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Bilaga 1. Krav på personbil, buss, lastbil och släpvagn till sådana
fordon
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50A. Kopplingsanordningar
En bil utrustad med kopplingsanordning och en släpvagn ska beträffande
dess kopplingsanordningar (en eller flera) uppfylla kraven i rad K1 eller K2
i tabellen nedan. Ett fordon av kategori M2, M3, N1, O1 och O2 får även
uppfylla de krav som anges i rad K3.
En dolly som är utrustad med en vändskivekoppling (klass G) monterad i
kombination med en kulvändkrans ska dessutom uppfylla kraven i rad K4.
En släpvagn av kategori O3 och O4 ska dessutom uppfylla kraven i rad
K5.
En bil av kategori M1 och N1 tillverkad i stora serier i eller för tredje land
får i stället uppfylla kraven i rad T1.
En campingbil, en ambulans och en likbil får i fall som anges i rad S1
även uppfylla de krav som anges där.
Ett fordon av kategori M1 och M2 med en totalvikt av högst 3 500 kg,
samt av kategori N1, O1 och O2, som används av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka vid räddningstjänst får även uppfylla de krav som anges i
rad U1.
Ett dragande fordon av kategori M2 med en totalvikt som överstiger
3 500 kg, samt ett fordon i kategori M3, N2, N3, O3 eller O4 får beträffande
installation tillämpa undantaget i rad U2, från kraven i K1 eller K2.
Vid godkännande av ett fordon inrättat huvudsakligen för transport av
andra fordon, som är utrustat med en icke automatisk dragstångskoppling
(klass T) ska dragfordonet och släpvagnen i fordonskombinationen godkännas tillsammans. I registreringsbeviset ska under övriga uppgifter anges
”Får endast sammankopplas med (dragfordonets/släpvagnens registreringsnummer)”.
Rad

Bestämmelser

K1

Kopplingsanordning
typgodkänd och
installerad enligt
direktiv
ändrat genom
direktiv

K2

Kopplingsanordning
typgodkänd och
installerad enligt

Tillämpas på fordon
som tas i bruk
94/20/EG

2010-07-01–
2017-12-31

2006/96/EG

2010-07-01–
2017-12-31

2013/15/EU

2013-07-01–
2017-12-31

ECE-reglemente
55
ändringsserie 01
eller senare
ändringar

2010-07-01
eller senare
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K3

Fordon får i stället uppfylla kraven i 20 kap. 2010-07-01–
2011-12-31
10 eller 17 §§ Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2013:63) om bilar och släpvagnar som dras
av bilar, beroende av vilken kategori som
fordonet tillhör.

K4

Kulvändkransen ska vara försedd med en anordning som begränsar
vridningen kring kopplingspunkten på < ± 20°, i dragfordonets
färdriktning. Kulvändkransen ska inte anses som en del i
kopplingsanordningen.

K5

Fordonets och kopplingsanordningarnas D-, Dc-, S-, V-, U- och Avvärden ska fastställas av fordons- och kopplingsanordningstillverkaren och registreras i vägtrafikregistret.

T1

En bil ska beträffande kopplingsanordningar uppfylla de alternativa
tekniska kraven enligt post 50 i del I och II till tillägg 2 i bilaga IV
till direktiv 2007/46/EG i dess lydelse enligt förordning (EU) nr
183/2011.

S1

En personbil med en totalvikt som överstiger 2 500 kg, samt en
buss av kategori M2 eller M3, som byggts av en lastbil, får uppfylla
de krav som gäller för grundfordonet lastbil.

U1

Ett fordon får i stället uppfylla kraven i 20 kap. 1, 10 eller 17 §§
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63)
om bilar och släpvagnar som dras av bilar, beroende av vilken
kategori som fordonet tillhör.

U2

En kopplingsanordning får vara dimensionerad för lägre värden än
de D-, Dc-, S-, V- och U-värden som fordonstillverkaren fastställer.
De lägsta av dessa värden som fordonen eller kopplingsanordningen har ska registreras.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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