Transportstyrelsens forfattningssamling
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..•.

Transportstyrelsens föreskrifter
om ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS
2008:249) om fordonsuppgifter ivägtrafikregistret;

den TRYCKDATUM

TransportstyreIsen
föreskriver föreskriver med stöd av 8 kap. 16 §
fordonsförordningen
(2009:XXX) och 20 kap. l § förordningen (200 l :650)
om vägtrafikregister
vad gäller ändring av Vägverkets
föreskrifter om
fordonsuppgifteri
vägtrafikregistret
dels att bilagorna l A-l F samt 3 ska
ersättas med följande bilagor.

TRANSPORT
STYRELSEN

Utkom från trycket
2009

i Benämning

Format/
enhet

Personbil

Buss

Anges med PB.
Anges för fordon som
godkänts enligt direktiv
70/1 56/EEG eller
2007/46/EG med kategori
enligt direktiven.
Gäller inte

Anges med BUSS.
Anges för fordon som
godkänts enligt direktiv
70/1 56/EEG eller
2007/46/EG med kategori
enligt direktiven.
Anges
enligt tillämpligt
EG-direktiv.
Karosseriutförandet
anges
i form aven karosseri kod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskri fter.
Anges enligt uppgift i
typintyg.

Allmänna uppfli{ter
Fordonsslag
Fordonskategori

Bussklass
Karosserikod

Karosseriutförandet
anges
karosserikod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskrifter.
Anges enligt uppgift i
intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges
med typgodkännandets
utfårdandedatum
när uppgift angetts under
Typgodkännandenummer.
med
Anges
utfårdandedatum
för intyg
om överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges
enligt
uppgift
i
intyg
om
överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges enligt uppgift i
intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges enligt uppgift från
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg
eller
annan
dokumentation.

i form aven

Typgodkännandenummer

Datum för
typgodkännande

ååååmmdd

Intygsdatum

ååååmmdd

Variant

Version

Fabrikat och typ

Anges
med typgodkännandets
utfårdandedatum
när uppgift angetts under
Typgodkännandenummer.
Anges
med
utfårdandedatum
för
typintyg.
Anges
enligt
typintyg.

uppgift

i

Anges enligt uppgift i
typintyg.

Anges enligt uppgift från
typintyg
eller
annan
dokumentation.

I An~es

Handels-beteckning

(dentifieringsmärkning
Färg

Modellkod
Gruppkod

eller

Datum tagit i bruk,
tidigare registrering

ååååmmdd

Tillverkningsmånad

ååååmm

Senaste besiktning

ååååmmdd

Skyltformat

bak

Skyltformat

fram

Ägarbunden

dispens

~nges
enligt
uppgift
i
Intyg
om I
överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges enligt uppgift på
fordonet.

Anges enligt
fordonet.

Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRA, LGRÅ,
MGRA, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonstillverkare
i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRA, LGRA,
MGRA, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör
eller
fordonsti I(verkare
i
enlighet
med vad som
av
tilldelats
AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod
samt

010000.

010000.

Anges
med datum
för
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
därefter
och
återregistreras här.
Anges med år och månad
enligt uppgift från
fordonstillverkaren.
Redovisas endast för
fordon som registreras
med stöd av intyg om
överensstämmelse.
Anges med datum för
senaste
registreringsbes iktn ing.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet.

för
Anges
med datum
ibruktagande.
första
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
därefter
och
Sverige
återregistreras här.
Gäller inte

enligt

uppgift

i

tYPintyg.

uppgift

på

Anges med datum för
senaste
registrerings bes iktn ing.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges med kod enligt
särskild förteckning.
ägarbunden
Anges
om
dispens gäller för fordonet.

Upphörandedatum
rör ägarbunden
dispens

ååååmmdd

Anges
ägarbunden
om
dispens gäller rör fordonet
och
har
denna
en
tidsbegränsning.
Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den I juli
eller senare ett år får
nästkommande år anges
som årsmodell).
A vser det fordonsår som
definieras i 5 §
vägtrafikskattelagen
(2006:227).

Anges
ägarbunden
om
dispens gäller rör fordonet
en
och
denna
har
tidsbegränsning.
Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den l juli I
l
eller senare ett år får
nästkommande år anges
som årsmodell).
Avser det fordons år som
definieras i 5 §
vägtrafikskattelagen
(2006:227).

Årsmodell

åååå

Fordonsår

åååå

Antal axlar

Gäller inte

Antal drivande axlar
fram

Anges rör fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges rör fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
Anges
som
det
sammanlagda
antalet
sittplatser
men uppgiften
redovisas
som
antalet
passagerarp latser .
Gäller inte

Anges med det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.
Anges får fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges rör fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
Anges
som
det
sammanlagda
antalet
passagerarplatser.

Konstruktion

Antal drivande axlar
bak
Antal passagerare

Antal passagerare
max

Antal sittande
passagerare
Antal sittande
passagerare max

Antal stående
passagerare max

Gäller inte
Gäller inte

Gäller inte

Anges som det högsta
totala antalet passagerare
vid alternativ
säteskonfiguration.
Anges som antalet sittande
passagerare.
Anges
som det största
antalet
sittande
passagerare
vid alternativ
säteskonfiguration.
Anges som det största
antalet stående passagerare
vid alternativ
säteskonfiguration.

Gäller inte

Antal bältade
passagerare

I Anges
!

Antal passagerare i
rullstolsplats max

Gäller inte

Passagerarkrockkudde

Anges om
passagerarkrockkudde
enligt uppgift från
ti lIverkare eller
generalagent är monterad i
instrumentpanelen
framför
främre passagerarplats.
Anges för drivmedlen
bensin, diesel, el,
metangas, motorgas,
gengas, vätgas, etanol,
fotogen samt annat.
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol. När "annat"
anges preciseras bränslet
som fri text. För
hybridfordon anges det
eller de bränslen som kan
tillföras fordonet genom
tankning etc, alltså inte
nödvändigtvis det som
driver motorn).
Anges i hela liter. Om fler
än en tank finns anges den
totala volymen. Uppgiften
gäller inte fordon som
registreras med stöd av
intyg om
överensstämmelse.
Slagvolym anges med
heltal. Anges med
tillämpligt värde från intyg
om överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
fåltet Varvtal) samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm).

i

Drivmedel

Tankvolym

I

Slagvolym

cmJ

Motoreffekt

kW

om
fordonet
frivilligt
försetts
med
bilbälten för samtliga eller
vissa passagerarplatser.
Anges
som det största
rullstolsburna
antalet
passagerare vid alternativ
säteskonfiguration .
Anges om
passagerarkrockkudde
enligt uppgift från
tillverkare eller
generalagent är monterad i
instrumentpanelen
framför
främre passagerarplats.
Anges för drivmedlen
bensin, diesel, el,
metangas, motorgas,
gengas, vätgas, etanol,
fotogen samt annat.
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol. När "annat"
anges preciseras bränslet
som fri text. För
hybridfordon anges det
eller de bränslen som kan
tillföras fordonet genom
tankning etc, alltså inte
nödvändigtvis det som
driver motorn).
Anges i hela liter. Om fler
än en tank finns anges den
totala volymen.

Slagvolym anges med
heltal. Anges med
tillämpligt värde från
typintyg.
Anges i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
fliltet Varvtal) samt
effektnorm (anges i flUtet
Effektnorm).

min'

Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas,
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Anges för manuell
och
automatisk växellåda med
eller utan tillsatsväxellåda
samt för s. k. variomatic.
Avser
fordonets
högsta
konstruktiva hastighet och
anges
enligt
intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.

Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
och
Anges för manuell
automatisk växellåda med
eller utan tillsatsväxellåda
samt för s. k. variomatic.
fordonets
högsta
Avser
konstruktiva hastighet och
enligt
typintyg.
anges
Gäller endast för lätt buss.

Bromsuttag

Gäller inte

Utrustning

Anges för larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Anges för
tryckluftsmanövrerat,
vakuummanövrerat,
elmanövrerat och
hydrauliskt manövrerat
bromssystem. Uttag för
elförsörjning till elektrisk
påskjuts-broms redovisas
inte.
Anges för larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Varvtal effekt

Effektnorm

, Växellåda

km/h

Max hastighet

Dimensioner
Längd

mm

Avser fordonets största
längd som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.

A vser fordonets största
längd som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.

Bredd

mm

Avser fordonets hela bredd
som fastställts en Iigt 35
kap. VVFS 2003:22 eller
lämnats i typintyg.

Höjd

mm

Avser fordonets hela bredd
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.
Avser fordonets höjd
enligt tillämpligt direktiv.
Gäller inte

Axelavstånd

max

mm

Avser
enligt
Avser
enligt

fordonets höjd
tillämpligt direktiv.
fordonets höjd
tillämpligt direktiv.

Bakre överhäng

mm

Gäller inte

Främre överhäng

mm

Gäller inte

Däckdimension

Anges enligt märkning
eller uppgift.
Anges enligt märkning
eller uppgift.

Fälgdimension

Avs er avståndet från
fordonets bakkant till
centrum på den bakersta
axeln enligt tillämpligt
direktiv.
Avser avståndet från
fordonets framkant till
centrum på den främsta
axeln enligt tillämpligt
direktiv.
Anges enligt märkning
eller uppgift.
Anges enligt märkning
eller uppgift.

Vikter
Tjänstevikt

kg

Max lastvikt

kg

Skattevikt

kg

Totalvikt

kg

Avser massa av fordon
med karosseri i körklart
skick som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003 :22
eller lämnats i intyg om
överensstämmelse eller
typintyg. För
utryckningsfordon för
transport av sjuka eller
skadade fastställs
tjänstevikten enligt TSVFS
1982:61.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
fram räknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avs er den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser
tekniskt
tillåten
största
totalvikt
som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS
2003:22
eller
lämnats
i intyg
om
överensstämmelse
eller
typintyg.

Avser massa av fordon
med karosseri i körklart
skick som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.

Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser
tillåten
tekniskt
största
totalvikt
som
fastställts enligt 35 kap.
eller
VVFS
2003:22
lämnats i typintyg.

kg

Garanterad
axel belastning

kg

Anges
med
den
ursprungliga
totalvikten
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.
Gäller inte

Totalviktsfördelning
per axel/grupp

kg

Gäller inte

Ursprunglig
totalvikt
I

Gäller inte

Vägvänlig fjädring

den
Anges
med
totalvikten
ursprungliga
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.
tillåten
Avser
tekniskt
eller
axelmassa
största
tillåten största massa för
axelgrupp
enligt
en
tillämpligt direktiv. Ange
för
främsta
vikt
den
först.
axeln/axelgruppen
och
Boggi, tandemaxlar
trippelaxel anges som ett
värde.
Anges med värde som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS
eller
2003:22
lämnats i typintyg.
är
Anges om drivaxeln
med
försedd
dubbelmonterade
hjul och
luftfjädring eller likvärdig
fiädring,

Miljöuppl!i[ter
Avgas-bokstav

Avgashuvuddirektiv ,
avgastilläggsdirektiv

Avgaskontrollspecifikation
Bränsleförbrukning
blandad körning

1/100km
eller mJ/I00
km

Anges för fordon som
omfattas av direktiv
2005/55/EG eller EGförordning 715/2007 med
bokstav enligt tabell i
punkt 4 i bilaga 2 till
nämnda direktiv.
Anges
för fordon
som
omfattas
ett
av
EGtypgodkännande
för
avgaser
med
avgasgodkännandets
grundresp. tilläggsdirektiv
nummer.
Anges
med
benämning
enligt definition
i SNFS
1992:12.
Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse
samt för
fordon som omfattas av 5
kap. 1 § i VVFS 2003:22.

Anges för fordon som
omfattas av direktiv
2005/55/EG eller EGförordning 715/2007 med
bokstav enligt tabell i
punkt 4 i bilaga 2 till
nämnda direktiv.
för fordon
som
Anges
ett
EGomfattas
av
typgodkännande
för
avgaser
med
avgasgrundgodkännandets
resp. tilläggsdirektiv
nummer.
Anges med benämning
enligt definition i SNFS
1992:12
Gäller inte

Bränsleförbrukning
landsvägskörning

Bränsleförbrukning
stads- körning

COrvärde
körning

blandad

COz-värde
landsvägskörning

COz-värde
stadskörning

1/I00km
eller m3/1 00
km

1I100km
eller mJ/lOO
km

g/km

g/km

g/km

CO-värde

g/km alt
g/kWh
mg/km

HC-värde eller
THC-värde

glkm alt
g/kWh
mg/km

HC + NOx eller
THC +NOx

g/km alt
g/kWh
mg/km

Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse eller
typintyg samt för fordon
som omfattas av 5 kap. I
i VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse eller
typintyg samt för fordon
som omfattas av 5 kap. I
i VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse eller
typintyg samt för fordon
som omfattas av 5 kap. I
i VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse eller
typintyg samt för fordon
som omfattas av 5 kap. l
i VVFS 2003 :22.
Anges med tillämpligt
värde enligt intyg om
överensstämmelse eller
typintyg samt för fordon
som omfattas av 5 kap. I
i VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.

Gäller inte

§
Gäller inte

§
Gäller inte

§
Gäller inte

§
Gäller inte

§
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.

I NOx-värde
I

I

g/km alt
g/kWh
mg/km

Partikelvärde

g/km alt
g/kWh
mg/km

Röktäthet

m

CO Provningsförfarande 2

g/kWh

THC Provningsförfarande 2

g/kWh

NOx Provningsförfarande 2

g/kWh

NMHC Provningsförfarande 2

g/kWh

CH4 Provningsförfarande 2

g/kWh

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämme Ise,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med
tillämpligt
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
tillämpligt
med
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
tillämpligt
med
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provnings rapport
eller
intyg.
Anges
med
tillämpligt
från
värde
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.

Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges
med
tillämpligt
värde
typintyg,
från
typgodkännande,
eller
provningsrapport
intyg.
Anges
tillämpligt
med
värde
typintyg,
från
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges
tillämpligt
med
värde
typintyg,
från
typgodkännande,
eller
provningsrapport
intyg.
Anges
tillämpligt
med
typintyg,
värde
från
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med
tillämpligt
värde
typintyg,
från
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med
tillämpligt
typintyg,
värde
från
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.

i

Partiklar Provningsförfarande 2

g/kWh

Miljöklass
I

Ljudnivå körning

db(A)

Ljudnivå
sti Ilastående

db(A)

Varvtal ljudnivå

min'

Kravtillhörighet

Anges
med tillämpligt
intyg om
värde
från
överensstämmelse,
typintyg, typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med Miljöklass
enligt lag om
motorfordons avgasrening
(SFS 200 l: 1080) eller
enligt tidigare gällande
lagstiftning.
Avser fordonets maximala
ljudnivå och anges med
tillämpligt värde.
Avser fordonets ljudnivå
vid visst föreskrivet
varvtal.
Anges med det varvtal
som ljudnivå sti Ilastående
är mätt vid.
Anges med benämning
enligt definition i SNFS
1992:12.

Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med Miljöklass
enligt lag om
motorfordons avgasrening
(SFS 2001:1080) eller
enligt tidigare gällande
lagstiftning.
Avser fordonets maximala
ljudnivå och anges med
tillämpligt värde.
Avser fordonets ljudnivå
vid visst föreskrivet
varvtal.
Anges med det varvtal
som ljudnivå stillastående
är mätt vid.
Anges med benämning
enligt definition i SNFS
1992:12.

Kopplinf!s-uPpf!ifter

Kopplingsanordning

Kopplingsavstånd
(EU)

Mm

Anges för fordon med
kula, demonterbar kula,
bygel, krok eller
vändskiva.
Anges om fordonet är
försett med kopplingsanordning vid leverans
från fabrik och uppgiften
framgår av intyg om
överensstämmelse.
Gäller inte

Kopplingsavstånd
(Nationellt)

Mm

Gäller inte

Godkännandemärkning
kopplingsanordning

Anges för fordon
kula, demonterbar
bygel,
krok
vändskiva.
Gäller inte

med
kula,
eller

Avser
avståndet
från
fordonets
framkant
till
kopp lingsanordn ingens
centrum enligt EG-direktiv
70/1 56/EEG.
från
Avser
avståndet
kopp Iingsanordningens
centrum till första axeln.

A vser den högsta tillåtna
vikten (bruttovikten +
kopplingsbelastningen)
på
en bromsad släpvagn som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS 2003 :22 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.
Max släpvagnsvikt
obromsad

Max sammanlagd
bruttovikt

Max bruttovikt
påhängsvagn

för

Avser den högsta tillåtna
vikten
(bruttovikten
+
kopplingsbelastningen)
på
en obromsad släpvagn som
fastställts
enligt 35 kap.
VVFS
2003:22
eller
lämnats
i
intyg
om
överensstämmelse
eller
typintyg.

Avser den högsta tillåtna
vikten på släpvagnen
(bruttovikten +
kopplings belastningen )
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22 eller
lämnats i typintyg.

Gäller endast buss vars
totalvikt
inte överstiger
3500 kg och avser den
högsta
tillåtna
vikten
(bruttovikten
+
kopplingsbelastningen
) på
en obromsad släpvagn som
fastställts
enligt 35 kap.
VVFS
2003:22
eller
lämnats i typintyg.
Avser
Avser
fordonskombinationens
fordonskombinationens
tekniskt
tillåtna
största tekniskt
tillåtna
största
massa
som
fastställts
massa
som
fastställts
enligt
35
kap.
VVFS enligt
35
kap.
VVFS
2003:22
eller lämnats i 2003:22
eller lämnats
i
intyg
om typintyg.
överensstämmelse
eller
tvpintyg.
A vser den högsta tillåtna Avser den högsta tillåtna
vikten
på
släpvagnen
vikten
på
släpvagnen
(bruttovikten
+ (bruttovikten
+
koppl ingsbelastningen)
kopp lingsbelastningen)
som fastställts
enligt 35 som fastställts
enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
kap. VVFS 2003:22.
Avser den högsta tillåtna A vser den högsta tillåtna
vikten
på
släpvagnen
vikten
på
släpvagnen
(bruttovikten
+ (bruttovikten
+
kopplings belastningen )
kopplings belastningen )
som fastställts
enligt 35 som fastställts
enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
kap. VVFS 2003:22.
Avser den högsta tillåtna A vser den högsta tillåtna
vikten
på
släpvagnen
vikten
på
släpvagnen
(bruttovikten
+ (bruttovikten
+
kopplingsbelastningen
)
koppl ingsbelastningen)
som fastställts
enligt 35 som fastställts
enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
kap. VVFS 2003:22.
Gäller inte
Anges
med
tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.

I
I
I

DC-värde

kN

Gäller inte

S-värde

Kg

Gäller inte

U-värde

Ton

Gäller inte

V-luftvärde

kN

Gäller inte

V-stålvärde

kN

Gäller inte

Max D-värde

kN

Gäller inte

Max DC-värde

kN

Gäller inte

Max S-värde

Kg

Gäller inte

Max U-värde

Ton

Gäller inte

Max V-Iuftvärde

kN

Gäller inte

Max V-stålvärde

kN

Gäller inte

Anges med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.
Anges
med tillämpligt
värde enligt uppgift för
, den komponent som har
lägst värde.
Anges
med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lä.gst värde.
Anges
med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.
Anges
med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.

Format/
enhet

Fordonssia
Fordonskategori

Typgodkännandenummer
Datum får
typgodkännande

An es med LB.
Anges för fordon som
godkänts enligt direktiv
70/156/EEG eller
2007/46/EG med kategori
enli t direktiven.
Karosseriutförandet
anges
i form aven karosserikod
enligt bilaga 3 i dessa
fåreskrifter.
Anges enligt uppgift i
t

in

t

Anges
med typgodkännandets
utfårdandedatum
när uppgift angetts under
T
odkännandenummer.
Anges
med
utfårdandedatum
får
t

in

Anges
t

uppgift

in
in

Anges enligt uppgift från
typintyg
eller
annan
dokumentation.
Anges
enligt
uppgift
i
t in
Anges enligt uppgift på
fordonet.
Anges som fordonets
huvudsakliga färg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRA,
MGRÅ, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.

in

Anges
med typgodkännandets
utfårdandedatum
när uppgift angetts under
T
odkännandenummer.
Anges
med
utfårdandedatum
får
t

enligt

Anges enligt uppgift i

Identifieringsmärknin
Färg

An es med SLÄP.
Anges för fordon som
godkänts enligt direktiv
70/156/EEG eller
2007/46/EG med kategori
enli t direktiven.
Karosseriutförandet
anges
i form aven karosseri kod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskrifter.
Anges enligt uppgift i

in

Anges
t

enligt

uppgift

in

Anges enligt uppgift i
t

in

Anges enligt uppgift från
typintyg
eller
annan
dokumentation.
Anges
enligt
uppgift
i
t in
Anges enligt uppgift på
fordonet.
Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar
är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SVART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.

Modellkod
Gruppkod

eller

Datum tagit i bruk,
tidigare registrering

Upphörandedatum
för ägarbunden
dispens

Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonstillverkare
i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonsti lIverkare i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

010000.

010000.

Anges
med datum
för
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges med datum för
senaste
registreri ngsbes iktn ing.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet
och
denna
har
en
tidsbegränsning.
Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den l juli
eller senare ett år får
nästkommande år anges
som årsmodell).
Avser det fordonsår som
definieras i 5 §
vägtrafikskattelagen

Anges
med datum
för
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges med datum för
senaste
reg istreri ngsbesi ktn ing.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet
och
denna
har
en
tidsbegränsning.
Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den I juli
eller senare ett år får
nästkommande år anges
som årsmodell).
A vser det fordonsår som
definieras i 5 §
vägtrafikskattelagen

(2006:227).

(2006:227).

Anges med det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.

Anges med det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.

Anges för fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges för fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
Anges som det
sammanlagda antalet
bärande däck.
Anges
som
det
sammanlagda
antalet
sittplatser
men uppgiften
redovisas
som
antalet
passagerarplatser.
Gäller inte

Antal drivande axlar
fram

I Antal

drivande axlar

bak
Antal hjul

Antal passagerare
i

!

I

Antal sittande
passagerare
Antal bältade
passagerare

Gäller inte

Passagerarkrockkudde

Drivmedel

Tankvolym

I

Slagvolym

cmJ

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Anges
som
sammanlagda
passagerarplatser.

det
antalet

Anges som antalet sittande
passagerare.
fordonet
Anges
om
frivilligt
försetts
med
bilbälten för samtliga eller
vissa passagerarplatser.
Gäller inte

Anges om
passagerarkrockkudde
enligt uppgift från
tillverkare eller
generalagent är monterad i
instrumentpanelen
framför
främre passagerarplats.
för
drivmedlen
Gäller inte
Anges
bensin,
diesel,
el,
metangas,
motorgas,
gengas,
vätgas,
etanol,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol.
När "annat"
anges preciseras
bränslet
text.
som
fri
För
hybrid fordon
anges
det
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter. Om fler Gäller inte
än en tank finns anges den
totala volymen.
Slagvolym anges med
Gäller inte
heltal. Anges med
tillämpligt värde från
typintyg.

Motoreffekt

kW

Varvtal effekt

min-I

Effektnorm

Växellåda

Max hastighet

km/h

Bromsuttag

Effektiv
bromsanordning
Traktordraget

Anges
i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
råltet
Varvtal)
samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm).
Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Anges för manuell
och
automatisk växellåda med
eller utan tillsatsväxellåda
samt för s. k. variomatic.
Avser
fordonets
högsta
konstruktiva hastighet och
typintyg.
anges
enligt
Gäller
för
lätt
endast
lastbil.

Gäller inte

Anges för
tryckluftsmanövrerat,
vakuummanövrerat,
el manövrerat och
hydrauliskt manövrerat
bromssystem. Uttag för
elförsörjning till elektrisk
påskjuts-broms redovisas
inte.
Gäller inte

Anges får larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfiiste eller alkolås.

Anges för
trycki u ftsmanövrerat,
vakuummanövrerat,
elmanövrerat och
hydrauliskt manövrerat
bromssystem. Uttag för
elförsörjning till elektrisk
påskjuts-broms redovisas
inte.
har
Anges om fordonet
effektiv bromsanordning.
är
Anges
om
släpet
traktordraget.
Anges för larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Avser
största
fordonets
längd som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.

Avser
fordonets
största
längd som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.

Gäller inte

Utrustning

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Dimensioner
Längd

mm

I
i

Lastutrymmets

Anges för utdragbara släp
och avser fordonets minsta
i längd som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i
in
Avser fordonets hela bredd Avser fordonets hela bredd
som fastställts enligt 35
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22 eller
kap. VVFS 2003:22 eller
lämnats i t in
lämnats i
intv.
fordonets
höjd
A vser
fordonets
höjd Avser
enli t tilläm Ii t direktiv.
enli t tilläm Ii t direktiv.
Avser
det
horisontella
Avser
det
horisontella
mellan
två
avståndet
mellan
två avståndet
näraliggande
axlar
som näraliggande
axlar
som
fastställts
enligt 35 kap. fastställts
enligt 35 kap.
2003:22
eller
VVFS
2003:22
eller VVFS
i typintyg.
Är
lämnats
i typintyg.
Är lämnats
fordonet försett med mer fordonet försett med mer
än två axlar. ska avstånden
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna mellan de olika axlarna
anges
i
ordningsföljd
anges
i
ordningsföljd
framifrån och bakåt.
framifrån och bakåt.
Anges för utdragbara släp
Gäller inte
och avser det horisontella
avståndet mellan två
näraliggande axlar som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS 2003:22 eller
lämnats i typintyg. Är
fordonet försett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
anges i ordningsföljd
framifrån och bakåt.
A vser
avståndet
från
A vser avståndet från
fordonets
bakkant
till
fordonets bakkant till
centrum på den bakersta
centrum på den bakersta
axeln
enligt
tillämpligt
axeln enligt tillämpligt
direktiv.
direktiv.
A vser
avståndet
från Gäller inte
fordonets
framkant
till
centrum på den främsta
axeln
enligt
tillämpligt
direktiv.
Avser lastytans längd.

län d
Däckdimension

Anges
enligt
märkning
eller u
ift.
Anges enligt märkning
eller u
ift.

Anges
enligt
märkning
eller u
ift.
Anges enligt märkning
eller u
ift.

i
I

Vikter
Tjänstevikt

kg

i
Max lastvikt

kg

Skattevikt

kg

Totalvikt

kg

Garanterad
axelbelastning

kg

Ursprunglig
totalvikt

kg

Totalviktsfördelning
per axel/grupp

Vägvänlig fjädring

I
kg

Avser massa av fordon
med karosseri i körklart
skick som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
fram räknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser
tekniskt
tillåten
största
totalvikt
som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS
2003:22
eller
lämnats i typintyg.
Avser
tekniskt
tillåten
största
axelmassa
eller
tillåten största massa för
en
axelgrupp
enligt
tillämpligt direktiv. Ange
vikt
för den främsta
först.
axeln/axelgruppen
Boggi, tandemaxlar
och
trippelaxel anges som ett
värde.
Anges med den
ursprungliga totalvikten
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.
Anges med den
ursprungliga totalvikten
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.
Anges om drivaxeln är
försedd
med
dubbelmonterade hjul och
luftfjädring eller likvärdig
fiädring.

Avser massa av fordon
med karosseri i körkla11
skick som fastställts enligt
35 kap. VVFS 2003:22
eller lämnats i typintyg.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
fram räknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
fram räknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
tillåten
Avser
tekniskt
största
totalvikt
som
fastställts enligt 35 kap.
VVFS
eller
2003:22
lämnats i typintyg.
tillåten
Avser
tekniskt
axelmassa
eller
största
tillåten största massa för
enligt
en
axelgrupp
tillämpligt direktiv. Ange
vikt
för den
främsta
först.
axeln/axelgruppen
Boggi, tandemaxlar
och
trippelaxel anges som ett
värde.
Anges med den
ursprungliga totalvikten
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.
Anges med den
ursprungliga totalvikten
om totalvikten sänkts. Den
sänkta vikten anges i fålt
Totalvikt.

-~

Mi/iöll/}f)f!ifter
Avgas-bokstav

Avgashuvuddirektiv,
avgastilläggsdirektiv

Avgaskontrollspecifikation
Bränsleförbrukn ing
blandad körning

1ll00km
eller m3 Il 00
km

Bränsleförbrukning
landsvägskörning

1I100km
eller m31100
km

Bränsleförbrukning
stads- körning

1II00km
eller m3 Il 00
km

CO2-värde
körning

g/km

blandad

CO2-värde
landsvägskörning

g/km

CO2-värde
stadskörning

g/km

CO-värde

g/km alt
g/kWh
mg/km

Anges för fordon som
omfattas av direktiv
2005/55/EG eller EGförordning 715/2007 med
bokstav enligt tabell i
punkt 4 i bilaga 2 till
nämnda direktiv.
för fordon
Anges
som
omfattas
EGav
ett
typgodkännande
för
avgaser
med
avgasgodkännandets
grundresp
ti Iläggsdirekti vnummer.
Anges
med
benämning
enligt definition
i SNFS
1992:12.
Anges med tillämpligt
värde för fordon som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges
med
tillämpligt
för fordon
värde
som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges
med
tillämpligt
för
värde
fordon
som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde för fordon som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges
tillämpligt
med
värde
för fordon
som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges
med
tillämpligt
för fordon
värde
som
omfattas av 5 kap. 1 § i
VVFS 2003:22.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

HC-värde

! THC-värde

eller

i

HC +- NOx eller
THC +NOx

g/km alt
g/kWh
mg/km

g/km alt
g/kWh
mg/km

g/km alt
g/kWh
mg/km

g/km alt
g/kWh
mg/km

CO Provningsfårfarande 2

THC Provningsfårfarande 2

NOx Provningsfårfarande 2

NMHC Provningsfårfarande 2

CH4 Provningsfårfarande 2

g/kWh
mg/km

! Anges

med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
, typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provnings rapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.

I Gäller

inte

I

I
Gäller inte
,

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

i Pal1iklar

I fårfarande

Provnings2

g/kWh

Miljöklass

I
I
Vägavgi ftsklassl
EUROmiljöklassning

Ljudnivå körning

db(A)

Ljudnivå
sti Ilastående

db(A)

Varvtal ljudnivå

min-

Kravti Ilhörighet

Anges
med
tillämpligt
värde
från
typintyg,
typgodkännande,
provningsrapp0l1
eller
intyg.
Anges med Miljöklass
enligt lag om
motorfordons avgasrening
(SFS 200 l: 1080) eller
enligt tidigare gällande
lagstiftning.
Anges
med
EURO
I,
EURO II alt EURO 1II
enligt
uppgift
från
fordonstillverkaren
får
fordon med totalvikt över
7000 kg.
Avser fordonets maximala
ljudnivå och anges med
tillämpligt värde.
Avser fordonets ljudnivå
vid visst fåreskrivet
varvtal.

Gäller inte

Anges med det varvtal
som ljudnivå stillastående
är mätt vid.
Anges
med
benämning
enligt definition
i SNFS
1992: 12.

Gäller inte

I
Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

KooolinJls-u/JOfd{ter
Kopplingsanordning

Godkännandemärkning
kopplingsanordning

Kopplingsavstånd
(EU)

mm

Anges för fordon
med
kula, demonterbar
kula,
bygel,
krok
eller
vändskiva.
Anges om lätt lastbil är
fårsedd med
kopplingsanordning
vid
leverans från fabrik och
uppgiften framgår av
typintyg.
från
Avser
avståndet
fordonets
framkant
till
kopp Iingsanordningens
centrum enligt EG-direktiv
70/156/EEG.

Anges
får fordon
ögla,
kulhandske,
kula, bygel,
krok
vändskiva.
Gäller inte

med
tapp,
eller

avståndet
från
Avser
fordonets
bakkant
till
kopplingsanordningens
centrum enligt EG-direktiv
70/156/EEG.

Kopplingsavstånd
(Nationellt)

Mm

Max släpvagnsvikt

kg

Max släpvagnsvikt
obromsad

Kg

Max sammanlagd
bruttovikt

Kg

Max vikt släpkärra

kg

Max bruttovikt
påhängsvagn

kg

I

I

för

D-värde

kN

DC-värde

kN

Avser
avståndet
från
kopp Iingsanordn ingens
centrum till första axeln.
Avser den högsta tillåtna
vikten på släpvagnen
(bruttovikten +
kopplingsbelastningen
)
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22 eller
lämnats i typintyg.
Gäller endast lastbil vars
totalvikt
inte överstiger
3500 kg och avser den
högsta
tillåtna
vikten
(bruttovikten
+
kopplingsbelastningen)
på
en obromsad släpvagn som
fastställts
enligt 35 kap.
VVFS
2003:22
eller
lämnats i typintyg.
Avser
fordonskombinationens
tekniskt
tillåtna
största
massa
som
fastställts
enligt
VVFS
35 kap.
2003:22
eller lämnats i
typintyg.
Avser den högsta tillåtna
vikten på släpvagnen
(bruttovikten +
kopplingsbelastningen
)
som fastställts en ligt 35
kap. VVFS 2003:22.
Avser den högsta tillåtna
vikten
släpvagnen
på
(bruttovikten
+
kopplingsbelastningen
)
som fastställts
enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
Anges
tillämpligt
med
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.
Anges med tillämpligt
värde enligt uppgift fdr
den komponent som har
lägst värde.

avståndet
från
Avser
kopplingsanordn ingens
centrum till sista axeln.
Avser den högsta tillåtna
vikten på släpvagnen
(bruttovikten +
kopplingsbelastningen
)
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
Gäller inte

Gäller inte

Avser den högsta tillåtna
vikten på släpvagnen
(bruttovikten +
kopplingsbelastningen
)
som fastställts enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
Avser den högsta ti llåtna
släpvagnen
vikten
på
(bruttovikten
+
kopplingsbelastningen
)
som fastställts
enligt 35
kap. VVFS 2003:22.
Anges
tillämpligt
med
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.
Anges med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.

S-värde

kg

U-värde

ton

V-luftvärde

kN

V-stålvärde

kN

Max D-värde

kN

Max DC-värde

kN

Max S-värde

kg

Max U-värde

ton

Max V-Iuftvärde

kN

Max V-stålvärde

kN

I

I

med
tillämpligt
Anges
värde enligt uppgift får
den komponent
som har
lägst värde.
Anges
med
tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.
Anges med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.
med
Anges
tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.

med
tillämpligt
Anges
värde enligt uppgift får
som har
den komponent
lägst värde.
med
tillämpligt
Anges
värde enligt uppgift för
den komponent
som har
lägst värde.
Anges med tillämpligt
värde enligt uppgift för
den komponent som har
lägst värde.
tillämpligt
med
Anges
värde enligt uppgift får
som har
den komponent
lägst värde.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta för
fordonet gällande värdet.
Anges med det högsta får
fordonet gällande värdet.

Format/
enhet

Benämning

MC

Moped

Allmänna ulJlJf!ifter
Fordonsslag

Anges med MC

I

Fordonskategori

Karosserikod

Typgodkännandenummer
Datum för
typgodkännande

ååååmmdd

Intygsdatum

ååååmmdd

Variant

Version

Fabrikat och typ

Handels-beteckning

Identifieringsmärkning

Anges med MOPED men
registreras
i
vägtrafikregistret
som MC
intill dess att registret
ändrats i detta avseende.
Anges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
intyg om
intyg om
överensstämmelse.
överensstämmelse
eller för
moped med kategori enligt
direktiv 2002/24/EG.
Karosseriutförandet
anges Karosseriutförandet
anges
i form aven karosserikod
i form aven karosserikod
enligt bilaga 3 i dessa enligt bilaga 3 i dessa
föreskri fter.
föreskrifter. Anges inte för
moped.
Anges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
intyg om
intyg om
överensstämmelse.
överensstämmelse.
Anges
med typgodkänmed typgodkänAnges
nandets
utflirdandedatum
utflirdandedatum
nandets
när uppgift angetts under när uppgift angetts under
Typgodkännanden ummer.
Typgodkännandenummer.
med
Anges
med Anges
utflirdandedatum
får intyg utfårdandedatum
för intyg
om överensstämmelse.
om överensstämmelse.
Anges
enligt
uppgift
i
i Anges enligt uppgift
intyg
om
om intyg
överensstämmelse.
överensstämmelse.
Anges enligt uppgift i
Anges enligt uppgift i
intyg om
intyg om
överensstämmelse.
överensstämmelse.
Anges enligt uppgift från Anges enligt uppgift från
intyg
om
om intyg
överensstämmelse
eller överensstämmelse
eller
annan dokumentation.
annan dokumentation.
enligt
uppgift
uppgift
Anges
enligt
i
i Anges
intyg
om
om intyg
överensstämmelse.
överensstämmelse.
Anges enligt uppgift på Anges enligt uppgift på
fordonet.
fordonet.

Modellkod
Gruppkod

eller

Datum tagit i bruk,
tidigare registrering

Upphörandedatum
för ägarbunden
dispens

Anges enligt
intyg om
överensstämmelse.
Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRA,
MGRÅ, VIT, SVART,
SILVER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonstillverkare
i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

Anges enligt
intyg om
överensstämmelse.
Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRA, LGRÅ,
MGRA, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör
cller
fordonstillverkare
i
enlighet
med vad som
tilldelats
av
AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod
samt

010000.

010000.

Anges
med datum
får
fårsta
ibruktagande.
Används för fordon som
fårsta gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som fårsta
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges
med datum
för
senaste
registreringsbesiktning.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller får fordonet.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet
och
denna
har
en
tidsbegränsning.

Anges
med datum
får
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges
med datum
får
senaste
registreringsbesiktning.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet.
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet
och
denna
har
en
tidsbegränsning.

Årsmodell

I Åååå
I

I

Fordonsår

Åååå

Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den I juli
eller senare
ett år får
nästkommande
år anges
som
årsmodell).
För
fordon
intyg
med
om
överensstämmelse
behöver
årsmodell inte anges.
Avser det fordonsår som
definieras
i
5
§
vägtrafikskattelagen
(2006:227).

Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den I juli
eller senare
ett år får
nästkommande
år anges
årsmodell) .
För
som
intyg
om
fordon
med
överensstämmelse
behöver
årsmodell inte anges.
Avser det fordonsår som
definieras
i
§
5
vägtrafikskattelagen
(2006:227).

Anges
som
det
sammanlagda
antalet
sittplatser
men uppgiften
redovisas
som
antalet
passagerarp latser .
Anges
för
drivmedlen
bensin,
diesel,
el,
metangas,
motorgas,
gengas,
vätgas,
etanol,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
När "annat"
av etanol.
anges preciseras
bränslet
text.
som
För
fri
hybridfordon
det
anges
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
som
det
driver motorn).
Anges i hela liter. Gäller
dock
inte fordon
som
registrerats med intyg om
överensstämmelse.
Slagvolym
anges
med
heltal.
Anges
med
tillämpligt värde från intyg
om överensstämmelse.
Anges i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
fåltet
Varvtal)
samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm).

Anges
som
det
sammanlagda
antalet
sittplatser
men uppgiften
antalet
redovisas
som
passagerarp latser .
drivmedlen
Anges
för
bensin,
diesel,
el,
motorgas,
metangas,
gengas,
vätgas,
etanol,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
När "annat"
av etanol.
bränslet
anges preciseras
text.
fri
För
som
hybridfordon
anges
det
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter. Gäller
dock
inte fordon
som
registrerats med intyg om
överensstämmelse.
Slagvolym anges med en
decimal.
Anges
med
tillämpligt värde från intyg
om överensstämmelse.
Anges
i kW med en
preciserat
decimal
vid
i fåltet
varvtal
(anges
Varvtal) samt effektnorm
(anges i fåltet Effektnorm).

Konstruktion
Antal passagerare

Drivmedel

Tankvolym

l

Slagvolym

cmJ

Motoreffekt

kW

I Varvtal

effekt

..
mm

I
Effektnorm

Motortyp

Motorns arbetssätt

Motorns arbetstakt

Max hastighet

km/h

Utrustning

Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Anges då uppgift lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.
Anges då uppgift lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.
Anges då uppgift lämnats i
intyg om
överensstämmelse.
Avser
fordonets
högsta
konstruktiva hastighet och
intyg om
anges
enligt
överensstämmelse.
Anges får larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

I Anges

med det varvtal
som ger maximal effekt
I när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Anges då uppgift lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.
Anges då uppgift lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.
Anges då uppgift lämnats i
intyg om
överensstämmelse.
Avser
fordonets
högsta
konstruktiva hastighet och
anges
enligt
intyg om
överensstämmelse.
Anges får larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Dimensioner
Längd

mm

Bredd

mm

Höjd

mm

A vser fordonets största
längd enligt tillämpligt
direktiv. Redovisas då
uppgift lämnats i intyg om
överensstämmelse.
A vser fordonets hela bredd
enligt tillämpligt direktiv.
Redovisas då uppgift
lämnats i intyg om
överensstämmelse.
A vser fordonets höjd
enligt tillämpligt direktiv.

A vser fordonets största
längd enligt tillämpligt
direktiv. Redovisas då
uppgift lämnats i intyg om
överensstämmelse.
Avser fordonets hela bredd
enligt tillämpligt direktiv.
Redovisas då uppgift
lämnats i intyg om
överensstämmelse.
Avser fordonets höjd
enligt tillämpligt direktiv.

Axelavstånd max

mm

Avser det horisontella
avståndet mellan två
näraliggande axlar, mätt
parallellt med fordonets
symmetriplan enligt
tillämpligt direktiv. Är
fordonet försett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
anges i ordningsföljd
framifrån och bakåt.
Anges enligt märkning
eller uppgift.

Avser det horisontella
avståndet mellan två
näraliggande axlar, mätt
parallellt med fordonets
symmetriplan enligt
tillämpligt direktiv. Är
fordonet försett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
anges i ordningsföljd
framifrån och bakåt.
Anges enligt märkning
eller uppgift.

Tjänstevikt

kg

Max lastvikt

kg

Skattevikt

kg

Totalvikt

kg

Avser fordonets massa i
körklart skick som
fastställts enligt 23 kap.
VVFS 2003:23 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser tekniskt tillåten
största totalvikt som
fastställts enligt 23 kap.
VVFS 2003:23 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse.

Avser fordonets massa i
körklart skick som
fastställts enligt 22 kap.
VVFS 2003 :24 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avs er den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser tekniskt tillåten
största totalvikt som
fastställts enligt 22 kap.
VVFS 2003:24 eller
lämnats i intyg om
överensstämmelse.

Däckdimension

i

Vikter

Mi/iÖll{J{Jflifter

CO-värde

g/km alt
g/kWh

HC-värde

g/km alt
g/kWh

HC +NOx

g/km alt
g/kWh

NOx-värde

g/km alt
g/kWh

Röktäthet

m

CO-värde, Typ 11provning

volymprocen
t

CO-värde, Typ 11provning

g/min

-I

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
tillämpligt
med
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
eller
provningsrapport
intyg.
Gäller inte

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Gäller inte

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Gäller inte

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.
Gäller inte

Anges
tillämpligt
med
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Gäller inte

tillämpligt
Anges
med
från
intyg
om
värde
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Gäller inte

tillämpligt
Anges
med
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.

I
I
!

HC, Typ Il-provning

g/min

Ljudnivå körning

db(A)

Ljudnivå
sti Ilastående

db(A)

Varvtal ljudnivå

min-

Gäller inte

I A"g"

mod tillämpligt
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Avser fordonets maximala Avser fordonets maximala
ljudnivå och anges med ljudnivå och anges med
tillämpligt värde.
tillämpligt värde.
Avser fordonets ljudnivå Avser fordonets ljudnivå
vid
visst
föreskrivet vid
visst
föreskrivet
varvtal.
varvtal.
Anges med det varvtal Anges med det varvtal
som ljudnivå stillastående som ljudnivå stillastående
är mätt vid.
är mätt vid.

K oppli nKs-uPPKijter

Koppl ingsanordn ing
Max släpvagnsvikt

kg

Anges för fordon med kula
eller krok.
Avser den högsta tillåtna
(bruttovikten
vikten
+
kopplingsbelastningen)
på
en släpvagn som fastställts
enligt 23 kap. VVFS
2003:23
eller lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.

Anges för fordon med kula
eller krok.
Avser den högsta tillåtna
+
vikten
(bruttovikten
kopplingsbelastningen)
på
en släpvagn som fastställts
enligt 22 kap. VVFS
2003:24 eller lämnats i
intyg
om
överensstämmelse.

Benämning

Formati
enhet

Traktor

! Motorredskap

I

Allmänna uppf!ifter
Anges med TR
Anges enligt uppgift i
intyg om
överensstämmelse.
Karosseriutförandet
anges
i form aven karosseri kod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskrifter.

Fordonsslag
Fordonskategori

Karosserikod

Typgodkännandenu
mmer

Datum för
typgodkännande

ååååmmdd

Intygsdatum

ååååmmdd

Variant

Version

Fabrikat och typ

Anges enligt uppgift i
intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg.
med typgodkänAnges
nandets
utfårdandedatum
när uppgift angetts under
Typgodkännandenummer.
Anges
med
utfårdandedatum
för intyg
om överensstämmelse
eller
typintyg.
enligt
Anges
uppgift
i
intyg
om
överensstämmelse
eller
typintyg,
alternati vt som
samlat begrepp för både
variant och version.
Anges enligt uppgift i
intyg om
överensstämmelse
eller
typintyg. Om version inte
kan utläsas anges det
samlade begreppet för
variant/version under
variant.
Anges enligt uppgift från
intyg
om
överensstämmelse,
typintyg
eller
annan
dokumentation.

Anges med MRED
Gäller inte

anges
Karosseriutförandet
i form aven karosserikod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskrifter.
Anges enligt uppgift i
typintyg.

med typgodkänAnges
utfårdandedatum
nandets
när uppgift angetts under
Typgodkännanden ummer.
Anges
med
för
utfårdandedatum
typintyg.
enligt
Anges
typintyg.

uppgift

i

Anges enligt uppgift i
typintyg.

Anges enligt uppgift från
typintyg
eller
annan
dokumentation.

Identifieringsmärkning
Färg

Modellkod
Gruppkod

eller

Datum tagit i bruk,
tid igare registrering

Upphörandedatum
för ägarbunden
dispens

Anges
enligt
uppgift
i Anges
enligt
intyg
om typintyg.
överensstämmelse
eller
typintyg.
Anges enligt uppgift på Anges enligt
fordonet.
fordonet.

uppgift

i!

I
uppgift

på

Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRA, LGRA,
MGRA, VIT, SV ART,
SILVER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonsti lIverkare i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLA, LBLA,
MBLA, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRA, LGRA,
MGRA, VIT, SV ART,
SILVER, LILA,
ORANGE samt FLERF.
Anges enligt uppgift från
importör
eller
fordonstillverkare
i
enlighet
med vad som
tilldelats
av
AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod
samt

010000.

010000.

Anges
med datum
för
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges
med datum
för
senaste
registrerings bes iktn ing.
Anges
med kod enligt
särskild förteckning.
med kod enligt
Anges
med kod enligt Anges
särskild förteckning.
särskild förteckning.
Anges
om
ägarbunden
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller får fordonet.
dispens gäller för fordonet.
Anges
om
ägarbunden
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet dispens gäller för fordonet
denna
har
en
och
denna
har
en och
tidsbegränsning.
tidsbegränsning.

Anges
med datum
för
första
ibruktagande.
Används för fordon som
första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige
samt för fordon som första
gången tagits i bruk i
Sverige
och
därefter
återregistreras här.
Anges
med datum
för
senaste
registrerings besiktn ing.
Gäller inte

Fordonsår

åååå

I

Avser det fordonsår som i Avser det fordonsår som
§ i definieras
definieras
i
5
i
5
§I
vägtrafikskartelagen
vägtrafikskattelagen
I

(2006:227).

(2006:227).

Anges
med
det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.
Anges för fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges får fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
får fordon
Anges
med
band.
Anges
som
det
sammanlagda
antalet
passagerarplatser.
Anges
får
drivmedlen
bensin,
diesel,
el,
metangas,
motorgas,
gengas,
vätgas,
etanol,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol.
När "annat"
anges preciseras
bränslet
fri
text.
som
För
hybridfordon
anges
det
eller de bränslen som kan
till fåras fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter. Gäller
dock
inte fordon
som
registrerats med intyg om
överensstämmelse.
Slagvolym anges med
heltal. Anges med
tillämpligt värde från intyg
om överensstämmelse.

Anges
med
det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.
Anges får fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges får fordon med fler
än l drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
för fordon
Anges
med
band.
det
Anges
som
sammanlagda
antalet
passagerarplatser.
för
Anges
drivmedlen
diesel,
bensin,
el,
metangas,
motorgas,
gengas,
vätgas,
etanol,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol.
När "annat"
anges preciseras
bränslet
fri
text.
För
som
hybridfordon
anges
det
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter.

Konstruktion
Antal axlar

Antal drivande axlar
fram
Antal drivande axlar
bak
Antal band
Antal passagerare

Drivmedel

Tankvolym

I

Slagvolym

cmJ

Gäller inte

! Motoreffekt

Varvtal effekt

kW

min-

Effektnorm

Växellåda

Max hastighet

km/h

Aog"

;

hd,

kW

alternativt med en decimal
vid
preciserat
varvtal
(anges
i fåltet Varvtal)
samt effektnorm (anges i
fåltet Effektnorm).
Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Gäller inte

Bromsuttag

Avser
fordonets
högsta
konstruktiva hastighet och
intyg om
anges
enligt
överensstämmelse.
Gäller inte

Utrustning

Gäller inte

lAOg" ;

h,I,

kW vid

preciserat varvtal (anges i
fåltet
Varvtal)
samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm).
Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.
Anges för manuell
och
automatisk växellåda med
eller utan tillsatsväxellåda
samt för s. k. variomatic.
Avser motorredskap
klass
I :s maximala körhastighet.

Anges för
tryc kl u ftsmanövrerat,
vakuummanövrerat,
elmanövrerat och
hydrauliskt manövrerat
bromssystem. Uttag för
elförsörjning till elektrisk
påskjutsbroms redovisas
inte.
Anges för larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Dimensioner
Längd

mm

Bredd

mm

Höjd

mm

fordonets
Avser
största
längd som fastställts enligt
bilaga
I
i
direktiv
89/173/EEG.
Avser fordonets största
bredd som fastställts enligt
bilaga I i direktiv
89/173/EEG.
Avser
fordonets
största
höjd som fastställts enligt
bilaga
I
i
direktiv
89/ I 73/EEG .

Avser
fordonets
största
längd och mäts enligt ISOstandard 612-1978, term nr
6.1.
A vser fordonets hela
bredd.

Gäller inte

Axelavstånd

max

Lastutrymmets
längd

mm

mm

Avser
det
horisontella
avståndet
mellan
två
axlar, mätt
näraliggande
parallellt
med fordonets
symmetriplan
enligt
tillämpligt
direktiv.
Är
fordonet fcirsett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
anges
i
ordningsföljd
framifrån och bakåt.
Gäller inte

Gäller inte

Däckdimension
mm

Gäller inte

Tjänstevikt

kg

Max tjänstevikt

kg

Max lastvikt

kg

Skattevikt

kg

A vser fordonets massa i
körklart
skick
(minimivärdet)
som
intyg
lämnas
i
om
eller
överensstämmelse
registreringsintyg.
Avser fordonets massa i
körklart
skick
(maximivärdet)
som
lämnas
i
intyg
om
överensstämmelse
eller
registreringsintyg.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
fram räknas av
vägtrafikregistret
genom
automatisk
databehandling.
A vser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret
genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.

Bandbredd

horisontella
Avser
det
avståndet
mellan
två
näraliggande
axlar, mätt
parallellt
med fordonets
symmetriplan
enligt
tillämpligt
direktiv.
Är
fordonet försett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
ordningsföljd
anges
i
framifrån och bakåt.
Gäller inte. För
"kyrkogårdstruck"
anges
dock lastutrymmets längd.
Anges
enligt
märkning
eller uppgift.
är
Anges om fordonet
försett med band.

Vikter
Avser fordonets
körklart skick.

massa

Gäller inte

Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret
genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.

i

Totalvikt

Kg

Garanterad
axelbelastning

Kg

tillåten
Avser
tekniskt
största
totalvikt
som
fastställts enligt bilaga I i
direktiv 74/151/EEG. Om
den
angivna
vikten
överstiger
summan
av
axlarnas
garanterade
belastning
anges denna
summa som totalvikt.
Avser
tekniskt
tillåten
största belastning på varje
axellaxelgrupp
enligt
tillämpligt direktiv. Ange
vikt
for den främsta
axeln/axel-gruppen forst.

tillåten
Avser
tekniskt
största totalvikt. Om den
angivna vikten överstiger
summan
av
axlarnas
garanterade
belastning
anges denna summa som
totalvikt.

Anges ror fordon som
omfattas
av ett EGtypgodkännande
för
avgaser
med
avgasgodkännandets
grundresp.
ti Iläggsdirektivnummer.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg
Anges
med tillämpligt
intyg
värde
från
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges
med tillämpligt
värde
från
intyg
om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport eller
intyg.

Gäller inte

Gäller inte

Mil;öuPPJli{ter
Avgashuvuddirektiv ,
avgastilläggsdirektiv

Ca-värde

g/km alt
g/kWh

HC-värde

g/km alt
glkWh

HC +NOx

glkm alt
g/kWh

NOx-värde

g/km alt
g/kWh

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

I g/km alt
I g/kWh

Partikelvärde

Röktäthet

m'l

Ljudnivå körning

db(A)

Ljudnivå
stillastående

db(A)

Varvtal ljudnivå

min'

K ofJfJlinf!s-ufJfJf!i{t

Anges med tillämpligt
värde från intyg om
överensstämmelse,
typgodkännande,
provningsrapport
eller
intyg.
tillämpligt
Anges
med
intyg
från
om
värde
överensstämmelse,
typgodkännande,
eller
provningsrapport
intyg.
A vser fordonets maximala
Uudnivå och anges med
tillämpligt värde.
Avser fordonets Uudnivå
vid visst föreskrivet
varvtal.
Anges som beräknad från
varvtal motoreffekt.

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

er

Kopplingsanordning

Kopplingsavstånd
(Nationellt)

mm

Max vikt släpkärra

kg

Max bruttovikt för
påhängsvagn

kg

Anges inte för fordon med
intyg
om
överensstämmelse.
Anges
fordon
med
för övriga
krok,
bygel,
kula,
vändskiva
eller
iordbruksdrag.
Anges inte för fordon med
intyg
om
överensstämmelse.
Gäller inte. OBS särskilda
fordon.
Anges för traktor som är
utrustad med vändskiva.

för fordon
Anges
krok
kula, bygel,
vändskiva.

med
eller

avståndet
Avser
från
kopplingsanordningens
centrum till första axeln.
Gäller inte
Gäller inte

Benämning

Format/
enhet

Terrängvagn

Terrängskoter

Fordonsslag

Anges med TGV

Karosserikod

Anges med TGHJUL för
eller
terränghjuling
TGSNÖ för snöskoter
Gäller inte

Karosseriutförandet
anges
karosserikod
enligt bilaga 3 i dessa
föreskrifter.
Anges enligt uppgift i
Gäller inte
typintyg.
Anges
med typgodkänGäller inte
nandets
utfiirdandedatum
när uppgift angetts under
Typgodkännandenummer.
Anges
med Gäller inte
utfårdandedatum
för
typintyg.

Allmänna uPPltitter

i form aven

Typgodkännandenummer
Datum för
typgodkännande

Intygsdatum

Variant
Version
Fabrikat och typ

Handels-beteckning

Identifieringsmärkning
Färg

ååååmmdd

ååååmmdd

Anges
enligt
uppgift
i
typintyg.
Anges enligt uppgift i
typintyg.
Anges enligt uppgift från
typintyg
eller
annan
dokumentation
Anges
enligt
uppgift
i
typintyg.
Anges enligt uppgift på
fordonet.
Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.

Gäller inte
Gäller inte
Anges enligt uppgift
registreringsintyg

från

Anges om lämnats genom
CE-försäkran
om
överensstämmelse.
Anges enligt uppgift på
fordonet.
Anges som fordonets
huvudsakliga fårg. Giltiga
fårgbenämningar är GUL,
LGUL, BRUN, LBRUN,
MBRUN, RÖD, LRÖD,
MRÖD, BLÅ, LBLÅ,
MBLÅ, GRÖN, LGRÖN,
MGRÖN, GRÅ, LGRÅ,
MGRÅ, VIT, SV ART,
SIL VER, LILA,
ORANGE samt FLERF.

Modellkod
Gruppkod

eller

Datum tagit i bruk,
tidigare registrering

ååååmmdd

Senaste besiktning

ååååmmdd

,

Skyltformat

bak

Skyltformat

fram

Ägarbunden

dispens

Anges enligt uppgift från
importör
eller
fordonsti liverkare
i
enlighet
med vad som
AB
tilldelats
av
Bilstatistik. Saknas uppgift
samt
anges fabrikatskod
010000.
Ol 0000.
för
Anges
med datum
för Anges
med datum
första
ibruktagande.
första
ibruktagande.
Används för fordon som Används för fordon som
första gången tagits i bruk första gången tagits i bruk
i annat land än Sverige l annat land än Sverige
samt för fordon som första samt för fordon som första
gången
tagits i bruk i gången tagits i bruk i
därefter
därefter Sverige
och
Sverige
och
återregistreras här.
återregistreras här.
för
för Anges
med datum
Anges
med datum
senaste
senaste
registrerings besiktn ing
registrerings bes iktn ing
Anges
med kod enligt Gäller inte
särskild förteckning
Anges med kod enligt
Anges med kod enligt
särskild förteckning
särskild förteckning
ägarbunden
ägarbunden
Anges
om
Anges
om
dispens gäller för fordonet
dispens gäller för fordonet
ägarbunden
Anges
om
Anges
om
ägarbunden
dispens gäller för fordonet dispens gäller för fordonet
har
en
har
denna
och
denna
en och
tidsbegränsning.
tidsbegränsning.
Anges enligt uppgift från Anges enligt uppgift från
tillverkare. (För ett fordon tillverkare. (För ett fordon
som är tillverkat den l juli som är tillverkat den I juli
eller senare
ett år får eller senare ett år får
år anges
nästkommande
år anges nästkommande
som årsmodell),
som årsmodell),
Anges enligt uppgift från
importör eller
fordonstillverkare
i
enlighet med vad som
tilldelats av AB
Bilstatistik. Saknas uppgift
anges fabrikatskod samt

Upphörandedatum
för ägarbunden
dispens

ååååmmdd

Årsmodell

åååå

Fordonsår

åååå

A vser det fordonsår som Avser det fordonsår som
definieras
i
§ definieras
i
5
§
5
vägtrafikskattelagen
vägtrafikskattelagen

(2006:227).

I

(2006:227).

Konstruktion
Antal axlar

Anges med det
sammanlagda antalet axlar
som fordonet är utrustat
med.

Gäller inte

I Antal drivande
I

axlar

Anges for fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar fram.

Antal drivande axlar
bak

Anges för fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar bak.

Antal hjul

Gäller inte

Antal band

Anges
för fordon
med
band.
som
Anges
det
sammanlagda
antalet
passagerarplatser.
Anges
for
drivmedlen
bensin,
diesel,
el,
motorgas,
metangas,
etanol.
gengas,
vätgas,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
När "annat"
av etanol.
anges preciseras
bränslet
text.
fri
För
som
hybrid fordon
anges
det
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
tankning
etc, alltså inte
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter.
Anges i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
Varvtal)
fåltet
samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm ).
Anges med det varvtal
som ger maximal effekt
när uppgift lämnas.
Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SAE, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.

fram

Antal passagerare

Drivmedel

I

Tankvolym
Motoreffekt

kW

Varvtal effekt

..
mm

Effektnorm

Anges for fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar fram.
Anges inte för snöskoter.
Anges för fordon med fler
än I drivaxel med antalet
drivande axlar bak.
An.ges inte för snöskoter.
Anges för terränghjuling
som det sammanlagda
antalet bärande däck
Gäller inte.
det
Anges
som
sammanlagda
antalet
passagerarplatser.
för
Anges
drivmedlen
bensin,
diesel,
el,
metangas,
motorgas,
etanol,
gengas,
vätgas,
annat.
fotogen
samt
(Etanol anges om bränslet
till övervägande del består
av etanol.
När "annat"
anges preciseras
bränslet
text.
fri
För
som
hybrid fordon
anges
det
eller de bränslen som kan
tillföras
fordonet
genom
etc, alltså inte
tankning
nödvändigtvis
det
som
driver motorn).
Anges i hela liter.
Anges
i hela kW vid
preciserat varvtal (anges i
Varvtal)
fältet
samt
effektnorm (anges i fåltet
Effektnorm).
Gäller inte

Anges med följande
alternativ, EG, ECE, DIN,
SA E, SMMT, ISO,
OECD, PEAK eller
BSAU.

ViLxellåda

km/h

! Max hastighet
I

I

Bromsuttag

Utrustning

Anges för manuell och
automatisk växellåda med
eller utan tillsatsväxellåda
samt för s. k. variomatic.
Avser tung terrängvagns
maximala körhastighet.
Anges för
tryckluftsmanövrerat,
vakuummanövrerat,
el manövrerat och
hydrauliskt manövrerat
bromssystem. Uttag för
elförsörjning till elektrisk
påskjuts-broms redovisas
inte.
Anges för larmanordning,
tipp, kran, vinsch, lyft,
plogfåste eller alkolås.

Gäller inte

Gäller inte
Gäller inte
i

Gäller inte

Dimensioner
Längd

mm

A vser fordonets största
längd och mäts enligt ISOstandard 6 I 2-1978, term nr
6.1.

Avser fordonets största
längd och mäts enligt ISOstandard 6 I 2- I 978, term nr
6. I.

Bredd

mm

A vser fordonets hela
bredd.
A vser det horisontella
avståndet mellan två
näraliggande axlar, mätt
parallellt med fordonets
symmetriplan enligt
tillämpligt direktiv. Är
fordonet försett med mer
än två axlar, ska avstånden
mellan de olika axlarna
anges i ordningsfOljd
framifrån och bakåt. Gäller
dock inte lätt terrängvagn.
Avser lastytans längd.

Avs er fordonets hela
bredd.
Gäller inte

Anges enligt märkning
eller uppgift.

Anges för terränghjuling
enligt märkning eller
uppgift.
Anges om fordonet är
försett med band. Anges
fOr terrängskoter.

Axelavstånd

max

mm

Lastutrymmets
längd
Däckdimension

mm

Bandbredd

mm

Anges om fordonet är
försett med band.

Gäller inte

Vikter
I

Tjänstevikt

kg

Max lastvikt

kg
i
i

Skattevikt

kg

i

Totalvikt

kg
!

, Avser fordonets massa i
körklart skick.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
fram räknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser tekniskt tillåten
största totalvikt. Om den
angivna vikten överstiger
summan av axlarnas
garanterade belastning
anges denna summa som
totalvikt.

Avser fordonets massa i
körklart skick.
Anges som skillnaden
mellan totalvikt och
tjänstevikt och som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk
databehandling.
Avser den vikt som
framräknas av
vägtrafikregistret genom
automatisk databehandling
med hänsyn till gällande
skattelagstiftning.
Avser tekniskt tillåten
största totalvikt.

K o/J/Jli nJ!s-u/JJ}f!ifter

Kopplingsanordning

Anges fOr fordon
kula, bygel, krok
vändskiva.

med Anges rör fordon med kula
eller eller krok.

Anges för fordon som med hänsyn till
utrustningen uppenbarligen avses att
användas i taxitrafik enligt
yrkestrafikiagen (1998:490). Karosseriet
specificeras genom textkod Tl7C.
Anges får fordon inrättat får statlig
brandkår eller kommunal räddningskår
och fårsett med specialutrustning för
ändamålet. Personbils-, lastbilsoch busskarosseri i standardutförande; se
kod 95 "Brandfordon - övrigt".
Anges för fordon som brukas uteslutande
av polismyndighet och som ifråga om bil
eller motorcykel är utrustad med godkänd
larmanordning. Karosseriet ska specificeras genom textkod Tl7C.
Brandfordon
övrigt

Anges för fordon som brukas uteslutande
av statlig brandkår eller kommunal räddningskår för att bereda hjälp vid eller fårhindra olycksfall eller för att undanröja
trafikhinder och, i fråga om bil, är försedd
med godkänd larmanordning och där kod
75 inte är tillämpbar. Karosseriet
specificeras genom textkod Tl7C.
Anges för fordon inrättat uteslutande får
transport av sjuka eller skadade. För EGtypgodkänd personbil ska karosseriet
specificeras genom textkod Tl7C.

Anges i enlighet med uppgift i Intyg om
överensstämmelse och direktiv 98/14/EG.

AB

Halvkombi

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98114/EG.

AC

Stationsvagn
(kombivagn)

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98114/EG.

AD

Kupe

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98/14/EG.

AE

Cabriolet

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98114/EG.

AF

Fordon avsett får flera
ändamål

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98/14/EG.

SA

Campingbil

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 981141EG.

SB

Pansarfordon

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98114/EG.

SC

Ambulanser

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 98/14IEG.

SD

Likvagnar

Anges i enlighet med uppgift i intyg om
överensstämmelse och direktiv 981141EG.

Anges får karosseri som saknar tak eller är
försett med nedfällbart eller lätt avlyftbart
tak, oavsett om bakrutan är fast eller inte.
Jämför dock koderna för taklucka.

Anges för personbil som har, eller genom
enkla handgrepp kan ges, ett bakom
förarutrymmet sammanhängande
lastutrymme med särskild lastöppning. För
fordon med mer än två framåtriktade
sätesrader är det tillräckligt om endast det
bakre är fällbart. Lastöppningen och
lastutrymmet ska minst uppfYlla
måttkraven i bilaga till dessa regler.
Fordon med totalvikt
:S2 000 kg ska dessutom vid första
registreringen ha en maximilast som
motsvarar 20 % av totalvikten.
Anges för fordon där del av taket är
öppningsbart och återstående delar
sammanbinder taket ilängsled.
Anges för fordon där del av taket är
öppningsbart och återstående delar
sammanbinder taket ilängsled.
Anges för fordon som försetts med
permanent bostadsinredning (husbil).
Anges för fordon vars karosseri inte
omfattas av någon av de övriga koderna.

Anges för tvåhjulig motorcykel utan
sidvagn.
Anges för tvåhjulig motorcykel med
sidvagn.
Anges för fordon vars karosseri inte
omfattas av någon av de övriga koderna,
exempelvis trehjulig motorcykel och
lastmotorcy kel.

Anges för till traktor eller motor-redskap
ombyggd bil som är byggd på ett bilchassi.
Karosseriet ska specificeras genom
text kod TI7C.

07

Ombyggd bil

Il

Lunnare

12

Fällare

Avser fållare - läggare och fållare lunnare. Fällare - skotare är en terrängvagn
och hänförs till kod 12 under
Terrängvagnar och terrängsläp.

13

Processor

Skogsavverkningsmaskin .

14

Skördare

Skogsavverkn ingsmaskin.

15

Markberedare

Skogsbruksmaskin.

21

Hjullastare

22

Grävlastare

23

Hjulschaktare

24

Hjulgrävmaskin

31

Motviktstruck

32

Grensletruck

33

Sidlastare

35

Lyfttruck, övrig

40

Minidumper

Motorredskap för kortare förflyttning av
gods.

45

Mobilplattform

Lyftet görs med vikann, teleskopann,
vertikal mast eller kombinationer av dessa
eller med saxarmar. Plattfonnen kan
ställas in i olika arbetslägen och kan ha
utskjutbar del.

50

Väghyvel

51

Snöslunga

52

Sopmaskin

53

Betongpump

47

Jordbruksmaskin avsedd rår skörd av säd.
rotfrukter, frukter m.m.
90

Mobilkran motorredskap klass I
Traktor som är särskilt konstruerad får att
användas rår på- och avlastning av
påhängsvagnar inom hamn- och
terminalområden eller andra liknande
områden.
Anges rår fordon vars karosseri inte
omfattas av någon av de övriga koderna.

Anges rår fordon med bakre delen
utformad som flak.
Anges rår fordon med ett bakom
passagerarutrymmet avskilt utrymme
avsett rår godsbefordran vilket sträcker sig
framåt minst till bakaxeln.
Anges får fordon vars karosseri inte
omfattas av någon av de övriga koderna.

Kod

Karosseri

09

Flak

10

Flak - lämmar

Il

Flak - gallerlämmar

12

Flak - bommar

13

Flak - stolpar

Närmare

fOreskrifter

14

Flak - fasta sidor

Infårs även för så kallat dumperflak med
jämnhöga sidor.

15

Flak - godslåda

Lastutrymme
och framsida
med totalvikt
"F lak - fasta

16

Flak - långgods

Anges får bil speciellt inrättad får att
ensam kunna transportera långt
styckegods, vilket kan bäras upp förutom
av flaket även av anordning framför
hytten. (Löstagbara anordningar för
liknande föremål avses dock inte.)

17

Flak - lämmar - kapell

Anges för fordon med flak försett med
ställning och kapell.

18

Flak - godslåda kapell

Anges för fordon försett med ställning och
kapell.

19

Flak - övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de
övriga koderna för flak. Karosseriet ska
specificeras

20

Skåp

Anges för lastutrymme med fasta sidor
och tak utan speciell inredning.

21

Skåp - hyllor, fack

22

Skåp - bostadsinredning

23

Skåp - butiksinredning

24

Skåp - kontorsinredning

25

Skåpsjukvårdsinredning

26

Skåpverkstadsinredning

27

Skåp - kylaggregat

Anges för skåp med kyl- och frysaggregat
eller endast ky Iaggregat.

28

Skåp - frysaggregat

Anges för skåp med endast frysaggregat.

29

Skåp - övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de

med fyra sidor varav bakkan vara fållbara. För fordon
över 3 500 kg anges kod 14,
sidor".

49

övriga koderna för skåp. Karosseriet ska
specificeras.
Skåp, separat
karosseri enhet

Täckt lastutrymme
gardinsidor

41

Anges för lastbil med totalvikt
:S3 500 kg där fårarhytten utgör en separat
karosserienhet i förhållande ti Il
skåpkarosseriet (lastutrymme med fasta
sidor och tak). Karosseriet ska vid behov
specificeras genom textkod T17C och
karosserikoderna 21 - 28 eller genom fri
text.
med

Anges för fordon som har flak med fast
framstam och bakstam, försett med tak
och som på sidorna är försedda med
skjutbara gardiner.

Flak- gods låda med
öppningsbar överdel

Anges får fordon som har flak med fasta
sidor, öppningsbar bakläm samt
öppningsbar överdel.

Tank - brandfarlig
vätska klass l

Anges för cistern avsedd för transport av
vätska eller gas.

Tank - brandfarlig
vätska klass 2B-3
Tank - brandfarlig
vätska

Anges i de fall tankbesiktning
vid registreringsbesiktning.

inte utfårs

Anges även för tank avsedd för flytande
gas.
Anges även för fordon inrättat får
slamsugning. Det behöver inte tas någon
hänsyn till att även vattentank finns vid
fastställande av karosseri koden.

49

Tank - övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de
övriga koderna för tankar. I
förekommande fall anges vad tanken är
inrättad för.

51

Rullflaksväxlare,
krokarm

Anges för fordon som med hjälp av
krokarm (vikbar eller teleskopisk eller
båda delar) kan växla lastade och
olastade rullflak. Saknar fordonet
framstam ska textkod T71 AB användas.

52

Rullflaksväxlare,
löpvagn
& krokarm

Anges för fordon som med hjälp av
löpvagn med vikbar krokarm kan växla
lastade och olastade rullflak. Saknar
fordonet framstam ska textkod niAB
användas.

53

Rullflaksfåsten

Anges för släpvagn som ingår i system
där lastbilen är utrustad med
rullflaksväxlare för växling av lastade
och olastade rullflak (rullflaksram enligt
svensk standard SS 3021) på släpvagnen.

54

Växelflaksfåsten,
containeriås

Anges för fordon försett med anordning
för växling av lastade och olastade
växelflak. Låsningen av växelflaken till
fordonet sker med låstappar typ
containeriås placerade enligt svensk
standard SS 3039 eller SS-EN 284.
Saknar fordonet framstam ska textkod
T71AB användas.

55

Växelflaksfåsten,
centrallås

Anges för fordon försett med anordning
för växling av lastade och olastade
växelflak. Låsning av växelflak till
fordon sker med låsklackar i styrram
(centrallåsning). Saknar fordonet
framstam ska textkod T71 AB användas.

56

Växelflaksfåsten,
låssystem

två

Anges för fordon försett med anordning
för växling av lastade och olastade
växelflak. Fordonet försett med två
system för låsning av växelflak till
fordon, antingen med låstappar typ
containerlås placerade enligt standard SS
3039 eller SS-EN 284 eller med
låsklackar i styrram (centrallåsning).
Saknar fordonet framstam ska textkod
T71 AB användas.

:
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57

Snabblås

Anges fdr fordon med anordning fdr
växling av lastade och olastade
karosserier. Låsning av karosseriet till
fordonet sker med låssystem typ
snabblås. Saknar fordonet framstam ska
textkod niAB användas.

58

Anordning fdr
utbytbara karosserier

Anges fdr fordon med totalvikt av 14 ton
eller högre fOrsett med anordning fOr
växling och transport av olika lastade och
olastade karosserier som inte omfattas av
koderna 51 till 57. De lastväxlarsystem
som fordonet är inrättat fOr ska om
möjligt specificeras. Saknar fordonet
framstam ska textkod T71 AB användas.

60

Anordning fOr
utbytbara karosserier

Anges fOr fordon fOrsett med speciell
anordning fOr utbyte och transport av
olika karosserier (autoflak, skyttelflak
och liknande). De lastväxlarsystem som
fordonet är inrättat fOr om möjligt
specificeras. Används efter den 1 april
1993 endast får fordon med en totalvikt
understigande 14 ton. Saknar fordonet
framstam ska textkod T71 AB användas.

61

Banke

Om bankarna är fOrskjutbara anges detta.

62

Betongbehållare

Anges fOr såväl fast som roterande
betongbehållare. Som rymd anges
transportvolymen som också ska
redovisas

63

Lastbalja

Anges fOr lastutrymme med fasta sidor,
vilket är osymmetriskt utformat
(exempelvis dumperflak). Som rymd
anges transportvolymen
som också ska
redovisas.

64

Liftdumper

Anges fdr fordon fOrsett med flak och
höj- och sänkbar lyftbom.

65

Containerunderrede

Anges för fordon uteslutande inrättat fdr
transport av viss typ av container. Om
speciell lastanordning finns anges
redovisas detta som "Lyft". Saknar
fordonet framstam ska textkod T71 AB
användas.

66

För transport av fordon

Anges för fordon inrättat huvudsakligen
för transport av andra fordon och försett
med hjulbanor eller liknande.

67

För transport av
arbetsmaskiner

Anges för fordon med speciellt flak
inrättat för transporter av arbetsmaskiner
eller annat tyngre gods.

68

För transport av
pulverformigt material

Anges för fordon med behållare avsedd
för transport av spannmål, pulver, kalk
eller liknande.

69

För transport av
byggelement

Anges för fordon utrustat med karosseri
försett med speciell ställning för transport
av exempelvis väggelement.

70

För transport av djur

Anges för karosseri avsett för transport
av levande djur.

71

Likfordon

72

För transport av avfall

Anges för fordon med speciellt karosseri
inrättat för komprimering eller transport
av avfall.

73

För transport av övrigt

Anges för fordon som inte omfattas av de
övriga koderna "För transport av ..".
Karosseriet ska specificeras.

74

Arbetsplattform

Anges för fordon med särskild
arbetsplattform.

77

För transport av båtar

Anges för fordon inrättat speciellt för
transport av båtar.

78

Stege

Anges för fordon med karosseri som
utgörs av stege.

81

Husvagn

Anges för släpfordon som är inrättat
uteslutande för bostads- eller
campingändamål och som har
sängp latser.

82

Tältvagn

Anges för fordon med godslåda försedd
med utfällbart utrymme avsett för
campingändamål.

Underrede
container

får ISO-

Anges får fordon inrättat uteslutande får
transport av så kallad ISO-con-tainer.
Saknar fordonet framstam ska textkod
niAB användas.

Anordning får
påhängsvagn
Containerunderrede
flak

Anges får fordon vars karosseri utgörs av
vändskiva eller motsvarande anordning.
-

Anges för fordon med flak som även är
försett med containerfåsten. Avståndet
mellan fåstpunkterna för containern ska
anges.
Anges får fordon som är inrättat får
bärgning och bogsering av skadade
fordon och som är utrustat med fast
upphängningsanordning
med minst
500 kg lyftkapacitet. Fordonet får inte
belastas
i
lyftarmen
så
att
belastningen
på
framaxeln
underskrider 15 % av fordonets bruttovikt."
Anges för fordon som saknar karosseri
men har snabblås för utbytbara
karosserier.

Anges för fordon som inte omfattas av
någon av de övriga koderna.

Anges får fordon med karosseri får
personbefordran och fårsett med band
eller band och medar.
Anges får fordon med karosseri för
personbefordran och försett med hjul.
Anges för fordon vars karosseri inte
omfattas av de övriga koderna.

Terrängvagnar och terrängsläp
Kod

Karosseri

Närmare föreskrifter

01

Täckt

Anges för fordon med slutet karosseri
avsett för personbefordran.

02

Öppet

Anges för fordon med öppet karosseri för
personbefordran.

11

Dumper

12

Skotare

13

Motorschaktvagn

19

Flak

Anges för samtliga typer av öppna flak
(exempelvis godslåda).

29

Skåp

Anges för lastutrymme med fasta sidor
och tak. Är skåpet försett med speciell
inredning ska detta anges.

49

Tank

Anges för fordon med cistern avsedd för
transport av vätska eller gas. Är tanken
inrättad för transport av brandfarlig vätska
ska detta anges.

61

Sanke

Anges för fordon vars enda karosseri
utgörs av banke.

98

Övrigt

Anges för fordon vars karosseri inte
omfattas av någon av de övriga koderna.

Karosserikoder som inte används vid dessa föreskrifters
men som förekommer ivägtrafikregistret

ikraftträdande

Anges för fordon som med hänsyn till
utrustningen uppenbarligen avses att
användas i taxitrafik enligt
yrkestrafikIagen (1988:263). (Används
inte efter den 30 juni 2000).

Anges får fordon som med hänsyn till
utrustningen uppenbarligen avses att
användas i taxitrafik enligt
yrkestrafikiagen (1988:263). (Används
inte efter den 30 juni 2000).
Anges får fordon utrustat enligt
Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och
försett med godkänd larmanordning.
Koden åsätts inte personbilar som
godkänns vid registreringsbesiktning
eller typbesiktning efter den I januari
1993.

Anges för moped klass l.
(Används inte efter den 24 april 2009).

Anges för traktor som inte får framföras
på väg utan tillkopplat släpfordon. Anges
även för så kallad skotare för
skogstransporter där dragfordonet är en
ramstyrd traktor. Koden används endast
på traktor som godkänts vid första
registreringsbesiktning
eller upptagits i
typintyg före den I januari 1993.

Anges för fordon som är inrättat för
bärgning och bogsering av skadade
fordon och som är utrustat med fast
upphängningsanordning
med minst 500
kg lyftkapacitet. I fåll 71 anges
"Bärgningsfordon
för x tons fordon".
(Används inte efter den 17 september
2004.)

Anges för fordon med karosseri för
personbefordran. (Används inte efter den
30 juni 2000).
Anges för fordon med karosseri för
personbefordran och försett med band
eller band och medar. (Används inte efter
den I april 2009).
Anges för fordon med karosseri för
personbefordran och försett med hjul.
(Används inte efter den lapril 2009).
Anges för fordon vars karosseri inte
omfattas av de övriga koderna. (Används
inte efter den l april 2009).

l.

Lastutrymmets lägsta höjd (A) ska vara minst 80 % av dess högsta
höjd
(B),
mätt
i
fordonets
centrumlinje.

2.

Lastöppningens
högsta höjd C ska vara minst 75 % av (A+B)/2
och dess största bredd (D) minst 90 % av lastutrymmets minsta
bredd
(E).
(Som
regel
mellan
hjulhusen.)

3.

Alla höjdmått mäts vertikalt. Hänsyn tas inte till eventuellt
utskjutande gångjärn, handtag eller dylikt vid uppmätningen.

