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VÄGTRAFIK

beslutade den 24 juni 2019.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att bilaga 3 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i
bruk den 1 juli 2010 eller senare ska ha följande lydelse.
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Björn Englund
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Bilaga 3. Särskilda utrustningskrav
När nedanstående beteckningar används i denna bilaga gäller följande.
K

Övergripande krav

P

Krav för provning

1. Larmanordningar på utryckningsfordon
Ett utryckningsfordon ska vara utrustat med larmanordningar som består av
ljudanordning och en eller flera lyktor. Ljudanordningar ska uppfylla kraven
i rad K1–K3 och lyktor ska uppfylla kraven i rad K4–K7 i tabellen nedan.
Sådana larmanordningar, och larmanordning bestående av ljudanordning
eller lykta får inte finnas på annat fordon.
Ett utryckningsfordon som används endast av polispersonal, tullpersonal,
personal vid kustbevakningen eller räddningstjänstens befäl behöver dock
inte ha fast monterad lykta om det i fordonet medförs motsvarande lykta
som är avsedd att tillfälligt fästas på fordonet.
Rad Bestämmelser
K1 Ljudanordningen ska vara typgodkänd av Transportstyrelsen, Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket.
K2 Ljudanordningen ska vara monterad på ett sådant sätt och på en
sådan plats i fordonet att ljudet riktas framåt och inte dämpas
avsevärt av fordonet.
K3 Ljudanordningen ska vara ansluten på ett sådant sätt att ljud enbart
kan avges när larmanordningens lykta eller lyktor samtidigt är i
funktion.
K4 Lyktan ska avge blått ljus och vara
1. typgodkänd enligt ECE-reglemente 65, eller
2. typgodkänd av Transportstyrelsen, Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket.
K5 På bilen ska en eller flera lyktor finnas monterade på ett sådant sätt
att någon ljuskällas centrum kan observeras från alla riktningar på
en höjd av 1,2 meter över marknivån och på ett avstånd av
20 meter eller längre från bilens närmaste del.
Lyktan eller lyktorna ska vara monterade så att deras
symmetriaxel är i det närmaste vinkelrät mot markplanet.
En bil får även kompletteras med lyktor godkända för
montering på en motorcykel.
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På en bil med en höjd över 2,0 meter (utan larmanordning) får i
stället för vad som sägs i rad K5 finnas en kombination av en eller
flera lyktor avsedda för montering på en bil och lyktor avsedda för
montering på en motorcykel.
Det ska då finnas en eller flera godkända lyktor monterade så
att någon ljuskällas centrum kan observeras från alla riktningar
inom en sektor av minst 180° framåt och på en höjd av 1,2 meter
över marknivån och på ett avstånd av 20 meter eller längre från
bilens närmaste del.
En sådan lykta ska vara antingen en separat lykta för montering
på en bil eller en lykta bestående av en ljusramp för montering på
en bil. Bilen ska dessutom vara försedd med minst fyra lyktor
avsedda för montering på en motorcykel. Av dessa lyktor ska
minst en vara monterad på vardera sidan av fordonet, synliga åt
sidan, och minst två monterade baktill på fordonet, synliga bakåt.
K7 Lyktorna får kompletterats med en anordning som kan
åstadkomma ett blinkande helljus med ordinarie helljusstrålkastare
eller två extra helljusstrålkastare för att ytterligare uppmärksamma
utryckningsfordonet i dagsljus. Strålkastarna ska blinka samtidigt
med en blinkfrekvens på 45–120 blinkningar/minut.
Anordningen ska vara ansluten på ett sådant sätt att det
blinkande ljuset endast kan användas när larmanordningarna är
inkopplade.
Om extra helljusstrålkastare används, får dessa inte vara
monterade på högre höjd än fordonets ordinarie helljusstrålkastare
och de får inte heller vara monterade på sådant sätt att ljuset från
föreskrivna larmanordningar påverkas negativt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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