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Tekniska krav på fordonet 

Stöddokument – försöksverksamhet med självkörande fordon 

 

Syftet med detta dokument är att redogöra för de uppgifter som behövs för 

att kunna utfärda undantag från fordonsförordningen samt registrera fordon i 

fordonsregistret.  

 

Intyg om kravuppfyllelse 

Intyg om kravuppfyllande ska vara i original och ska kunna härledas till 

fordonet och dess aktuella utförande genom uppgifter i intyget tillsammans 

med bilagor till intyget. 

Intyget kan vara utfärdat av: 

 fordonstillverkaren eller av ombud som utsetts av tillverkaren att 

utfärda intyg, 

 komponenttillverkaren i fråga om komponent han eller hon 

tillverkat, 

 teknisk tjänst inom kravområdet, eller 

 annan sakkunnig, eller någon med motsvarande kunskaper. 

Intyg om kravuppfyllelse ska innehålla: 

1. Uppgifter om vem eller vilken organisation som ansvarar för 

intygandet, redovisas med namn och adress, organisationsnummer 

eller motsvarande samt namnteckning av behörig personal med 

ansvar för intygandet och kontaktuppgifter till den ansvarige. 

2. Tydlig identifiering av det objekt som intyget gäller för. 

3. Datum för intygets utfärdande. 

4. Uppgift om vilken bestämmelse som intyget utfärdats mot; 

o om det gäller EG-förordning eller EG-direktiv ska 

grundförordning eller grunddirektiv samt eventuell 

ändringsförordning eller ändringsdirektiv anges och i 

särskilda fall även kravnivå, 
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o om det gäller ECE-reglementen så ska reglementets 

ändringsserie och i särskilda fall även numret på tillägg 

anges, 

o om styrkande gjorts mot nationella krav, eller med nationella 

undantag ska hänvisning finnas till berörd reglering 

(hänvisning till föreskrift, paragraf, bilaga, punkter etc.). 

5. beskrivning av vilken typ av intygsunderlag som ligger till grund för 

intygandet (typgodkännande, provningsrapport, beräkning, 

jämförelse eller motsvarande). Utförda provningar som ligger till 

grund för intygandet, behöver inte vara utförda på aktuellt objekt, 

men det ska tydligt framgå varför utförda provningar bedöms visa 

kravuppfyllelse för objektet i fråga. Alternativ krav kan vara ett sätt 

att visa kravuppfyllelsen. 

Informationsdokumentet om kravuppfyllelsen ska beröra följande 
kravområden: 

Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt 

styrda, skall uppgifter om deras prestanda lämnas. 

 

Tekniska uppgifter om fordonet 

Följande uppgifter krävs för att föra in fordonet i fordonsregistret. 

0. Allmänt 

0.1. Fabrikat (tillverkarens varumärke) 

0.2. Typ 

0.2.0.1. Chassi 

0.2.0.2. Kaross/färdigbyggt fordon 

0.2.1. Varumärke(n) (i förekommande fall) 

0.3. Identifiering av typ om sådan finns märkt på fordonet 

komponenten/den separata tekniska enheten 

0.3.0.1. Chassi 

0.3.0.2. Kaross/färdigbyggt fordon 

0.3.1. Märkningens placering 

0.3.1.1. Chassi 
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0.3.1.2. Kaross/färdigbyggt fordon 

0.4. Fordonskategori 

0.5. Tillverkarens namn och adress 

0.6. För komponenter och separata tekniska enheter – placering av EG-

typgodkännandemärket och fastsättningsmetod 

1. Allmänna uppgifter om fordonets konstruktion 

1.1. Foton och ritningar av ett representativt fordon 

1.2. Måttskiss av hela fordonet 

1.3. Antal axlar och hjul 

1.3.1 Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering 

1.3.2 Antal styrda axlar och deras placering 

1.3.3 Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar)  

1.4. Chassi (om sådant finns) (översiktsritning)  

1.6. Motorns placering och montering 

1.7. Förarhytt 

1.8. Styrning (höger eller vänster) 

1.8.1. Fordonet är utrustat för körning i höger/vänstertrafik 

1.9. Ange om motorfordonet är avsett att dra påhängsvagnar eller andra 

släpvagnar 

2. I förekommande fall nödstopp 

2.1.Nödstoppsfunktionen 

3. Autonoma funktioner 

3.1.Bromsar 

3.2.Styrning 

3.3.Manövrering 

3.4.Mjukvaruversion 

4. Insamlad data 

4.1.Vilken typ av data samlas in 

4.2.Hur hanteras personuppgifter 
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4.3.Hur uppfyller man dataskyddsförordningen 

5. Manipuleringsskydd 

5.1.Manipuleringsskydd 

6. Förarplatsens utformning 

6.1.Föraren i fordonet 

6.2.Sikt/Uppmärksamhet 

6.3.Föraren utanför fordonet/fjärrstyr 

6.4.Sikt/Uppmärksamhet 

6.5.Fjärrstyrning funktionalitet 

 


