  

Programändringar som påverkar fordonets styrning, bromsar och säkerhet är tillåtna 

förutsatt att det ändrade fordonet i fråga om det ändrade systemet och väsentligen 

relaterade system motsvarar samma tillverkares typgodkända fordon. Överensstäm-

melse med kraven påvisas med fordonstillverkarens intyg, av vilket åtminstone föl-

jande ska framgå: 

1) identifikationsuppgifterna för de installerade programmen, 

2) vilken typgodkänd fordonstyp det ändrade fordonet till ändringarna motsvarar, 

3) vilket eller vilka system intyget gäller, 

4) vilka andra elektriskt styrda system än de som avses i punkt 3 fordonet ska ha 

för att det ändrade fordonet ska fungera såsom tillverkaren avsett, 

5) hur eventuella fel konstateras i granskningen av fordonets trafikduglighet, 

6) hur den installerade programversionen konstateras hos det ändrade fordonet, 

7) hur användaren får information om systemets egenskaper, fel och korrekt an-

vändning. 

Tillverkarens intyg som används vid påvisandet av överensstämmelsen med kraven 

sparas i trafik- och transportregistret.  

Tillverkarens intyg ska innehålla det ändrade fordonets identifieringsnummer eller 

det ändrade fordonets typgodkännandenummer, variant och version eller en annan 

identifieringsuppgift med vilken det kan säkerställas att intyget gäller det ändrade 

fordonet.  

Till skillnad från det som föreskrivs ovan får korrigeringar av programfel som fordo-

nets tillverkare godkänt samt programuppdateringar som tillverkaren godkänt och 

som inte påverkar fordonets utsläpp, styrning, bromsar eller säkerhet göras enligt 

tillverkarens anvisningar utan ändringsbesiktning. 

4.12 Vindruta och övriga rutor 

Ljusgenomsläppligheten hos vindrutan och de främre sidorutorna ska vara minst 70 

procent. Folie som monteras efteråt får inte användas på vindrutan och främre sido-

rutor och de får inte heller ändras eller täckas på något annat sätt så att deras ljus-

genomsläpplighet försämras. Det är dock tillåtet att på vindrutan och främre sidoru-

tor fastsätta märken som krävs av myndigheter, till exempel intyg på att vägavgift 

betalats eller klistermärken som anger fordonets utsläppsnivå, på så sätt att de inte 

stör förarens synfält. Inte heller på övriga rutor får man använda sådana folier eller 

på motsvarande sätt ändra dem så att rutorna kan orsaka störande reflexioner.  

Ett fordon där byte av vindruta orsakar omprogrammering av elektriska säkerhets-

anordningar ska efter ändringen föras till ändringsbesiktning där en utredning av den 

som utförde programmeringen över systemens funktion ska visas upp. Med detta 

avses dock inte kalibreringen som krävs i samband med byte av en vindruta som 

motsvarar den ursprungliga vindrutan. 
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4.13 Fordonskategori 

Fordonet får klassificeras i en annan kategori, om det uppfyller de krav som gäller 

för kategorin i fråga. 

Klassificeringen av fordonet baserar sig på definitionerna i fordonslagen och ramför-

ordningen. En ändring av klassificeringen ska basera sig på tydliga ändringar i kon-

struktionen eller på en parallell klassificering som gjorts av tillverkaren och som fram-

går av antingen fordonets typuppgifter eller typgodkännandeuppgifter eller av ett 

intyg av tillverkaren. 

5 Ändring av konstruktionen hos fordonets släpvagn 

De ändringar som förtecknas i detta kapitel förutsätter en ändringsbesiktning. Änd-

ringar som är större än de ändringar som förtecknas i denna föreskrift förutsätter 

dessutom ett undantag som beviljas av Transport- och kommunikationsverket. 

5.1 Släpvagn i kategori O1 och O2 

På ändring av konstruktionen hos släpvagnar i kategorierna O1 och O2 tillämpas det 

som föreskrivs i punkterna 3.1, 3.2.1, 3.10, 3.11.2, 3.12, 3.13, 3.16 och 3.1 ovan 

om ändring av bilens konstruktion. 

5.2 Släpvagn i kategori O3 och O4 

På ändring av konstruktionen hos släpvagnar i kategorierna O3 och O4 tillämpas det 

som föreskrivs i punkterna 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 och 4.13 ovan om 

ändring av bilens konstruktion, om inte annat föreskrivs i denna punkt.  

 

På kraven för kopplingsanordningar i släpvagn (kategori O3 eller O4) tillämpas vid 

ändringsbesiktningen föreskriften om tekniska krav för fordonskombinationer.   

 

Om släpvagnstillverkaren inte längre finns men den har fusionerats med en annan 

tillverkare genom företagsförvärv, godkänns även det mottagande företagets intyg 

över konstruktionsändringen.   

 

 

6 Ändring av bilens drivkraft  

Andra ändringar av drivkraft än de som avses i denna punkt förutsätter ett undantag 

av Transport- och kommunikationsverket.  

Om inte annat senare föreskrivs, ska man efter ändring av drivkraft kunna påvisa att 

ett fordon som tagits i bruk den 1 september 2009 eller senare uppfyller avgasut-

släppskraven under drift enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk i en avgasut-

släppsmätning som görs i samband med ändringsbesiktningen. Om det på grund av 

fordonets ålder eller struktur inte ens vid periodisk besiktning ska utföras någon mät-

ning av utsläpp under drift för fordonet, räcker ändringsbesiktningsmannens visuella 

undersökning för att påvisa att utsläppskraven uppfylls.  

Om inte annat nedan föreskrivs, ska en bil som tagits i bruk den 1 september 2009 

eller senare efter ändring i drivkraft påvisas uppfylla avgasutsläppskrav som tilläm-

pas vid godkännande av fordon vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk eller som 

träder i kraft efter det. 



 
Föreskrift 

31 (33) 

TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 

 

 

Ändringar i fordonets drivkraft får inte orsaka felanmälningar i fordonets eventuella 

OBD-system.  

6.1 Ändring av drivkraft till el  

Om fordonet som tagits i bruk den 21 augusti 2002 eller därefter ändras så att det 

drivs med el, ska fordonet uppfylla kraven i E-reglementet 100 enligt den tidpunkt 

då fordonet togs i bruk. Dock räcker ett intyg av ändringsseriens tillverkare över 

lämpligheten för det ändrade fordonet eller ett bevis på EMC-kompabilitet av alla 

delar i högspänningsanläggningar för att påvisa elektromagnetisk kompatibilitet. 

Mätning av isolationsresistans kan utföras i normal luftfuktighet utan stabilisering. 

Överensstämmelse med kraven ska påvisas enligt bilföreskriften eller tidigare be-

stämmelser som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk.  

Ett fordon som togs i bruk före den 21 augusti 2002 ska vid ändring till eldrivet fordon 

uppfylla följande krav:  

1) skydd mot elchocker ska genomföras enligt punkt 5.1 i E-reglemente 100,  

2) batterierna ska placeras och fästas så att de inte är i risk för skador eller kan 

lösgöras vid krockar, 

3) om drivbatteriet är ett blybatteri, ska det förses med fläkt eller luftkanal för att 

förebygga uppbyggnad av vätgas,  

4) vindrutans avfrostningssystem ska vara så effektivt att det garanterar en tillräck-

lig synlighet genom vindrutan vid kallt väder,  

5) fordonet ska förses med en anordning som meddelar körriktningsväljarens läge 

till föraren,  

6) föraren ska vid avstigning ur fordonet få ett meddelande, om fordonet fortfarande 

befinner sig i ett tillstånd som möjliggör aktiv körning.   

Överenstämmelsen med kraven av de ändringar i fordonet som avses i det föregå-

ende stycket ska konstateras vid en kontroll som en besiktningsman utför. Dessutom 

ska ett utlåtande av ett sådant auktoriserat organ eller en sådan auktoriserad besikt-

ningsman som avses i elsäkerhetslagen (1135/2016) eller ett protokoll över ibruk-

tagningsbesiktningen visas upp över ändringen av den som ansvarade för att utföra 

ändringarna på fordonet och som uppfyller kraven för elarbeten i den nämnda lagen. 

När ett fordon ändras så att det blir helt eldrivet, får man avlägsna sådana delar från 

fordonet som förutsattes av bruket med förbränningsmotor och som efter ändringen 

inte längre behövs. Fordonets ändrade egenmassa ska efter ändringarna vägas i 

samband med besiktningen och antecknas i registret.  

När ett fordon ändras så att det blir helt eldrivet, behöver det inte påvisas att ut-

släpps- och bullerkraven uppfylls.  

Fordonets servobroms eller servostyrning kan ändras så att den fungerar med en 

separat pump utan påvisande av att broms- eller styranordningskraven uppfylls. 

Högspänningsbatterier ska placeras så att de vid krockar inte utsätts för skador.  
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6.2 Ändring av drivkraft till gas 

Om fordonet ändras så att det drivs med flyt- eller naturgas, anses avgasutsläppskra-

ven uppfyllas om den ändringsserie som används är avsedd för fordonet i fråga och 

uppfyller kraven i E-reglemente 115. Dessutom ska bilen vid en avgasmätning i sam-

band med ändringsbesiktningen uppfylla kraven för avgasutsläpp under drift. 

Vid montering av flytgasanordningar ska man använda komponenter som uppfyller 

kraven i E-reglemente 67 och vid montering av naturgasanordningar komponenter 

som uppfyller kraven i E-reglemente 110.  

Montering av flyt- och naturgasanordning ska granskas i en sådan gasinstallations-

rörelse som avses i kapitel 6 i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier 

och explosiva varor (390/2005) och ett intyg över det ska visas upp vid ändringsbe-

siktningen. Av intyget ska framgå att gasinstallationsrörelsen: 

1) har granskat att flyt- eller naturgasbränslesystemets bränsletank som monterats 

efteråt samt komponenterna har markeringar som påvisar att de är i enlighet 

med E-reglementet, 

2) har granskat att monteringen av bränsletanken är i enlighet med E-reglementet 

och  

3) har gjort täthetskontrollen av eftermonteringen i enlighet med E-reglementet.  

Vid montering av en vedgasanordning ska anordningen vara fastmonterad och den 

får inte orsaka fara för dem som åker i bilen eller andra väganvändare. Vid ändrings-

besiktningen ska fordonet vägas och de ändrade uppgifterna antecknas i registret. 

Vid ändringen ska man beakta alla möjliga effekter på till exempel klassificeringen 

av fordonet. 

Inget intyg över effektmätning krävs för flyt-, natur- eller vedgasändringar, se punkt 

3.8.1 och 4.3.1. 

6.3 Ändring av drivkraft till bränsle som huvudsakligen består av etanol  

Det är tillåtet att ändra ett bensindrivet fordon till ett fordon som använder bränsle 

som huvudsakligen består av etanol under de förutsättningar som föreskrivs i under-

punkt 7 i punkt 2.5.2 samt i punkterna 3.8.1, 4.3.1 och 6.  

7 Övergångsföreskrifter 

Ett fordon som ändrats på ett godkänt sätt innan denna föreskrift trädde i kraft får 

fortfarande användas i trafik. 

Konstruktionsändringar som påbörjades innan denna föreskrift trädde i kraft får fram 

till den 31 december 2023 färdigställas och godkännas enligt de bestämmelser och 

föreskrifter som gällde när föreskriften trädde i kraft. Skyldighet att utföra ändrings-

besiktning bestäms dock i enlighet med denna föreskrift från den tidpunkt då denna 

föreskrift träder i kraft.  

Kirsi Karlamaa 

Generaldirektör 
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Överdirektör 


