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1 Allmänt 

1.1 Föreskriftens syfte 

Genom denna föreskrift utfärdar Transport- och kommunikationsverket med stöd 
av 15 § i fordonslagen (82/2021) föreskrifter om kraven på konstruktion och manö-
verorgan, tillverkningsnummer och tillverkarskylt samt system, komponenter, se-
parata tekniska enheter och utrustning för traktorer och deras släpvagnar, motor-
drivna arbetsmaskiner och deras släpvagnar, terrängfordon och deras släpvagnar, 
släpanordningar avsedda att kopplas till ett annat fordon än en bil samt fordon som 
dras av djur. 

1.2 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på konstruktion och utrustning beträffande fordon i kate-
gori T och C (nedan traktor), motorredskap och terrängfordon, deras släpvagnar, 
andra släpanordningar än sådana som är avsedda att kopplas till bilar samt fordon 
som dras av djur. 

Föreskriften tillämpas emellertid inte på krav och montering beträffande igenkän-
ningslyktor och varningslyktor som förutsätts för användning av ett fordon för nå-
got särskilt ändamål, utryckningsfordons ljudsignalanordningar eller arbets- och 
hjälpstrålkastare. Kraven på dessa regleras med stöd av fordonslagen genom en 
särskild föreskrift. 
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Denna föreskrift tillämpas på militärfordon om inte något annat bestäms i fordons-
lagen eller föreskrivs med stöd av den.  

Specialtransportfordon som omfattas av föreskriftens tillämpningsområde ska utö-
ver denna föreskrift därtill uppfylla övriga bestämmelser och föreskrifter om speci-
altransportfordon. 

1.3 Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1) traktorsläpvagn en släpvagn till en traktor vars axel eller axlar är placerade 
bakom släpvagnens tyngdpunkt, så att en betydande del av släpvagnens 
massa överförs till kopplingspunkten, 

2) fordon som dras av djur ett fordon som avses i 28 § i fordonslagen. 

I denna föreskrift tillämpas dessutom definitionerna i 2 § i fordonslagen 
(82/2021) . 

 

2 TRAKTOR 

2.1 Allmänna krav på traktorer 

En traktor samt dess system, komponenter och separata tekniska enheter ska upp-
fylla antingen de krav som gällde vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk för första 
gången eller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 
om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon samt 
kommissionens förordningar som utfärdats med stöd av den. 

2.2 Skylt för långsamtgående fordon 

Den skylt för långsamtgående fordon som avses i 103 § i vägtrafiklagen 
(729/2018) ska placeras baktill på traktorn i mitten eller på vänstra sidan och riktas 
bakåt med en tolerans på högst 10° vertikalt eller horisontellt. Skylten ska vara 
placerad på en höjd av högst 2,40 meter från marken mätt från skyltens nedre kant 
och en spets ska vara uppåtriktad. Skylten får varken i sido- eller höjdled sträcka 
sig utanför fordonets yttre mått och inte ens delvis täcka obligatoriska strålkastare, 
lyktor eller reflektorer. Skylten ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 69 ändrings-
serie 01 eller kraven i en senare ändringsserie. 

2.3 Varningstriangel 

En traktors varningstriangel ska uppfylla kraven i den ursprungliga versionen av E-
reglemente nr 27 eller en senare ändringsserie. 

2.4 Backningsalarmanordning 

Traktorer får vara försedda med en backningsalarmanordning som avger ett perio-
diskt ljud när fordonet backar eller när backväxeln är ikopplad. Den maximala ljud-
styrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dB(A), när den 
mäts på mittlinjen med tidskonstant fast på ett avstånd av sju meter från fordonets 
bakre del. 
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2.5 Extra reflektorer 

Utöver de reflektorer som är obligatoriska enligt de förordningar som avses i punkt 
2.1 ovan ska det i en traktor finnas orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna 
för markering av en konstruktion eller en i fordonet fast monterad anordning som 
är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak 
mer än en meter. Reflektorerna ska uppfylla kraven i ändringsserie 02 eller en se-
nare ändringsserie till E-reglemente nr 3. 

2.6 Skyddshjälm för förare och passagerare 

Skyddshjälmar av godkänd typ för traktorförare och passagerare som avses i 92 § i 
vägtrafiklagen (729/2018) är 

1) skyddshjälmar som uppfyller kraven i rådets direktiv 89/686/EEG om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning, 

2) skyddshjälmar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets di-
rektiv 89/686/EEG, 

3) skyddshjälmar som är typgodkända enligt E-reglemente nr 22 ändringsserie 
04 eller senare ändringsserie och 

4) skyddshjälmar som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218. 

3 MOTORREDSKAP 

3.1 Egenmassa 

Med ett motorredskaps egenmassa avses vikten av ett olastat fordon i körklart till-
stånd utan extra utrustning men inklusive arbetsredskap, med bränsletanken fylld 
till 90 procent av den volym som uppgetts av tillverkaren eller tillverkarens repre-
sentant, tillräckliga mängder andra vätskor för att säkra att fordonets alla delar 
fungerar normalt samt föraren vars vikt anses uppgå till 75 kg då det gäller andra 
motorredskap än sådana som är avsedda att styras av en gående person. 

3.2 Backningsalarmanordning 

Motorredskap får vara försedda med en backningsalarmanordning som avger ett 
periodiskt ljud när fordonet backar eller när backväxeln är ikopplad. Den maximala 
ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dB(A), när 
den mäts på mittlinjen med tidskonstant fast på ett avstånd av sju meter från for-
donets bakre del. Kravet på maximal ljudstyrka tillämpas däremot inte på ett mo-
torredskap vars backningsalarmanordning måste uppfylla kraven enligt någon har-
moniserad standard som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG. 

3.3 Parkeringsbroms 

Ett motorredskap ska vara försett med en parkeringsbroms eller låsanordning för 
färdbroms. 

3.4 Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer 

Ett motorredskap ska ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) halvljusstrålkastare, 



  
Föreskrift 

6 (21) 
TRAFICOM/75637/03.04.03.00/2020 

 
2) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker, 

3) en lykta för den bakre registreringsskylten, om den är avsedd att monteras bak-
till, 

4) främre och bakre positionslyktor, 

5) reflektorer baktill, 

6) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstrukt-
ion eller en i fordonet fast monterad anordning som är smalare än fordonet i övrigt 
och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter. 

Ett motorredskap får ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) helljusstrålkastare, 

2) bromslyktor, 

3) främre dimstrålkastare, 

4) dimbaklyktor, 

5) parkeringslyktor, 

6) backningsstrålkastare, 

7) sidolyktor, 

8) fram- och sidoreflektorer, 

9) konturlyktor på ett sådant motorredskap, vars bredd är större än 1,80 meter, 

10) varsellyktor, 

11) strålkastare, lyktor och reflektorer monterade enligt E-reglemente nr 86, 

12) märkningar av gult reflekterande material som fästs på skopor, skopans skaft 
och bommar eller på andra ställen som kan anses nödvändiga på arbetsutrustning. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer på motorredskap ska enligt punkt 2.1 vara typ-
godkända i enlighet med det E-reglemente om som gäller ifrågavarande strålkas-
tare och lyktor i traktorer, om inget annat bestäms i denna föreskrift. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer, med undantag av strålkastare, lyktor och re-
flektorer som nämns i punkt 11 i förteckningen ovan, dimbaklykta, backningsstrål-
kastare och helljusstrålkastare, ska monteras parvis och symmetriskt på vardera 
sidan av fordonets mittlinje i längdriktning, om inget annat bestäms i denna före-
skrift. Orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en kon-
struktion eller en i fordonet fast monterad anordning som är smalare än fordonet i 
övrigt och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter kan 
emellertid monteras symmetriskt med avseende på mittlinjen i längdriktning på den 
konstruktion eller anordning som här avses. 

De elektriska kopplingarna ska vara sådana att de främre och bakre positionslyk-
torna, eventuella breddmarkeringslyktor, eventuella sidolyktor och den eventuella 
lyktan vid den bakre registreringsskylten endast kan tändas och släckas samtidigt. 
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De elektriska kopplingarna ska dessutom vara sådana att hel- och halvljusstrålkas-
tarna samt de främre dimstrålkastarna inte kan tändas, om inte också de främre 
och bakre positionslyktorna, eventuella breddmarkeringslyktor, eventuella sidolyk-
tor och eventuell lykta vid den bakre registreringsskylten samtidigt är tända. Detta 
krav tillämpas dock inte på hel- och halvljusstrålkastare som endast kan användas 
genom att strömställaren hela tiden är på.  

3.4.1 Körriktningsvisare 

Ett motorredskaps körriktningsvisare ska framtill och baktill befinna sig på ett av-
stånd av minst 0,60 meter från varandra i sidled. Om det på grund av fordonets 
konstruktion inte är möjligt att placera körriktningsvisarna på 0,60 meters avstånd 
från varandra, ska avståndet i sidled mellan körriktningsvisarna vara så stort som 
möjligt. 

I fordonet ska det i förarens synfält finnas en anordning som anger körriktningsvi-
sarens funktion. 

3.4.2 Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor 

Bromslyktorna på ett motorredskap ska fungera då handbromsen används. Broms-
lyktan ska avge rött ljus bakåt. 

Den främre positionslyktan på ett motorredskap ska avge vitt eller ljusgult ljus och 
den bakre positionslyktan rött ljus. 

3.4.3 Backningsstrålkastare 

Backningsstrålkastaren på ett motorredskap får fungera endast då maskinen backar 
eller då backväxeln är ikopplad. 

3.4.4 Sidolyktor 

Om sidolyktor monteras på ett motorredskap som är längre än 6,00 meter, ska 
minst två lyktor monteras på vardera sidan. Antalet sidolyktor ska därtill vara så-
dant att lyktornas inbördes avstånd i fordonets längdriktning är minst 2,00 meter 
och högst 6,00 meter. Lyktorna ska, om minst två lyktor finns på fordonets vardera 
sida, installeras så att den främsta är belägen på ett avstånd av högst 2,00 meter 
från fordonets främre del och den bakre på ett avstånd av högst 1,00 meter från 
fordonets bakre del. 

Sidolyktorna ska befinna sig på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter. 
Om fler än en sidolykta har installerats på vardera sidan, ska de vara på samma 
höjd såvida inte fordonets konstruktion föranleder annat.  

En sidolykta ska synas minst 15° uppåt och nedåt samt 45° framåt och bakåt. 

Sidolyktorna ska vara riktade åt sidan och avge orangegult ljus. 

Sidolyktorna ska uppfylla kraven enligt E-reglemente nr 7 ändringsserie 02 eller en 
senare ändringsserie eller kraven enligt den ursprungliga versionen av E-regle-
mente nr 91 eller en senare ändringsserie. 

Sidolyktorna ska vara kopplade så att de fungerar samtidigt med de främre posit-
ionslyktorna och hel- och halvljusstrålkastarna. 
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3.4.5 Varsellyktor 

De elektriska kopplingarna ska vara sådana att då varsellyktorna är tända är även 
de främre och bakre positionslyktorna, eventuella breddmarkeringslyktor, eventu-
ella sidolyktor och eventuell lykta vid den bakre registreringsskylten tända samti-
digt. 

Varselljusen ska släckas då hel- och halvljusen tänds. Kravet tillämpas inte på hel- 
och halvljusstrålkastare som endast kan användas genom att strömställaren hela 
tiden är på. 

3.4.6 Reflektorer 

Framåtriktade reflektorer ska vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade 
röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade. 

3.5 Skylt för långsamtgående fordon 

Den skylt för långsamtgående fordon som avses i 103 § i vägtrafiklagen 
(729/2018) ska placeras baktill på motorredskapet i mitten eller på vänstra sidan 
och riktas bakåt med en tolerans på högst 10°. Skylten ska vara placerad på en 
höjd av högst 2,40 meter från marken mätt från skyltens nedre kant och en spets 
ska vara uppåtriktad. Skylten får varken i sido- eller höjdled sträcka sig utanför for-
donets yttre mått och inte ens delvis täcka obligatoriska strålkastare, lyktor eller 
reflektorer. Skylten ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 69 ändringsserie 01 eller 
kraven i en senare ändringsserie. 

3.6 Varningstriangel 

Ett motorredskaps varningstriangel ska uppfylla kraven i den ursprungliga vers-
ionen av E-reglemente nr 27 eller en senare ändringsserie. 

3.7 Avgas- och partikelutsläpp 

Om tillåtna avgas- och partikelutsläpp från motorredskap föreskrivs i statsrådets 
förordning (844/2004) om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från 
förbränningsmotorer samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga förore-
ningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte 
är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 
97/68/EG. 

3.8 Undantag för motorredskap avsedda att styras av en gående person 

De krav som ställs på motorredskap i punkterna 3.1–3.6 gäller inte motorredskap 
avsedda att styras av en gående person. 

3.9 Variant och version vid nationellt typgodkännande 

Föreskrifter om indelning av fordonstypen i varianter och indelning av varianten i 
versioner finns i bilaga 1. 

4 TERRÄNGFORDON 

4.1 Egenmassa 

Med ett terrängfordons egenmassa avses vikten av ett olastat fordon i körklart till-
stånd utan extra utrustning men inklusive arbetsredskap, med bränsletanken fylld 
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till 90 procent av den volym som uppgetts av tillverkaren eller tillverkarens repre-
sentant, tillräckliga mängder andra vätskor för att säkra att fordonets alla delar 
fungerar normalt samt föraren vars vikt anses uppgå till 75 kg då det gäller snö-
skotrar eller tunga snöskotrar. 

4.2 Backningsalarmanordning 

Ett terrängfordon får vara försett med en backningsalarmanordning som avger ett 
periodiskt ljud vid backning eller när backväxeln är ikopplad. Den maximala ljud-
styrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dB(A), när den 
mäts på mittlinjen med tidskonstant fast på ett avstånd av sju meter från fordonets 
bakre del. Kravet på maximal ljudstyrka tillämpas däremot inte på ett terrängfor-
don vars backningsalarmanordning måste uppfylla kraven enligt någon harmonise-
rad standard som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om 
maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG. 

4.3 Ljudsignalanordning 

Ett terrängfordon ska ha en elektrisk ljudsignalanordning. Ljudsignalanordningen 
ska ha en ljudstyrka som på sju meters avstånd framför mittlinjen på fordonet upp-
mätt med tidskonstant fast är minst 93 dB(A) och högst 104 dB(A), i fråga om en 
snöskoter eller tung snöskoter dock minst 89 dB(A) eller, om snöskotern inte är 
försedd med batteri, minst 76 dB(A). 

Ljudanordningen ska avge ett oavbrutet ljud med jämn tonhöjd. 

4.4 Bromsar 

På ett terrängfordon ska de med bromsar försedda axlarna eller drivbanden bära 
upp minst hälften av fordonets högsta tekniskt tillåtna massa. 

Bromsarnas manöveranordning får till sin konstruktion vara sådan att hjulen eller 
banden på fordonets båda sidor kan bromsas skilt för sig. Manöveranordningarna 
till bromsarna för de båda sidorna ska dock pålitligt kunna kopplas så att de funge-
rar tillsammans, om det inte till konstruktionen hör en separat manöveranordning 
som påverkar alla bromsförsedda hjul eller band. 

Ett terrängfordon ska vara försett med en parkeringsbroms eller låsanordning för 
färdbroms. 

4.5 Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer 

Ett terrängfordon ska ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) halvljusstrålkastare, 

2) körriktningsvisare, om fordonets förarhytt är täckt och fordonets egenmassa är 
större än 500 kg, 

3) bakre positionslyktor, 

4) sidoreflektorer och bakre reflektorer, 

5) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstrukt-
ion eller en i fordonet fast monterad anordning som är smalare än fordonet i övrigt 
och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter. 

Ett terrängfordon får ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 
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1) helljusstrålkastare, 

2) bromslyktor, 

3) främre positionslyktor, 

4) körriktningsvisare på annat terrängfordon än sådant för vilket de är obligato-
riska, 

5) varsellyktor, 

6) parkeringslyktor, 

7) främre reflektorer, 

8) främre dimstrålkastare, 

9) dimbaklyktor, 

10) backningsstrålkastare. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer, bortsett från dimbaklyktor och backningsstrål-
kastare, ska monteras parvis och symmetriskt på vardera sidan av fordonets mitt-
linje i längdriktning, om inget annat bestäms i denna föreskrift. Orangegula reflek-
torer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller en i fordonet 
fast monterad anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut ut-
anför fordonet fram eller bak mer än en meter kan emellertid monteras symmet-
riskt med avseende på mittlinjen i längdriktning på den konstruktion eller anordning 
som här avses. 

Med undantag av körriktningsvisare, reflektorer åt sidan och orangegula reflektorer 
som används för markering av en konstruktion eller en i fordonet fast monterad an-
ordning som är smalare än fordonet i övrigt får på ett terrängfordon som är högst 
1,50 meter brett, alternativt monteras endast en av varje ovan nämnd strålkastare, 
lykta och reflektor. Sådana strålkastare, lyktor och reflektorer ska placeras på for-
donets mittlinje i längdriktning eller så nära den som möjligt. 

Framåt- och bakåtriktade strålkastare, lyktor och reflektorer som krävs på båda si-
dor av fordonet ska placeras så att avståndet i sidled mellan den lysande eller re-
flekterande ytans yttersta del och fordonets sida är högst 0,40 meter. Reflektorerna 
ska placeras på en höjd av högst 0,90 meter. 

4.5.1 Helljus- och halvljusstrålkastare 

Hel- och halvljusstrålkastare på ett terrängfordon ska enligt punkt 2.1 uppfylla kra-
ven i det E-reglemente som tillämpas på traktorer eller annars vara lämpade för 
hel- och halvljusstrålkastare. Lampan som används i hel- och halvljusstrålkastaren 
ska vara avsedd för strålkastaren i fråga. 

4.5.2 Körriktningsvisare 

Ett terrängfordons körriktningsvisare ska framtill och baktill befinna sig på ett av-
stånd av minst 0,60 meter från varandra. Körriktningsvisarna ska avge orangegult 
blinkande ljus. Ljuskällan i en körriktningsvisare ska till sina ljustekniska egen-
skaper motsvara en glödlampa på minst 4 W. 

På ett terrängfordon som är högst 4,60 meter långt får körriktningsvisarna fram 
och bak ersättas med en lykta på vardera sidan som syns både framåt och bakåt. 
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I fordonet ska det i förarens synfält finnas en anordning som anger körriktningsvi-
sarens funktion. 

4.5.3 Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor 

Bromslyktorna på ett terrängfordon ska fungera då handbromsen används. Broms-
lyktan ska avge rött ljus bakåt. 

Terrängfordonets främre positionslykta ska avge vitt ljus och den bakre positions-
lyktan rött ljus. 

Kopplingarna ska vara sådana att den främre positionslyktan fungerar samtidigt 
med halvljusstrålkastaren och den bakre positionslyktan samtidigt med halvljus-
strålkastaren och den främre positionslyktan, om en sådan finns. 

4.5.4 Varsellyktor 

Ett terrängfordons varsellyktor ska uppfylla kraven i den ursprungliga versionen av 
E-reglemente nr 87 eller en senare ändringsserie. 

De elektriska kopplingarna ska vara sådana att då varsellyktorna är tända är även 
de bakre positionslyktorna tända samtidigt. 

Varselljusen ska släckas då hel- och halvljusen tänds. Kravet tillämpas inte på hel- 
och halvljusstrålkastare som endast kan användas genom att strömställaren hela 
tiden är på. 

4.5.5 Reflektorer 

Reflektorerna på ett terrängfordon ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 3 änd-
ringsserie 02 eller kraven i en senare ändringsserie. Kravet tillämpas inte på hel- 
och halvljusstrålkastare som endast kan användas genom att strömställaren hela 
tiden är på. Reflektorerna får inte vara triangelformade. 

4.5.6 Främre dimstrålkastare 

Ett terrängfordons främre dimstrålkastare ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 19 
ändringsserie 02 eller kraven i en senare ändringsserie. 

4.5.7 Dimbaklykta 

Ett terrängfordons dimbaklykta ska uppfylla kraven i den ursprungliga versionen av 
E-reglemente nr 38 eller en senare ändringsserie. 

4.5.8 Backningsstrålkastare 

Ett terrängfordons backningsstrålkastare ska uppfylla kraven i den ursprungliga 
versionen av E-reglemente nr 23 eller en senare ändringsserie. 

4.6 Skyddshjälm för förare och passagerare 

Skyddshjälmar av godkänd typ för förare och passagerare i terrängfordon samt 
passagerare i en släpvagn till ett terrängfordon vilka avses i 92 § i vägtrafiklagen 
(729/2018) är 

1) skyddshjälmar som uppfyller kraven i rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning, 

2) skyddshjälmar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 
89/686/EEG, 
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3) skyddshjälmar som är typgodkända enligt E-reglemente nr 22 ändringsserie 04 
eller senare ändringsserie och 

4) skyddshjälmar som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218. 

4.7 Undantag beträffande luftkuddefartyg 

Kraven i punkt 4 i fråga om bromsar, strålkastare, lyktor och reflektorer tillämpas 
inte på luftkuddefartyg. 

4.8  Variant och version vid nationellt typgodkännande 

Föreskrifter om indelning av fordonstypen i varianter och indelning av varianten i 
versioner finns i bilaga 1.  

5 SLÄPVAGN TILL TRAKTOR OCH MOTORREDSKAP SAMT SLÄPVAGN 
I KATEGORI R 

5.1 Traktorsläpvagn 

Dragstången på en traktorsläpvagn får vara horisontellt ledad och kopplingspunk-
ten mellan dragstången och släpvagnen får vara fjädrande för att motverka den på-
frestning i form av stötar som den utsätts för. 

Massan på kopplingspunkten får inte överstiga 4,0 ton och inte heller den tekniskt 
tillåtna massan på kopplingspunkten. 

5.2 Bromsar 

En traktorsläpvagn där summan av de största tekniskt tillåtna massa per axel över-
stiger 3 500 kg och som är avsedd att dras i över 40 km/h ska vara försedd med en 
färdbroms som fungerar med samma manöveranordning som traktorns färdbroms. 

På en traktorsläpvagn med boggi som är avsedd att dras i högst 40 km/h ska 
bromsarna påverka åtminstone hjulen på den främre axeln. 

Färdbromsen på en traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 40 km/h men i 
högst 60 km/h ska ha en sådan effekt att den genomsnittliga uppnådda retardat-
ionen vid användning av bromsen är minst 3,5 m/s2 då friktionskoefficienten mellan 
vägen och däcken är 0,8. Släpvagnen ska dessutom vara försedd med parkerings-
broms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar om kopplingen 
ger efter. 

Bromsarna på en traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 60 km/h ska upp-
fylla kraven i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/68 om komplette-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav 
på fordonsbromsar för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon. 

5.3 Kopplingsanordningar 

Kopplingsanordningarna på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap ska 
vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning. 

Kopplingsanordningen på en traktorsläpvagn ska kunna anslutas till kopplingsan-
ordningen på en traktor som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/144/EG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogs-
brukstraktorer med hjul eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/208 
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 
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vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och 
skogsbruksfordon. 

5.4 Stänkskärmar 

En traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 40 km/h ska vara försedd med 
stänkskärmar på varje hjul. En särskild stänkskärm krävs inte om släpvagnens ka-
rosseri- eller flakbotten utrustad med erforderliga hjälpanordningar utgör sådant 
skydd mot stänk som motsvarar bestämmelserna i denna punkt. 

Stänkskärmarna ska vara utformade så att de täcker hela däcksbredden eller den 
sammanlagda bredden för dubbelmonterade däck i en vinkel på 30° framåt från ett 
vertikalt plan genom hjulaxeln och så att de på en obelastad släpvagn bakåt når 
minst till axelns nivå. 

Stänkskärmens tvärsektion ska vara rännformig med ett djup på minst 30 mm, 
mätt ovanför axeln. Avståndet från stänkskärmens kant till axeln får inte vara mer 
än 1,5 gånger större än däckets radie. 

5.5 Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer 

En släpvagn till en traktor och ett motorredskap ska vara försedd med följande 
strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) körriktningsvisare, om dragfordonets körriktningsvisare inte är klart synliga, 

2) bromslyktor på en traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 40 km/h, 

3) främre positionslyktor på en traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 
40 km/h, 

4) bakre positionslyktor,  

5) sidolyktor för en sådan traktorsläpvagn som är avsedd att dras i över 40 km/h 
och vars karosserikonstruktion är längre än 6,00 meter, 

6) reflektorer baktill, 

7) främre reflektorer, om bredden på traktorsläpvagnen är större än 2,20 meter el-
ler bredden på en släpvagn till ett motorredskap är större än 1,60 meter. 

En släpvagn till en traktor och ett motorredskap får ha följande strålkastare, lyktor 
och reflektorer: 

1) körriktningsvisare, 

2) bromslyktor, 

3) främre positionslyktor, 

4) dimbaklykta, 

5) backningsstrålkastare, 

6) sidolyktor, 

7) främre reflektorer, 
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8) sidoreflektorer. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer, bortsett från dimbaklykta och backningsstrål-
kastare, ska monteras parvis och symmetriskt på vardera sidan av släpvagnens 
mittlinje i längdriktning, om inget annat bestäms i denna föreskrift. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer ska placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter 
från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Strålkastare och lyktor 
får placeras på en höjd av högst 1,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på 
karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,10 meter. Reflektorerna får 
placeras på en höjd av högst 0,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på ka-
rosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,20 meter. 

5.5.1 Körriktningsvisare 

Körriktningsvisarna på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap ska avge 
orangegult blinkande ljus. 

Körriktningsvisarna ska befinna sig på ett avstånd av minst 0,60 meter från 
varandra. Om det på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt att placera 
körriktningsvisarna på 0,60 meters avstånd från varandra, ska avståndet mellan 
körriktningsvisarna vara så stort som möjligt. 

Körriktningsvisarna på en traktorsläpvagn ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 6 
ändringsserie 01 eller kraven i en senare ändringsserie. 

5.5.2 Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor 

Bromslyktor och bakre positionslyktor på en släpvagn till en traktor och ett motor-
redskap ska avge rött ljus och främre positionslyktor vitt ljus. Bromslyktan ska fun-
gera när färdbromsen på traktorn eller motorredskapet används. De främre och 
bakre positionslyktorna ska fungera när främre positionslyktor, halvljusstrålkastare 
och helljusstrålkastare på traktorn eller motorredskapet fungerar. 

Bromsljuset ska synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt, om lyktan 
är belägen på en höjd av mindre än 0,75 meter, samt 45° åt sidorna. 

En traktorsläpvagns bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor ska uppfylla 
kraven i E-reglemente nr 7 ändringsserie 02 eller kraven i en senare ändringsserie. 

5.5.3 Backningsstrålkastare 

En backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när backväxeln på 
traktorn eller motorredskapet är ikopplad. 

Backningsstrålkastarna ska befinna sig på en höjd av minst 0,25 meter och högst 
1,20 meter. 

En traktorsläpvagns backningsstrålkastare ska uppfylla kraven i den ursprungliga 
versionen av E-reglemente nr 23 eller en senare ändringsserie. 

5.5.4 Sidolyktor 

Om sidolyktor monteras på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap som är 
längre än 6,00 meter, ska minst två lyktor monteras på vardera sidan. Antalet sido-
lyktor ska därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i släpvagnens längd-
riktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter. 
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Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om fler än en lykta 
har installerats på båda sidorna, ska de så långt möjligt vara på samma höjd. 

Sidolyktorna ska vara riktade åt sidan och avge orangegult ljus. 

Sidolyktorna ska uppfylla kraven enligt E-reglemente nr 7 ändringsserie 02 eller en 
senare ändringsserie eller kraven enligt den ursprungliga versionen av E-regle-
mente nr 91 eller en senare ändringsserie. 

Kopplingen av sidolyktor ska vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre 
positionslyktorna samt hel- och halvljusstrålkastarna på traktorn eller motorred-
skapet. 

5.5.5 Dimbaklykta 

Dimbaklyktan på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap ska uppfylla kra-
ven i den ursprungliga versionen av E-reglemente nr 38 eller en senare ändringsse-
rie. 

5.5.6 Reflektorer 

Främre och bakre reflektorer på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap 
ska riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de ska placeras 
så nära karosseriets hörn som möjligt. 

Placeringen av sidoreflektorerna ska följa föreskrifterna i punkt 5.5.4 om place-
ringen av sidolyktor. 

De främre reflektorerna ska vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflekto-
rerna orangegula. De bakre reflektorerna ska vara triangelformade. Andra reflekto-
rer får inte vara triangelformade. 

Reflektorerna ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 3 ändringsserie 02 eller kraven 
i en senare ändringsserie. 

5.6 Alternativa krav på släpvagn till traktor och motorredskap 

Ett alternativ till kraven i punkterna 5.1–5.5.6 är de tekniska kraven på fordon i ka-
tegori R enligt EU-förordningarna som avses i punkt 2.1. 

5.7 Skylt för långsamtgående fordon 

Den skylt för långsamtgående fordon som avses i 103 § i vägtrafiklagen 
(729/2018) ska placeras baktill på en släpvagn till en traktor eller ett motorredskap 
och fordon i kategori R i mitten eller på vänstra sidan på ett avstånd av högst 2,00 
meter från den bakre delen och den ska riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 
10°. Skylten ska vara placerad på en höjd av högst 1,80 meter från marken mätt 
från skyltens nedre kant och en spets ska vara uppåtriktad. Skylten får varken i 
sido- eller höjdled sträcka sig utanför fordonets yttre mått och inte ens delvis täcka 
obligatoriska strålkastare, lyktor eller reflektorer. Skylten ska uppfylla kraven i E-
reglemente nr 69 ändringsserie 01 eller kraven i en senare ändringsserie. 

5.8 Undantag för släpvagnar till motorredskap avsedda att styras av en 
gående person 

Släpvagnar till motorredskap avsedda att styras av en gående person behöver inte 
uppfylla kraven i punkt 5 i andra avseenden än i fråga om främre och bakre reflek-
torer. Placeringen av dessa reflektorer får dock avvika från de i punkt 5.5.6 angivna 
måtten. 
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6 SLÄPVAGN TILL TERRÄNGFORDON 

6.1 Kopplingsanordningar 

Kopplingsanordningarna på en släpvagn till ett terrängfordon ska vara försedda 
med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning. 

6.2 Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer 

En släpvagn till ett terrängfordon ska vara försedd med reflektorer framtill, på si-
dorna och baktill. 

En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en större totalmassa än 200 kg 
ska därtill vara försedd med körriktningsvisare och bakre positionslyktor, om mot-
svarande lyktor finns på dragfordonet. Körriktningsvisare och bakre positionslyktor 
behövs likväl inte, om motsvarande lyktor på dragfordonet syns tydligt. 

En släpvagn till ett terrängfordon får dessutom vara försedd med i punkt 5.5 
nämnda strålkastare, lyktor och reflektorer som är tillåtna på en släpvagn till en 
traktor och ett motorredskap. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer ska monteras parvis och symmetriskt på var-
dera sidan av mittlinjen i längdriktning. En släpvagn som är högst 0,80 meter bred 
ska ha minst en bakre positionslykta och en bakre reflektor. 

Om antalet reflektorer som riktats framåt eller bakåt och antalet strålkastare och 
lyktor som riktats bakåt är jämnt, ska de placeras på ett avstånd av högst 0,40 
meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Körriktningsvi-
sarna får placeras på en höjd av högst 1,20 meter. Fram- och bakreflektorerna får 
placeras på en höjd av högst 0,90 meter. 

6.2.1 Körriktningsvisare 

Körriktningsvisarna på en släpvagn till ett terrängfordon ska avge orangegult blin-
kande ljus. 

Körriktningsvisarna ska befinna sig på ett avstånd av minst 0,60 meter från 
varandra. Om det på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt att placera 
körriktningsvisarna på 0,60 meters avstånd från varandra, ska avståndet mellan 
körriktningsvisarna vara så stort som möjligt. Körriktningsvisarna får inte vara på 
ett avstånd av mer än 0,30 meter från släpvagns bakre del. 

6.2.2 Bakre positionslyktor 

De bakre positionslyktorna på en släpvagn till ett terrängfordon ska avge rött ljus 
bakåt. Kopplingen för de bakre positionslyktorna ska vara sådan att de fungerar 
samtidigt som dragfordonets främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och hel-
ljusstrålkastare. Ljuskällan i en bakre positionslykta ska till sina ljustekniska egen-
skaper motsvara en glödlampa på minst 5 W. 

De bakre positionslyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,50 meter. De 
bakre positionslyktorna får inte vara belägna på ett avstånd av mer än 1,00 meter 
från släpvagnens bakre del. 

6.2.3 Reflektorer 

De främre reflektorerna på en släpvagn till ett terrängfordon ska vara vita, de bakre 
reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna ska 
vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade. 
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Fram- och bakreflektorerna ska vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tole-
rans på högst 10°. De bakre reflektorerna får inte vara belägna på ett avstånd av 
mer än 1,0 meter från släpvagnens bakre del. 

Sidoreflektorerna ska vara riktade åt sidan. 

Reflektorerna ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 3 ändringsserie 02 eller kraven 
i en senare ändringsserie. 

7 ANDRA SLÄPANORDNINGAR ÄN SLÄPANORDNINGAR I KATEGORI 
O1–O4 OCH UTBYTBARA DRAGNA UTRUSTNINGAR I KATEGORI S 

7.1 Kopplingsanordningar 

Kopplingsanordningarna på en släpanordning ska vara försedda med en anordning 
som förhindrar oavsiktlig öppning. 

På placering, dimensionering och hållfasthet för kopplingsanordningar ska bestäm-
melserna i punkt 5 om ett motordrivet fordons och motsvarande släpvagns kopp-
lingsanordningar tillämpas. 

7.2 Bränsletank 

I en släpanordning får inte finnas andra bränsletankar än vad som är nödvändigt 
för en bränsleförbrukande anordning i släpanordningen. För behållare som är av-
sedda för transport av farliga ämnen utfärdas separata föreskrifter och bestämmel-
ser. 

7.3 Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer 

En släpanordning ska vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) körriktningsvisare, om dragfordonets körriktningsvisare inte är klart synliga, 

2) bakre positionslyktor, om en släpanordning används under förhållanden som en-
ligt trafikreglerna förutsätter användning av lyktor, 

3) reflektorer baktill, 

4) främre reflektorer, om bredden på anordningen är större än 1,60 meter. 

En släpanordning får vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer: 

1) körriktningsvisare, 

2) bromslyktor, 

3) bakre positionslyktor, 

4) främre positionslyktor, 

5) dimbaklykta, 

6) backningsstrålkastare, 

7) sidolyktor, 

8) främre reflektorer, 
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9) sidoreflektorer,  

10) separat förordnade strålkastare, lyktor och reflektorer på en släpanordning vars 
bredd överskrider den allmänt tillåtna bredden, 

11) parkeringslyktor. 

Strålkastare, lyktor och reflektorer, bortsett från dimbaklykta och backningsstrål-
kastare, ska monteras parvis och symmetriskt på vardera sidan av släpanordning-
ens mittlinje i längdriktning, om inget annat bestäms i denna föreskrift. 

Strålkastare och lyktor ska placeras på ett avstånd av högst 0,40 meter från släp-
anordningens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Strålkastare och lyktor får 
placeras på en höjd av högst 1,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på ka-
rosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,10 meter. Reflektorerna får pla-
ceras på en höjd av högst 0,90 meter eller, om särskilda skäl som beror på karos-
serikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,20 meter. 

7.3.1 Övriga krav på strålkastare, lyktor och reflektorer 

På obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer tillämpas kraven 
som gäller släpvagnar till traktorer och motorredskap som föreskrivs i punkterna 
5.5.1–5.5.6. 

7.4 Alternativa krav på släpanordningar 

Ett alternativ till kraven i punkterna 7.1–7.3.1 är de tekniska kraven på fordon i ka-
tegori S enligt EU-förordningarna som avses i punkt 2.1. 

7.5 Skylt för långsamtgående fordon 

På skylten för långsamtgående fordon för en släpanordning och ett fordon i kate-
gori S tillämpas kraven som gäller släpvagnar till traktorer och motorredskap samt 
fordon i kategori R som föreskrivs i punkt 5.7. 

8 FORDON SOM DRAS AV DJUR 

8.1 Reflektorer 

Ett fordon som dras av djur ska på vänster sida i färdriktningen vara försett med en 
framåtriktad vit och en bakåtriktad röd reflektor. Förutom de ovan nämnda reflek-
torerna får man på höger sida i färdriktningen montera en framåtriktad vit och en 
bakåtriktad röd reflektor. Reflektorerna kan emellertid ersättas med motsvarande 
reflektorer som fästs på föraren eller djuret. 

På ett fordon som dras av djur får monteras orangegula sidoreflektorer riktade åt 
sidan. 

Reflektorerna ska uppfylla kraven i E-reglemente nr 3 ändringsserie 02 eller kraven 
i en senare ändringsserie. 

8.2 Strålkastare och lyktor 

Vid körning i sådana förhållanden som avses i 49 § i vägtrafiklagen ska ett fordon 
som dras av ett djur på vänster sida i färdriktningen ha en lykta som avger vitt ljus 
framåt och en lykta som avger rött ljus bakåt. Förutom de ovan nämna lyktorna får 
man på höger sida i färdriktningen montera en framåtriktad lykta som avger vitt 
ljus och en bakåtriktad lykta som avger rött ljus. Lyktorna kan emellertid ersättas 
med motsvarande lyktor som fästs på föraren eller djuret. 
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9 ÖVERENSSTÄMMELSE I FRÅGA OM FORDON SOM FÖRTS IN I LAN-

DET SOM FLYTTGODS OCH VISSA ANDRA FORDON 

I fråga om lyktor behöver ett fordon som förts in i landet som flyttgods, som inne-
has eller tidigare har innehafts av en främmande stats representation eller medlem 
av diplomatkåren, som har erhållits från utlandet som arv eller genom testamente 
eller som anskaffats på en tullauktion eller någon annan av staten arrangerad aukt-
ion inte uppfylla de krav som anges i punkt 2.1. Antalet lyktor, färgen på det ljus 
de avger samt halvljusens riktning ska överensstämma med de krav som gällde i 
Finland då fordonet togs i bruk eller senare krav. Bakre riktningsvisare får likväl 
avge rött blinkande ljus. 

 

 

 

Kirsi Karlamaa   

Generaldirektör  

 

Kati Heikkinen  

Överdirektör 
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Bilaga 1 Indelning av typer av motorredskap och terrängfordon i varianter och 

versioner 

Vid indelning av en fordonstyp i varianter och av en variant i versioner iakttas vid 
nationellt typgodkännande av små serier indelningen enligt förfarandet vid EG- eller 
EU-typgodkännande av motsvarande fordon. 

1. Fordonskategori motorredskap (MTK) 
 

1.1 Variant 

Med variant avses motorredskap av en viss typ som är identiska i åtminstone föl-
jande avseenden: 

1) variantnamn som tillverkaren (eller tillverkarens representant) gett, 
 

2) motortyp enligt definitionen i förordning (EU) 2016/1628,  

3) drivaxlar, deras antal, placering och koppling till andra axlar, 

4) styraxlar, deras antal och placering, 

5) typ av kraftöverföring, 

6) överrullningsskydd: 

a) skyddsbågar och förarhytter, 

7) bromsande axlar, deras antal. 

 

1.2 Version 

Med version av variant avses motorredskap av en viss typ som är identiska i åt-
minstone följande avseenden: 

1) versionsnamn som tillverkaren eller tillverkarens representant gett, 

2) styrningens placering, 

3) kraftöverföring, 

a) typ av växellåda (manuell, automatisk, variator), 

b) antal växlar, 

4) hjulupphängning eller bandkonstruktion, 

5) styrinrättningens konstruktion, 

6) bromsar, 

a) hjulbromsar, antingen trum- eller skivbromsar, 

b) kraftöverförings- och effektiviseringssätt. 

 

2 Fordonskategori MA (terrängfordon) 
 

2.1 Variant 
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Med variant avses terrängfordon av en viss typ som är identiska i åtminstone föl-
jande avseenden: 

1) variantnamn som tillverkaren eller tillverkarens representant gett, 

2) motortyp enligt definitionen i förordning (EU) 2016/1628,  

3) drivande axlar eller band enligt följande:  

 a) axlarnas antal, placering och koppling till andra axlar, 

 b) antal band och deras konstruktion  

4) styraxlar eller -skidor, deras antal och placering,  

5) typ av kraftöverföring,  

6) överrullningsskydd: 

a) skyddsbågar och förarhytter, 

 7) antal bromsande axlar eller band. 

2.2 Version 

Med version av variant avses terrängfordon av en viss typ som är identiska i åt-
minstone följande avseenden: 

1) versionsnamn som tillverkaren eller tillverkarens representant gett, 

2) styrningens placering, 

3) mått och massor så att ett variationsintervall tillåts i måtten till den del fordo-
net kan justeras utan att konstruktionen ändras,  
4) kraftöverföring: 

a) typ av växellåda (manuell, automatisk, variator), 

b) antal växlar, 

5) hjul- eller skidupphängning, 

6) bandkonstruktion, 

7) styrinrättningens konstruktion, 

8) bromsar, 

a) hjul- eller bandbromsar, antingen trum- eller skivbromsar, 

b) kraftöverförings- och effektiviseringssätt. 

 

Vid nationellt typgodkännande av motorredskap och terrängfordon kan man istället 
för föreskrifterna i denna bilaga alternativt tillämpa indelningen enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav 
för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgod-
kännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att an-
vändas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 
och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG. 


