
Handlingar på App K bilar
Vägverket införde hårdare krav, Bl.a inre säkerhet, för fordon från 
årsmodell 1970 och framåt. 
Detta medförde att rallybilar inte längre uppfyllde kraven för en 
godkänd kontrollbesiktning.
Lösningen blev att ge dem dispenser för de krav som inte uppfylldes.

Vid nästa steg, införandet av A-besiktningen, formulerades dessa 
dispenser till undantag i Vägverkets författningsamling för fordon från 
1970 och senare.
Fordonen homologerades och belades med nyttjandebegränsning.

Idag gäller alltså att fordon som ska utrustas och tävla i rally med en 
årsmodell 1970 och senare måste homologeras. 
De måste också följaktligen uppfylla kraven på handlingar för 
homologerade fordon för att åtnjuta undantagen i Vägverkets 
författningssamlingen.



Begreppsförklaringar
HTP är den internationella vagnboken.
Tyvärr får bara FIA personal notera anmärkningar 
i den vid internationella tävlingar, HTP handling utfärdad från 1/12-2021 
finns det utrymme för nationella anmärkningar. 

Gula Sidan är den nationella anmärkningslistan som tagits 
fram då vi inte tillåts använda anmärkningslistan i HTP:n
vid nationella tävlingar. Utgår från 1/12-2021 då möjligheter finns att göra 
anmärkningar m.m. i HTP handlingen.

Homologeringsintyg är resultatet av vår homologeringsbesiktning 
och som ligger till grund för en registreringsbesiktning till rallybil för att 
kunna åtnjuta de undantag som beskrivs i Vägverkets författningssamling.

Homologeringshandling är grunden för hur bilen ska vara utrustad och 
ansöks av biltillverkaren och utfärdas av FIA. 
Denna handling krävs i princip av alla tävlingsfordon. 
Det finns dock enstaka undantag.
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att se förstoringar av 
dokumenten
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Fordonspärmen är en pärm med ett register där alla handlingar för rallybilen 
ska förvaras för att förenkla vid besiktningen. Pärmen är obligatorisk för alla 
rallybilar enligt RY 8.7.2T .

Rallyvagnboken innehåller viktig information om rallybilens utrustning samt 
tävlingshistorik och eventuella anmärkningar. Vagnboken är obligatorisk för 
alla rallybilar enligt RY 8.7.2T . Utgår från 1/12-2021 då möjligheter finns att 
göra anmärkningar m.m. i HTP handlingen.

Registerkortet och används för att föra det register över rallybilar som 
Vägverket kräver av sporten. Registerkortet är obligatorisk för alla 
rallybilar enligt TR 3.4 .



App K Rallybil
Årsmodell 1900 -69 Årsmodell 1970 -81

*

Anledningen till att Gula Sidan även finns   
med här då rallyvagnboken används för 
dokumentering av anmärkningar är att 
HTP:n tillåter tävlande i både rally och 
racing.

*

Fram till och med 31/12-2021 



App K Racingbil



HTP

Tillbaka



Gula Sidan

Tillbaka



Homologeringsintyg

Tillbaka



Fordonspärm

Tillbaka



Rallyvagnbok

Tillbaka



Homologeringshandling

Tillbaka



Registerkort

Tillbaka



FIA/NAT HTP RALLY  

Homologeringsintyg Rallybilar 
från 1970 och framåt

FIA Internationell eller SBF Nationell

Från och med 1/1-2022



FIA/NAT HTP RACING  
Från och med 1/1-2022

FIA Internationell eller SBF Nationell
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