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TSFS 20[År]:[Nr] 
Utkom från trycket 
den [Välj ett datum] 

VÄGTRAFIK

[Skriv underserie] 

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens föreskrifter  
om utrustning som inte ska räknas in i 
fordonsbredden och fordonslängden; 

beslutade den [Välj ett datum]. 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 4 kap. 16 och 17 c §§
trafikförordningen (1998:1276). 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser enligt 4 kap. 16 § andra 
stycket och 17 c § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) om 
utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden eller fordonslängden. 

2 § De beteckningar som används i föreskrifterna har den betydelse som 
anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

Utrustning som inte ska räknas in i fordons bredd 

3 § Vid tillämpning av 4 kap. 15 och 15 a §§ trafikförordningen 
(1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av 4 kap. 15 § och 10 kap. 
1 och 14 §§ samma förordning ska följande inte räknas in i fordonsbredden:

1. Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.
2. Fästanordningar för presenning och skydd för dessa.
3. Däckfelsindikatorer.
4. Utskjutande böjliga delar av stänkskyddsanordning.
5. Körriktningsvisare, breddmarkeringslyktor, parkeringslyktor, 

sidomarkeringslyktor, reflexanordningar och övrig föreskriven 
belysningsutrustning. 

6. Lastramper, lyftplattformar och liknande utrustning i körklart läge på
bussar, förutsatt att utrustningen inte skjuter ut mer än 10 millimeter från 
fordonets sida. 

7. Speglar och andra anordningar för indirekt sikt.
8. Ringtrycksindikatorer.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
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9. Indragbara fotsteg.
10. Den utbuktande delen av däcksidan omedelbart ovanför den punkt där

däcket är i kontakt med marken samt däcksventiler. 
11. Sikthjälpmedel.
12. Indragbara sidostyranordningar på bussar som körs i styrda

fordonssystem, om de inte är indragna. 
13. Slirskydd monterade på hjulen.
14. Avstigningsbelysning på bussar.

Utrustning som inte ska räknas in i fordons eller fordonstågs 
längd 

4 § Vid tillämpning av 4 kap. 17, 17 a och 17 f §§ trafikförordningen 
(1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av 4 kap. 17 b § och 10 
kap. 1 och 14 §§ samma förordning ska följande utrustning inte räknas in i 
fordonslängden: 

1. Vindrutetorkare och vindrutespolare.
2. Främre och bakre registreringsskyltar.
3. Tullförseglingsanordningar och skydd för dessa.
4. Fästanordningar för presenning och skydd för dessa.
5. Belysningsutrustning.
6. Speglar och andra anordningar för indirekt sikt.
7. Sikthjälpmedel.
8. Luftintag.
9. Längdstopp för demonterbara delar.
10. Fotsteg och handtag.
11. Stötfångargummin och liknande utrustning.
12. Lyftplattformar, lastramper och liknande utrustning som i körklart läge

sticker ut högst 300 millimeter, förutsatt att fordonets lastkapacitet inte ökas. 
13. Kopplingsanordningar på motorfordon.
14. Strömavtagare på eldrivna fordon.
15. Yttre avbländningsanordningar.

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den x xx 2023.
2. Genom författningen upphävs Vägverkets föreskrifter (VVFS

2008:261) om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och 
fordonslängden. 

På Transportstyrelsens vägnar 

JONAS BJELFVENSTAM 
Pär Ekström 
(Väg- och järnväg) 
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