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 Vägverkets författningssamling 

 
 

 

Vägverkets föreskrifter  

om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:23) om 

motorcyklar och släpvagnar som dras av mo-

torcyklar; 
 

beslutade den 24 november 2008. 

VVFS 2008:305 
 

Utkom från trycket 

den 3 december 2008 

 

 

Vägverket föreskriver med stöd av 11 kap. 11 § fordonsför-

ordningen (2002:925) och 13 kap. 3 och 7 §§ trafikförord-

ningen (1998:1276) i fråga om föreskrifterna (VVFS 2003:23) 

om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar att 

15 kap. 61 § samt 19 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse. 

 

15 kap. Belysnings- och ljussignalanordningar 
 

61 § Varsellykta på motorcykel av 1979 eller senare års mo-

dell ska vara så ansluten till fordonets elektriska system att 

den inte kan lysa utan att föreskrivna lyktor baktill (utom 

skyltlykta, trots kraven i 3 kap. 68 § trafikförordningen 

(1998:1276)) samtidigt lyser. 

 Anslutning av varsellykta ska vara så utförd att den inte 

orsakar nämnvärt spänningsfall i motorcykelns elektriska 

system när motorcykelns hel- eller halvljus används. När så-

dant ljus inte används får dock anslutningen orsaka ett spän-

ningsfall av högst 1,0 V. 

 Utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen får motorcy-

kel av 1978 eller tidigare års modell och som förs med tända 

varsellyktor, föras utan att föreskrivna positionslyktor (bak-

lyktor och parkeringslyktor) och skyltlykta samtidigt lyser. 

 

19 kap. Bilbälten 
 

Fästpunkter för bilbälten 

 

1 § Tre- och fyrhjulig motorcykel med karosseri som tagits i 

bruk den 17 juni 1999 eller senare ska ha fästpunkter för bil-

bälten som uppfyller 

1. kraven i bilagorna 1 – 4 till kapitel 11 i direktiv 

97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller 

2. kraven i ECE-reglemente 16 (se 3 kap. 1 §). 
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Bilbälten 

 

2 §  Tre- och fyrhjulig motorcykel med karosseri som tagits i 

bruk den 17 juni 1999 eller senare ska ha bilbälten som är 

typgodkända 

1. enligt bilaga 6 till kapitel 11 i direktiv 97/24/EG, eller 

2. enligt ECE-reglemente 16. 

_______________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009. 

 

 

INGEMAR SKOGÖ 

 

                                                      Anders Ljungberg   


