
 Nr 430  

  

 

1245

 

Bilaga 1 
DEL I 

KRAV PÅ BILAR OCH SLÄPVAGNAR SAMT SYSTEM, KOMPONENTER OCH 
SEPARATA TEKNISKA ENHETER 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Datum för ikraftträdande  
Basdirektiv 
 

Krav på typgodkännande 
för 

Krav på överensstämmelse
med direktiv, EG-förordning 
eller E-reglemente för 

 
Krav, system, 
komponent 
eller separat 
teknisk enhet 

- ändrings-

direktiv 

 
Motsva-
rande 
E-regle-
mente 

Fordons-
katego-
rier som 
kravet 
gäller 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

ny 
fordonstyp 

fordon som 
tas i bruk 
för första 
gången 

76/756/EEG 

 

 

 

- 83/276/EEG 

- 80/233/EEG 

- 82/244/EEG 

- 84/8/EEG 

1993 

- 89/278/EEG 

 

- 91/663/EEG 

 

1.10.1994 

20. Montering 
av ljus och 
ljussignal-
anordningar48 

- 97/28/EG 

 

48 M, N, O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategori M1: 

1.10.1998 

kategori M1: 

1.10.2000 

1.10.1998 1.10.2000 

 -2007/35/EG48a     kategorierna 

N2, N3, O3 

och O4: 

10.7.2011 

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

–—————————————— 
48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/756/EEG och E-reglementet nr 48 är obliga-
toriska krävs: 
i) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som an-
vänds i taxitrafik (krav: se 25 §),  
ii) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är 
fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i tillståndspliktig persontrafik (krav: se 26 §); när 
det är fråga om en bil som används i lokal- och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linje-
numret och som då bör finnas även baktill, 

eller
EG-förordning

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Basdirektiv

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Krav på överensstämmelse med direktiv eller E-reglemente för
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iii) en blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bogserbil, en bil som används för väg-
hållning eller en mjölkbil som måste stannas på vägens vänstra sida (krav: se del II, punkt 4), 
iv) en blinkande blå varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon (krav: 
se del II, punkt 4),  
v) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som 
är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens 
bakre del. 
b) Utöver vad som tillåts i direktivet får ett fordon ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 
i) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre posi-
tionslyktor när det är fråga om en bil som används för snöplogning, 
ii) en polisbil och en bil som används för polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag 
kan ha en blinkande blå varningslykta (krav: del II, punkt 4) och högst en framåtriktad blinkande röd 
stoppsignallykta (krav: se 27 §) samt en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" (krav: de 
26 §) eller tullens eller gränsbevakningsväsendets symbol på karosseriets eller förarhyttens tak, 
iii) blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, en 
bil som används för arbete på eller bredvid vägen, en vägservicebil och på grund av något särskilt skäl, 
med tillstånd av Fordonsförvaltningscentralen, också när det är fråga om någon annan bil (krav: se del II, 
punkt 4), 
iv) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil och ett fordon 
som används i förstahjälpverksamhet (användningsrätt och krav: se 29 §),  
v) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av 
fordonet, när det är fråga om ett fordon i kategori N eller O och när det är fråga om en räddningsbil, am-
bulans och servicebil, ett fordon i kategori M som används i annat specialsyfte samt en bil som används 
för polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag, 
vi) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på 
transportidkaren, transportköparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter 
samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en 
skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbe-
lagt (krav: se 26 §), 
vii) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar som syns från sidan och bakifrån 
när det är fråga om fordon i kategorierna M2, M3, N1 och O2 samt reflekterande reklam när det är fråga 
om fordon i kategorierna M2, M3, N, O2, O3 och O4 (krav: se del II, punkt 8), 
viii) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil som används för specialtransport eller på en släp-
vagn eller på dess last,  
ix) högst tre igenkänningslyktor på ett fordon i kategori N2 och N3 som används för att dra en släpvagn 
och som är i internationell trafik på Ryssland (krav: de 28 §).  
c) På bestämningen av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om strålkastare, lyktor och reflek-
torer som avses i a- och b-punkten tillämpas bestämmelserna i det direktiv och E-reglemente som avses 
här. 
d) När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, ex-
tra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhål-
landena, men halvljusstrålkastarna skall dock vara riktade så, att de inte i onödan stör mötande förare. 
Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna skall ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är 
omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna el-
ler tvärtom. 
48a Enhetlig konturmarkering på fordonets bakre del är obligatorisk för fordon i kategorierna N2, N3, O3 
och O4 som är över 2 100 mm breda. Partiell konturmarkering på sidorna är obligatorisk för fordon i 
kategorierna N2, N3, O3 och O4 som är över 6 000 mm långa. I fråga om släpvagnar räknas dragstången in 
i längden. I stället för partiell konturmarkering får det finnas enhetlig konturmarkering. På fordon i kate-
gori N2 är konturmarkeringen obligatorisk endast när fordonets totala massa är minst 7,5 ton. Kontur-
markeringen är inte obligatorisk för följande fordon i kategorierna N2 och N3: Fordon utan karosseri eller 
flakkonstruktioner, icke-färdigbyggda fordon och dragfordon för påhängsvagn. På fordon i kategorierna 
N2, N3, O3 och O4 som inte omfattas av obligatorisk konturmarkering är bandliknande markeringar eller 
konturmarkeringar tillåtna. Om det i dragfordon för påhängsvagn monteras valfria reflekterande marker-
ingar, ska de placeras åtminstone i förarhytten på fordonet. Om fordonets form, konstruktion, design eller 
krav som gäller fordonets funktion utgör hinder för den obligatoriska konturmarkeringen, kan bandli-
knande markering användas. Vita reflekterande bakåtriktade markeringar får inte användas på fordonet. 
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DEL II 

GODKÄNNANDE AV FORDON, SYSTEM, KOMPONENTER OCH SEPARATA 
TEKNISKA ENHETER SOM MOTSVARAR E-REGLEMENTEN SAMT KRAV PÅ 

GODKÄNNANDE 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

Datum för ikraftträdande 

Krav på typgodkännande Krav på överensstämmelse 
med E-reglemente 

 
Krav, system, 

komponent eller 
separat teknisk enhet 

 
E-regle-
mente 

Fordons-
kategorier 

som  
kravet 
gäller för ny 

fordonstyp 
för fordon 
som tas i 
bruk för 
första gången

för ny 
fordonstyp 

för fordon 
som tas i 
bruk för 
första gången 

8. Reflekterande 
konturmarkeringar och 
reklam 

104 3 M2, M3,N, 

O2, O3, O4

  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
3  a) En reflekterande bandliknande markering eller konturmarkering ska vara 50-60 mm bred. 
 

b) Reflekterande reklam ska placeras på ett fordons sidor innanför en enhetlig konturmarkering och rekla-
men får inte försämra effekten av den enhetliga konturmarkeringen eller belysningen eller reflexanordning-
ar. För reklamen ska det användas reflekterande material av klass D eller E som avses i E-reglemente nr 
104. Reklamen får bestå av högst 15 bokstäver eller siffror. Bokstäverna eller siffrorna ska vara minst 0,30 
m och högst 1,00 m höga. Ytan på en reklam som är gjord av reflekterande material av klass D får vara 
högst 2,0 m2. På sidorna på ett fordon i kategorierna N1 och O2 får det placeras en reklam innanför den en-
hetliga konturmarkeringen om fordonets längd är minst 6 000 mm. För reflekterande reklam på fordon i ka-
tegorierna N1 och O2 ska det användas reflekterande material av klass E. 
 


