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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 130/2012

2017/EØS/26/09

av 15. februar 2012
om krav til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til innstigning og manøvreringsevne og
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til
typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler
og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

innstigning, nemlig stigtrinn, håndtak og stigbrett, samt
manøvreringsevne, nemlig ryggeinnretninger. Det bør
fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger og krav for
slike typegodkjenninger.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for
den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike
motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter
den framgangsmåten for typegodkjenning som ble
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en
ramme for godkjenning av motorvogner og deres
tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til
slike motorvogner (rammedirektiv)(2).
Ved
forordning (EF)
nr. 661/2009
oppheves
rådsdirektiv 70/387/EØF av 27. juli 1970 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om dører i motorvogner
og deres tilhengere(3) samt rådsdirektiv 75/443/EØF av
26. juni 1975 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om revers og innretning for hastighetsmåling
på motorvogner(4). Kravene i nevnte direktiver til
stigtrinn, håndtak og stigbrett samt til ryggeinnretninger
bør overføres til denne forordning, og om nødvendig
tilpasses til utviklingen i den vitenskapelige og tekniske
kunnskap. Visse andre krav som er fastsatt i nevnte
direktiver og ikke er omfattet av denne forordning, er
allerede omfattet av den obligatoriske anvendelsen av
UN-ECE-reglement nr. 11(5) og 39(6) som oppført i
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009.
Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar
med virkeområdet for direktiv 70/387/EØF og
direktiv 75/443/EØF i den grad det er hensiktsmessig.
Forordningen bør derfor omfatte kjøretøyer i gruppe M
og N.
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
krav til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 16.2.2012, s. 6,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2012 av 28.
september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 6.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 176 av 10.8.1970, s. 5.
(4) EFT L 196 av 26.7.1975, s. 1.
(5) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 1.
(6) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 40.

Artikkel 1
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M og N
som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

1) «kjøretøytype
med
hensyn
til
innstigning
og
manøvreringsevne» kjøretøyer som ikke skiller seg fra
hverandre på vesentlige punkter som:

a) stigbretts, stigtrinns og håndtaks egenskaper,

b) ryggeinnretningens egenskaper.

2) «terrenggående kjøretøy» et kjøretøy som oppfyller
kriteriene angitt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF,

3) «gulv ved inngangen» det laveste punktet i døråpningen
eller en annen konstruksjon, avhengig av hvilken som er
høyest, som en person må passere over for å komme inn i
kupeen.

Artikkel 3
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til
innstigning og manøvreringsevne
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge for
godkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning
av et kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne.
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Artikkel 4

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
henhold til direktiv 70/387/EØF og direktiv 75/443/EØF

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II og III til
denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi
en EF-typegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i
samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13
nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og fortsette å gi utvidelser
av godkjenninger for disse kjøretøyene i henhold til direktiv
70/387/EØF og direktiv 75/443/EØF.

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.

Artikkel 5
Ikrafttredelse

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal godkjenningsmyndigheten
utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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VEDLEGG I

Administrative bestemmelser for typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til innstigning og
manøvreringsevne
DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne.
Opplysningene nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk
styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma): .................................................................................................................................

0.2.

Type: .....................................................................................................................................................................

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): ........................................................................................................................
0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b): ........................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: .........................................................................................................................................
0.4.

Kjøretøygruppe(c): .................................................................................................................................................

0.5.

Produsentens navn og adresse: ..............................................................................................................................

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): ..........................................................................................

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ....................................................................................

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: ..................................................................................

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)

2.6.

Masse i driftsferdig stand
Kjøretøyets masse med karosseri og, for trekkvogner i en annen gruppe enn M1, med kopling, dersom den
monteres av produsenten, i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse med førerhus,
uten karosseri og/eller kopling, dersom karosseriet og/eller koplingen ikke monteres av produsenten (med
væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et mannskapsmedlem dersom
kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver variant): ..............................................

4.

KRAFTOVERFØRING(p)

4.6.

Girutvekslingsforhold
Revers: ..................................................................................................................................................................

9.

KAROSSERI

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1. Antall dører og deres utforming: ...........................................................................................................................
9.3.4. Eventuelle nærmere opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigtrinn og nødvendige håndtak: .......
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Forklarende merknader
(b)

(c)
(f)
(g)
(h)

(p)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat
teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
ISO-standard 612: 1978 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - terms and definitions.
Førerens masse, og eventuelt mannskapsmedlemmets masse, settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for personen selv og 7 kg bagasje i
samsvar med ISO-standard 2416 – 1992), drivstofftanken fylles til 90 % og de andre væskesystemene (bortsett fra dem som bruker
spillvann) til 100 % av produsentens angitte volum.
De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås.

DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens
stempel
Melding om:
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

av en type kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne

i henhold til forordning (EU) nr. 130/2012, sist endret ved forordning (EU) nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ................................................................................................................................................

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type: .....................................................................................................................................................................

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): ........................................................................................................................
0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2): ........................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: .........................................................................................................................................
0.4.

Kjøretøygruppe(3): ................................................................................................................................................

0.5.

Produsentens navn og adresse: ..............................................................................................................................

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): ..........................................................................................

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ....................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller
teknisk enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet
med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).
(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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AVSNITT II
1. Ytterligere opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse.
2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene: .......................................................................................................
3. Prøvingsrapportens dato: .............................................................................................................................................
4. Prøvingsrapportens nummer: ......................................................................................................................................
5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse.
6. Sted: ............................................................................................................................................................................
7. Dato: ...........................................................................................................................................................................
8. Underskrift: .................................................................................................................................................................
Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
1.

Ytterligere opplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: ........................................................................................................................................
… ................................................................................................................................................................................
2.

Kjøretøytypen i gruppe M1 / N1 / N2 med en største masse på høyst 7,5 tonn(1) er / er ikke(1) utstyrt med stigbrett
eller stigtrinn.

3.

Terrenggående kjøretøy ja / nei(1)

4.

Ryggeinnretning: girkasse / annen innretning(1)

4.1. Kort beskrivelse av ryggeinnretningen dersom denne funksjonen ikke finnes i girkassen: ......................................
5.

Merknader: ...............................................................................................................................................................
______

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

Krav til kjøretøyer med hensyn til innstigning

1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Kjøretøytypens konstruksjon skal tillate sikker innstigning i og utstigning fra kupeen, og innganger til kupeen
skal være konstruert slik at det er enkelt og ufarlig å bruke dem.

2.

STIGBRETT OG STIGTRINN

2.1.

Hjulnav, felgkanter og andre deler av hjulet anses ikke som stigbrett eller stigtrinn i henhold til denne
forordning, med mindre kjøretøyets konstruksjon eller bruk utelukker montering av stigbrett eller stigtrinn
andre steder på kjøretøyet.

2.2.

Gulvets høyde ved inngangen beregnes enten direkte fra bakken eller fra det horisontalplanet som går gjennom
midten av trinnet umiddelbart nedenfor gulvet i lengderetningen.
DEL 1
Krav i forbindelse med inn- og utstigning gjennom dørene i kupeen til kjøretøyer i gruppe N2 med en
største masse på over 7,5 tonn og kjøretøyer i gruppe N3

1.

STIGTRINN TIL KUPEEN (figur 1)

1.1.

Avstanden (A) fra bakken til det nederste trinnets overside, målt med kjøretøyet i driftsferdig stand på en
vannrett og plan flate, skal være høyst 600 mm.

1.1.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden (A) være høyst 700 mm.
1.2.

Avstanden (B) mellom trinnenes oversider skal ikke overstige 400 mm. Den loddrette avstanden mellom to
påfølgende trinn skal ikke variere med mer enn 50 mm. Sistnevnte krav gjelder ikke for avstanden mellom det
øverste trinnet og gulvet ved inngangen til kupeen.

1.2.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid den tillatte variasjonen angitt ovenfor være høyst 100 mm.
1.3.

I tillegg skal følgende geometriske minstemål overholdes:
a) trinndybde (D): 80 mm,
b) trinnklaring (inkludert trinndybde): 150 mm,
c) trinnbredde (F): 300 mm,
d) nederste trinns bredde (G): 200 mm,
e) trinnhøyde (S): 120 mm,
f) forskyvning i sideretningen mellom trinnene (H): 0 mm,
g) overlapping i lengderetningen (J) mellom to påfølgende trinn i samme trappeløp, eller mellom det øverste
trinnet og gulvet ved inngangen til førerhuset: 200 mm.

1.3.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid verdien (F) reduseres til 200 mm.
1.4.

For terrenggående kjøretøyer kan det nederste trinnet være utformet som et stigetrinn dersom det er nødvendig
av hensyn til konstruksjon eller bruk. I så fall skal stigetrinnets dybde (R) være minst 20 mm.
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1.4.1. Stigetrinn med rundt tverrsnitt er ikke tillatt.

1.5.

Det øverste trinnet skal ha en slik plassering at det lett kan nås ved utstigning av kupeen.

1.6.

Alle stigtrinn skal være konstruert på en slik måte at det ikke er fare for å skli. Dessuten skal stigtrinn som er
utsatt for vær og skitt under kjøring, være utstyrt med passende avløp eller vanngjennomtrengelig overflate.

2.

ADGANG TIL HÅNDTAK I KUPEEN (se figur 1)

2.1.

For å lette innstigningen i kupeen skal det være anbrakt egnede håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger
til å holde seg fast i.

2.1.1. Alle håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger skal ha en slik plassering at de er lette å gripe tak i og
ikke hindrer innstigning i kupeen.

2.1.2. Det kan tillates et mellomrom på høyst 100 mm mellom de ulike håndlister, håndtak eller tilsvarende
innretninger til å holde seg fast i.

2.1.3. Ved innstigning med mer enn to trinn skal håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg fast i
være slik plassert at en person kan få støtte samtidig på tre punkter, med to hender og én fot eller med to føtter
og én hånd.

2.1.4. Med unntak for trapper skal håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger være slik utformet og plassert at
brukeren oppmuntres til å stige ned med front mot kupeen.

2.1.5. Rattet kan anses for å være et håndtak.

2.2.

Avstanden (N) fra bakken til nedre kant på minst én håndlist eller ett håndtak eller tilsvarende innretning til å
holde seg fast i, målt med kjøretøyet i driftsferdig stand og stående på en vannrett og plan flate, skal ikke
overstige 1 850 mm.

2.2.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden (N) være høyst 1 950 mm.

2.2.2. Dersom avstanden mellom gulvet ved inngangen til kupeen og bakken er større enn «N», skal den avstanden
anses å være «N».

2.2.3. Dessuten skal minsteavstanden (P) fra øvre kant av håndlistene eller håndtakene eller tilsvarende innretninger
til å holde seg fast i, til gulvet ved inngangen til kupeen være:

a) for håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg fast i (U): 650 mm,

b) for håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg i (V): 550 mm.

2.3.

Følgende geometriske mål skal overholdes:

a) greptykkelse (K): minst 16 mm, høyst 38 mm,

b) lengde (M): minst 150 mm,

c) avstand til kjøretøydeler (L): minst 40 mm med åpen dør.
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Figur 1
Stigtrinn og håndtak ved inngangen til kupeen
midten av trinnet umiddelbart nedenfor gulvet
ved inngangen til kupeen

(nr. 1.4, nederste trinn, stigetrinn for
terrenggående kjøretøyer)

DEL 2
Krav i forbindelse med inn- og utstigning gjennom dørene i kupeen til kjøretøyer i andre grupper enn N2
med en største masse på over 7,5 tonn eller kjøretøyer i gruppe N3
1.

STIGBRETT OG STIGTRINN

1.1.

Kjøretøyer i gruppe M1, N1 og N2 med en største masse på høyst 7,5 tonn skal ha ett eller flere stigbrett eller
stigtrinn dersom gulvet ved inngangen til kupeen har en avstand til bakken på over 600 mm, målt med
kjøretøyet i driftsferdig stand og stående på en vannrett og plan flate.

1.1.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden angitt ovenfor være høyst 700 mm.
1.2.

Alle stigbrett og stigtrinn skal være konstruert på en slik måte at det ikke er fare for å skli. Dessuten skal
stigbrett og stigtrinn som er utsatt for vær og skitt under kjøring, være utstyrt med passende avløp eller
vanngjennomtrengelig overflate.
______
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VEDLEGG III

Krav til kjøretøyer med hensyn til manøvreringsevne
1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med en ryggeinnretning som kan betjenes fra førersetet.
____________
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