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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/27/EF

av 22. juli 1997

om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres
tilhengere og om endring av direktiv 70/156/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig med en fullstendig harmonisering av de
tekniske krav for motorvogner for å sikre at det indre marked
virker tilfredsstillende, samtidig som allmenheten garanteres
et høyt sikkerhetsnivå.

2) De tekniske krav som visse kjøretøygrupper må oppfylle i
henhold til nasjonal lovgivning, gjelder bl.a. deres masse og
dimensjoner.

3) Disse kravene varierer fra én medlemsstat til en annen. Det
er derfor nødvendig at samtlige medlemsstater vedtar de
samme krav i tillegg til eller i stedet for gjeldende regler,
med henblikk særlig på å gi EF-typegodkjenningsrutinen
omhandlet i rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(4)
anvendelse på alle kjøretøytyper.

4) Det er ønskelig å harmonisere den største masse og de største
dimensjoner for de motorvogner og tilhengere som skal
registreres i medlemsstatene i samsvar med rådsdirektiv

96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte
dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av
største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse
veigående kjøretøyer i Fellesskapet(5). Nevnte direktiv er
gitt anvendelse bare på trafikk på medlemsstatenes
territorium, ikke på de tekniske krav fastsatt i direktiv
70/156/EØF.

5) I direktiv 96/53/EF er det fastsatt visse bestemmelser om
krav til største tillatte dimensjoner for både innenlands og
internasjonal trafikk i medlemsstatene samt en viss frist for
deres ikrafttredelse. Visse andre krav til største tillatte
dimensjoner og til største tillatte totalvekt får anvendelse
bare for internasjonal trafikk.

6) En harmonisering av kravene for største tillatte masse for
motorvogner og deres tilhengere som skal registreres i
medlemsstatene, synes derfor ikke mulig på kort sikt. På
den annen side synes det nå mulig å oppnå en videst mulig
harmonisering av deres største tillatte dimensjoner, å
behandle spørsmålet om masser ved å gi mulighet for
anvendelse av en ensartet framgangsmåte for fastsettelse
av kjøretøyers største tillatte masse ved registrering/
ibruktaking i hver medlemsstat og stadig å arbeide for bedring
av sikkerheten, særlig med hensyn til visse grupper
tilhengere.

7) I henhold til artikkel 4 nr. 3 og nr. 4 i direktiv 96/53/EF kan
medlemsstatene tillate trafikk på sitt territorium av
kjøretøyer i gruppe N med dimensjoner som overstiger dem
fastsatt i nevnte direktiv, for transport av udelelig gods
eller for visse former for innenlands transportvirksomhet
som ikke i betydelig grad påvirker internasjonal konkurranse
i transportsektoren. Når det gjelder kjøretøyer i gruppe M

2

og M
3
, får direktiv 96/53/EF anvendelse bare på

internasjonal trafikk. Det er derfor nødvendig unntaksvis å

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/98 av 4. juli 1998 om
endring av EØS-komiteens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 230 av 4.9.1991, s. 46.

(2) EFT nr. C 49 av 24.2.1992, s. 5.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 1992 (EFT nr. C 67 av
16.3.1992, s. 81), Rådets felles holdning av 28. november 1996 (EFT nr.
C 41 av 10.2.1997, s. 5) og europaparlamentsbeslutning av 9. april 1997
(EFT nr. C 132 av 28.4.1997). Rådsbeslutning av 21. mai 1997.

(4) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
96/79/EF (EFT nr. L 18 av 21.1.1997, s. 7).

(5) EFT nr. L 235 av 17.9.1996, s. 59.
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tillate godkjenning av kjøretøyer hvis dimensjoner overstiger
de største tillatte dimensjoner i henhold til dette direktiv og
visse andre kjennetegn, og å gi medlemsstatene mulighet for
å avvise kjøretøyer godkjent etter nevnte
unntaksbestemmelser.

8) Dette direktiv er et av de særdirektiver som må overholdes
for å sikre at kjøretøyer er i samsvar med kravene i EF-
typegodkjenningsrutinen innført ved direktiv 70/156/EØF.
Bestemmelsene om kjøretøysystemer, deler og tekniske
enheter fastsatt i nevnte direktiv får derfor anvendelse for
dette direktiv.

9) Særlig i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF kreves det at hvert særdirektiv skal være vedlagt
et opplysningsdokument med de relevante numre i vedlegg I
til nevnte direktiv samt et typegodkjenningsdokument som
bygger på vedlegg VI til nevnte direktiv, slik at
typegodkjenningen kan behandles elektronisk.

10) Særlige bestemmelser er inntatt når det gjelder delvis
oppbygde kjøretøyer, for å lette annengangs godkjenning
av ferdigoppbygde kjøretøyer.

11) Ved dette direktiv innføres det særlige bestemmelser, slik
at det kan tas hensyn til løftbare og belastbare aksler. Slike
aksler bør omfattes også av rådsdirektiv 71/320/EØF av
26. juli 1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og deres
tilhengere(1) og rådsdirektiv 70/311/EØF av 8. juni 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere(2).

12) Særlige bestemmelser bør inntas også i direktiv
71/320/EØF for å ta økt hensyn til de tekniske vilkår for at
kjøretøyer i gruppe M

2
, M

3
 og N kan trekke tilhengere.

13) Særlige bestemmelser bør inntas også i rådsdirektiv
76/114/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om lovfestede kjennemerker
og preginger på motorvogner og deres tilhengere, og deres
plassering og festemåte(3) for å ta hensyn til at kjøretøyer
faktisk kan være registrert med forskjellig masse i
medlemsstatene –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med «kjøretøy» alle motorvogner eller
tilhengere som definert i artikkel 2 i og vedlegg II til direktiv
70/156/EØF, med unntak av kjøretøyer i gruppe M

1
.

Artikkel 2

Ingen medlemsstat kan med begrunnelse i masse eller dimensjoner
nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning
for en kjøretøytype eller nekte eller forby salg, registrering,
ibruktaking eller bruk av et kjøretøy, dersom kjøretøytypen eller
kjøretøyet oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 3

En medlemsstat kan likevel nekte å gi nasjonal typegodkjenning
for en kjøretøytype eller nekte eller forby salg, registrering,
ibruktaking eller bruk av et kjøretøy eller anse dets
samsvarssertifikat for ugyldig i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv
70/156/EØF eller begrense dets bruksområde til transport av
udelelig gods, dersom det med typegodkjenning gitt i henhold til
dette direktiv omfattes av unntaket i dette direktivs artikkel 7 og
unntaket er i strid med gjeldende nasjonale krav i medlemsstaten.

Artikkel 4

Når en medlemsstat gir nasjonal typegodkjenning for kjøretøyer
med typegodkjenning gitt i henhold til dette direktiv eller
registrerer, tillater ibruktaking eller bruk av slike kjøretøyer, skal
den tildele dem nasjonale største tillatte masser ved registrering/
bruk som er i samsvar med de nasjonale største tillatte masser
som gjelder på dens territorium. For bestemmelse av nasjonale
største tillatte masser ved registrering/bruk kan ingen medlemsstat
nekte å benytte framgangsmåten gitt i vedlegg IV dersom
produsenten anmoder om det.

Artikkel 5

Som unntak fra artikkel 2 kan medlemsstatene la belastbare og
løftbare aksler omfattes av nasjonale tekniske krav. Ingen
medlemsstat kan imidlertid nekte å anvende de tekniske kravene
fastsatt i avsnitt 3 i vedlegg IV dersom produsenten anmoder om
det.

Artikkel 6

Som unntak fra artikkel 2 og nr. 7.3.2.1 i vedlegg I kan
medlemsstatene inntil 31. desember 1999 nekte å gi nasjonal
typegodkjenning for eller avvise eller forby salg, registrering,
ibruktaking eller bruk av busser eller turvogner med en bredde på
over 2,50 meter i henhold til artikkel 9 i direktiv 96/53/EF.

(1) EFT nr. L 202 av 6.9.1971, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv
91/422/EØF (EFT nr. L 233 av 22.8.1991, s. 21).

(2) EFT nr. L 133 av 18.6.1970, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv
92/62/EØF (EFT nr. L 199 av 18.7.1992, s. 33).

(3) EFT nr. L 24 av 30.1.1976, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
78/507/EØF (EFT nr. L 155 av 13.6.1978, s. 31).
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Artikkel 7

Som unntak fra artikkel 2 og nr. 7.3 i vedlegg I og uten at kravene
i nr. 7.6 i nevnte vedlegg behøver å være oppfylt, kan
medlemsstatene gi typegodkjenning til kjøretøyer med
dimensjoner som overstiger dem fastsatt i nevnte numre. Nærmere
enkeltheter i forbindelse med unntaket skal være angitt i
typegodkjenningsdokumentet i vedlegg III, og bestemmelsene i
artikkel 3 får anvendelse.

Artikkel 8

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

a) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1) fotnote j) skal utfylles med følgende: «For kjøretøyer
i andre grupper enn M

1
: direktiv 97/27/EF, vedlegg I

nr. 2.4.1.»,

2) fotnote k) skal utfylles med følgende: «For kjøretøyer
i andre grupper enn M

1
: direktiv 97/27/EF, vedlegg I

nr. 2.4.2.»,

3) fotnote l) skal utfylles med følgende: «For kjøretøyer
i andre grupper enn M

1
: direktiv 97/27/EF, vedlegg I

nr. 2.4.3.»,

b) i vedlegg IV skal nr. 48 lyde:

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for etterkomme dette direktiv, innen 22. juli
1999. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 10

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. POOS

President Formann

Emne   Direktiv-   Henvisning Gjelder
nummer til EFT

M
1

 M
2

 M
3

 N
1

 N
2

 N
3

 O
1

 O
2

 O
3

 O
4

 «48. Masser og dimensjoner
(andre kjøretøyer enn L 233 av
i nr. 44) 97/27/EF 28.8.1997 X  X  X  X  X  X  X  X  X»
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VEDLEGG I

1. Dette direktiv gjelder masse og dimensjoner for motorvogner i gruppe M
2
, M

3
 og N og

tilhengere i gruppe O, som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

2. DEFINISJONER

I dette direktiv menes med:

2.1. «motorvogn»: enhver motorvogn som er i samsvar med definisjonen gitt i vedlegg II A til
direktiv 70/156/EØF,

2.1.1. motorvogner i gruppe N:

2.1.1.1. «lastebil»: enhver motorvogn i gruppe N
1
, N

2
 eller N

3
 som er konstruert og bygd utelukkende

eller hovedsakelig for transport av gods. Den kan også trekke en tilhenger,

2.1.1.2. «trekkvogn»: enhver motorvogn i gruppe N
1
, N

2
 eller N

3
 som er konstruert og bygd

utelukkende eller hovedsakelig for å trekke en tilhenger,

2.1.1.2.1. «trekkvogn for tilhenger»: enhver trekkvogn som er konstruert og bygd utelukkende eller
hovedsakelig for å trekke andre tilhengere enn semitrailere. Den kan være utstyrt med
lasteplan,

2.1.1.2.2. «trekkvogn» for semitrailer»: enhver trekkvogn som er konstruert og bygd utelukkende
eller hovedsakelig for å trekke semitrailere,

2.1.1.3. andre ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N enn lastebiler
og trekkvogner skal anses som spesialkjøretøyer.

2.1.2. Motorvogner i gruppe M
2
 eller M

3
:

2.1.2.1. «buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy i gruppe M
2
 eller M

3 
som er konstruert og bygd

for transport av sittende eller sittende og stående passasjerer,

2.1.2.1.1. «leddbuss eller leddturvogn»: enhver buss eller turvogn som består av minst to stive deler
forbundet med hverandre ved en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom
passasjeravdelingene i de to stive delene slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den
ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og skal kunne
skilles fra hverandre bare på et verksted,

2.1.2.1.2. «toetasjes buss eller turvogn»: enhver buss eller turvogn der passasjeravdelingene er
innrettet i det minste delvis på to plan over hverandre, og der det ikke er avsatt plass for
stående passasjerer på øvre plan.

2.1.2.1.3. buss- eller turvogn«klasse»:

2.1.2.1.3.1. for kjøretøyer med plass til mer enn 22 passasjerer i tillegg til føreren:

2.1.2.1.3.1.1. «klasse I»: ethvert kjøretøy som har plass avsatt til stående passasjerer, og som tillater
hyppige passasjerbevegelser,

2.1.2.1.3.1.2. «klasse II»: ethvert kjøretøy som hovedsakelig er bygd for transport av sittende passasjerer,
og som er konstruert for transport av stående passasjerer i midtgangen og eventuelt i et
område som ikke opptar større plass enn to dobbeltseter,
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2.1.2.1.3.1.3. «klasse III»: ethvert kjøretøy som er bygd utelukkende for transport av sittende passasjerer,

2.1.2.1.3.2. for kjøretøyer som har plass til høyst 22 passasjerer i tillegg til føreren:

2.1.2.1.3.2.1. «klasse A»: ethvert kjøretøy som er konstruert for transport av stående passasjerer;
kjøretøyer i denne klassen har seter og kan ha plass til stående passasjerer,

2.1.2.1.3.2.2. «klasse B»: ethvert kjøretøy som ikke er konstruert for transport av stående passasjerer;
kjøretøyer i denne klassen har ikke plass til stående passasjerer.

2.1.2.1.4. Et kjøretøy kan anses å tilhøre flere klasser enn én. I slike tilfeller må det oppfylle alle
relevante krav i dette direktiv.

2.1.2.2. Andre kjøretøyer enn busser eller turvogner i gruppe M
2
 eller M

3
 skal anses å være

spesialkjøretøyer (f.eks. ambulanser).

2.2. For kjøretøyer i gruppe O menes med:

2.2.1. «tilhenger»: ethvert ikke-motordrevet kjøretøy som er konstruert og bygd for å trekkes av
en motorvogn,

2.2.2. «semitrailer»: enhver tilhenger som er konstruert for å koples til en trekkvogn for semitrailer
eller en dolly, slik at trekkvognen eller dollyen utsettes for en betydelig vertikal statisk
belastning,

2.2.3. «slepvogn»: enhver tilhenger med minst to aksler hvorav minst én er en styrt aksel og

— er utstyrt med en kopling som kan beveges vertikalt (i forhold til tilhengeren),

— ikke overfører noen statisk vertikal belastning av betydning til trekkvognen (mindre
enn 100 daN).

Når en semitrailer er koplet til en dolly, anses den som en slepvogn,

2.2.4. «påhengsvogn»: enhver slepvogn med stiv trekkstang der akselen (akslene) er slik plassert
nær kjøretøyets tyngdepunkt (når det er påført en jevnt fordelt belastning) at bare en liten
statisk vertikal belastning, som ikke skal overstige 10 % av en belastning tilsvarende
tilhengerens største masse eller en belastning på 1 000 daN (den laveste av de to), overføres
til trekkvognen.

2.3. «akselgruppe»: aksler som er del en boggi. En toaksel-gruppe kalles en boggi, en treaksel-
gruppe kalles en trippelboggi. En enkelaksel anses som en enaksel-gruppe.

2.4. «kjøretøydimensjoner»: kjøretøyets dimensjoner slik de følger av utformingen, og som
angitt av produsenten,

2.4.1. «kjøretøylengde»: en dimensjon som måles i samsvar med ISO-standard 612-1978, term
nr. 6.1.

I tillegg til bestemmelsene i nevnte standard skal følgende innretninger ikke medregnes ved
måling av kjøretøylengden:

— vindusvisker- og vindusspylerinnretninger,

— kjennemerker foran og bak,

— tollvesenets forseglingsinnretninger med tilhørende beskyttelse,
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— fester for presenning/kapell, med tilhørende beskyttelse,

— lysinnretninger,

— speil,

— hjelpemidler for overvåkning av området bak,

— luftinntak,

— lengdestopper for avtakbare karosserideler,

— stigtrinn,

— gummibuffere,

— bakløftere, overkjøringslemmer og tilsvarende utstyr i driftsferdig stand som ikke overstiger
200 mm, forutsatt at kjøretøyets belastningskapasitet ikke økes,

— koplinger for motorvogner.

2.4.2. «kjøretøybredde»: en dimensjon som måles i samsvar med ISO-standard 612-1978, term nr. 6.2.

I tillegg til bestemmelsene i nevnte standard skal følgende innretninger ikke medregnes ved
måling av kjøretøybredden:

— tollvesenets forseglingsinnretninger med tilhørende beskyttelse,

— fester for presenning/kapell, med tilhørende beskyttelse,

— punkteringsvarslere,

— de utstikkende bøyelige deler av et avskjermingssystem (direktiv 91/226/EØF)(1),

— lysinnretninger,

— for kjøretøyer i gruppe M
2
 og M

3
, overkjøringslemmer i driftsferdig stand, bakløftere og

tilsvarende utstyr i driftsferdig stand, forutsatt at de ikke stikker lenger ut fra kjøretøyets
side enn 10 mm, og at de hjørnene på overkjøringslemmene som peker framover eller
bakover, er avrundet med en radius på minst 5 mm; kantene skal være avrundet med en
radius på minst 2,5 mm,

— speil,

— foldbare stigtrinn,

— den bulende delen av dekksidene umiddelbart over dekkets kontaktpunkt med underlaget,

2.4.3. «kjøretøyhøyde»: en dimensjon som måles i samsvar med ISO-standard 612-1978, term nr. 6.3.

I tillegg til bestemmelsene i nevnte standard skal følgende innretninger ikke medregnes ved
måling av kjøretøyhøyden:

— antenner,

— pantografer i hevet stilling.

(1) EFT nr. L 103 av 23.4.1991, s. 5.
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For kjøretøyer utstyrt med akselløfter skal det tas hensyn til dennes påvirkning,

2.4.4. «lasteflatelengden» til et annet kjøretøy enn en semitrailer-trekkvogn eller en semitrailer: avstanden
fra lasteflatens forreste utvendige punkt til kjøretøyets bakerste utvendige punkt, målt vannrett
i kjøretøyets langsgående plan.

Ved målingen av nevnte avstand skal følgende innretninger ikke medregnes:

— lasteflaten foran førerhusets bakerste punkt,

— innretningene nevnt i nr. 2.4.1, eller

— framstikkende kjøleaggregater og andre tilleggsinnretninger plassert foran lasteflaten,

2.5. «kjøretøyets masse i driftsferdig stand»: kjøretøyets egenmasse med karosseri, med koplingen
dersom det er en trekkvogn, i driftsferdig stand, eller understellets masse med førerhus dersom
karosseriet og/eller koplingen ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler, 90 %
drivstoffmengde, 100 % øvrige væskemengder med unntak av spillvann, verktøy, reservehjul og
fører (75 kg), og for busser og turvogner,mannskapsmedlemmets masse dersom kjøretøyet er
utstyrt med et mannskapssete),

2.6. «største teknisk tillatte totalmasse» (M): kjøretøyets største masse slik den følger av
konstruksjonen og yteevnen, som oppgitt av produsenten.

Største teknisk tillatte totalmasse benyttes til å bestemme kjøretøygruppen i henhold til vedlegg II
til direktiv 70/156/EØF, med unntak for semitrailere og påhengsvogner, der massen som skal
benyttes, er den som tilsvarer belastningen som påføres akslene når kjøretøyet er belastet til dets
største teknisk tillatte totalmasse.

Det kan per definisjon fastsettes bare én største teknisk tillatte totalmasse for en gitt type
teknisk kjøretøykonfigurasjon, bestemt ved et sett av de mulige verdier for numrene fastsatt i
opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv. Denne definisjonen — bare én verdi — får
anvendelse tilsvarende de relevante tekniske spesifikasjoner i nr. 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 og 2.12,

2.7. «største teknisk tillatte masse på akselen (m)»: den masse som tilsvarer største tillatte statiske
vertikale belastning som overføres til veidekket av akselen, fastsatt på grunnlag av kjøretøyets
konstruksjon og akselen, som oppgitt av produsenten,

2.8. «største teknisk tillatte masse på en akselgruppe (µ)»: den masse som tilsvarer største tillatte
statiske vertikale belastning som overføres til veidekket av akselgruppen, fastsatt på grunnlag av
kjøretøyets konstruksjon og akselgruppen, som oppgitt av produsenten,

2.9. «trekkbar masse»: enten massen av en slepvogn eller semitrailer med en dolly koplet til
motorvognen, eller den masse som tilsvarer belastningen påført akslene til en semitrailer eller
påhengsvogn som er tilkoplet motorvognen,

2.10. «største teknisk tillatte trekkbare masse (TM)»: største trekkbare masse som oppgitt av
produsenten,

2.11. «største teknisk tillatte masse på en motorvogns koplingspunkt»: den masse som tilsvarer
største tillatte statiske vertikale belastning på koplingspunktet, på grunnlag av motorvognens
og/eller koplingens konstruksjon, som oppgitt av produsenten. Nevnte masse omfatter per
definisjon ikke koplingens masse for trekkvogner i driftsferdig stand, men ellers enhver kopling
for andre kjøretøyer,

2.12. «største teknisk tillatte masse på en semitrailers eller påhengsvogns koplingspunkt»: den masse
som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning som overføres fra tilhengeren til
trekkvognen i koplingspunktet, som oppgitt av produsenten av tilhengeren,
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2.13. «vogntogets største teknisk tillatte totalmasse (MC)»: den største verdi av summen av den
lastede motorvogns og den lastede tilhengers masser, på grunnlag av motorvognens konstruksjon
og oppgitt av produsenten,

2.14. «akselløfter»: en innretning som er fast montert på kjøretøyet for å minske eller øke belastningen
på akselen/akslene, alt etter kjøretøyets lastsvilkår:

— ved å heve hjulene fra underlaget eller senke dem til de hviler på underlaget, eller

— ved ikke å heve hjulene fra underlaget (for eksempel ved luftfjæring eller andre systemer),

for å redusere slitasjen på dekkene når kjøretøyet ikke er fullastet og/eller lette start på
glatt underlag for motorvogner eller vogntog ved å øke belastningen på drivakselen,

2.15. «løftbar aksel»: en aksel som kan heves/senkes med akselløfteren i samsvar med nr. 2.14 første
strekpunkt,

2.16. «belastbar aksel»: en aksel hvis belastning kan varieres uten at akselen heves ved hjelp av
akselløfteren, i samsvar med nr. 2.14 annet strekpunkt,

2.17. «luftfjæring»: et fjæringssystem der minst 75 % av fjæringseffekten forårsakes av luftfjæringen,

2.18. «fjæring ansett likeverdig med luftfjæring»: et fjæringssystem for en aksel eller akselgruppe som
oppfyller kravene i nr. 7.11,

2.19. «kjøretøytype»: kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som

— produsenten,

— kjøretøygruppen som definert i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF,

— vesentlige sider ved konstruksjonen og utformingen som:

— for kjøretøyer i gruppe M
2
 og M

3
:

— understell/selvbærende karosseri, én/to etasjer, stiv/leddelt (åpenbare og
grunnleggende forskjeller),

— drivakselens fjæring: luftfjæring eller tilsvarende/ikke-luftfjæring og ikke-
tilsvarende,

— antallet aksler,

— for kjøretøyer i gruppe N:

— understell/bunnplate (åpenbare og grunnleggende forskjeller),

— drivakselens fjæring: luftfjæring eller tilsvarende/ikke-luftfjæring og ikke-
tilsvarende,

— antallet aksler,

— for kjøretøyer i gruppe O:

— understell/selvbærende karosseri (åpenbare og grunnleggende forskjeller),
slepvogn/semitrailer/påhengsvogn,
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— bremsesystem: uten brems/påløpsbremsing/uavbrutt virkende

— antallet aksler.

I dette nummer skal sider ved konstruksjon og utforming som særlig akselavstand, akslenes
utforming, fjæring, styring, dekk og de tilsvarende endringer av innretningen for fordeling av
bremsekraften på akslene, eller tilføyelse eller fjerning av trykkreduksjonsventiler ved
sammenstilling av semi-trailer-trekkvogner og lastebiler, og utstyr knyttet til understellet (f.eks.
motor, drivstofftanker, overføring osv.) ikke anses som vesentlige.

3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1. Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 i direktiv 70/156/EØF for en kjøretøytype
med hensyn til masse og dimensjoner innsendes av kjøretøyprodusenten.

3.2. Søknaden skal følges av et opplysningsdokument, som det er gitt et mønster for i vedlegg II til
dette direktiv.

3.3. Ett eller flere kjøretøyer som er i samsvar med egenskapene beskrevet i vedlegg II til dette
direktiv og utvalgt som representative for typen som skal godkjennes av den tekniske instans
som har ansvar for å foreta prøvingen og verifiseringen, skal framstilles for nevnte instans.

4. EF-TYPEGODKJENNING

4.1. Dersom de aktuelle krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr. 3
i direktiv 70/156/EØF.

4.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg III til dette direktiv.

4.3. Melding om tildeling av typegodkjenning, om utvidelse eller nektelse av typegodkjenning i
henhold til dette direktiv skal meddeles medlemsstatene i samsvar med framgangsmåten fastsatt
i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 70/156/EØF.

4.4. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF skal
tildeles hver kjøretøytype som gis typegodkjenning. Samme medlemsstat må ikke tildele en
annen kjøretøytype samme nummer.

5. ENDRING AV TYPEGODKJENNINGER

5.1. I tilfelle endring av en typegodkjenning gitt i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i
artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

6. PRODUKSJONSSAMSVAR

6.1. Tiltak med henblikk på å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.

7. KRAV

7.1. Måling av massen til kjøretøyet i driftsferdig stand og massens fordeling på akslene

Massen til kjøretøyet i driftsferdig stand og massens fordeling på akslene skal måles på kjøretøyer
framstilt i henhold til nr. 3.3, mens kjøretøyet er stillestående og hjulene stilt rett.
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Dersom de målte massene avviker med høyst 3 % fra massene oppgitt av produsenten for
de tilsvarende tekniske konfigurasjoner av denne kjøretøytypen eller med høyst 5 %
dersom kjøretøyet tilhører gruppe N

1
, O

1
, O

2
 eller M

2
 og er på høyst 3,5 tonn, skal

massene til kjøretøyet i driftsferdig stand og deres fordeling på akslene som oppgitt av
produsenten anvendes i forbindelse med kravene nevnt nedenfor. Ellers skal de målte
masser benyttes, og den tekniske instans kan eventuelt foreta tilleggsmålinger på andre
kjøretøyer enn dem framstilt i henhold til nr. 3.3.

7.2. Måling av dimensjoner

Måling av samlet lengde, bredde og høyde skal foretas i samsvar med bestemmelsene i
nr. 2.4 på et kjøretøy/kjøretøyer i driftsferdig stand framstilt i henhold til nr. 3.3.

Dersom de målte dimensjoner avviker fra dem oppgitt av produsenten for de tilsvarende
tekniske konfigurasjoner av denne kjøretøytypen, skal de målte dimensjonene anvendes i
forbindelse med kravene nevnt nedenfor, og den tekniske instans kan eventuelt foreta
tilleggsmålinger på andre kjøretøyer enn dem framstilt i henhold til nr. 3.3.

7.3. Største tillatte dimensjoner for kjøretøyer

7.3.1. Største lengde

7.3.1.1. Motorvogn: som angitt i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.

7.3.1.2. Tilhenger (med unntak av semitrailere): som angitt i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.

7.3.1.3. Leddbuss eller leddturvogn: som angitt i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.

7.3.1.4. Semitrailer: avstanden nevnt i nr. 7.3.1.4.1 skal måles uten at innretningene nevnt i nr. 2.4.1
medregnes, og avstanden nevnt i nr. 7.3.1.4.2 skal måles uten unntak overhodet.

7.3.1.4.1. Avstanden, målt horisontalt i kjøretøyets langsgående plan mellom kingboltens akse og
semitrailerens bakre kant, kan ikke være større enn grensen fastsatt i nr. 1.6 i vedlegg I til
direktiv 96/53/EF.

7.3.1.4.2. Avstanden, målt horisontalt mellom kingboltens akse og ethvert punkt på semitraileren
fremre kant kan ikke være større enn 2,04 m, som fastsatt i nr. 4.4 i vedlegg I til direktiv
96/53/EF.

7.3.2. Største bredde

7.3.2.1. For alle kjøretøyer: som angitt i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.

7.3.2.2. Faste eller avtakbare overbygninger på kjøretøyer i gruppe N og O, konstruert spesielt for
transport av gods under kontrollert temperatur, og hvis sidevegger, med isolasjon, hver er
minst 45 mm tykke: som angitt i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.

7.3.3. Største høyde

7.3.3.1. For alle kjøretøyer: som angitt i nr. 1.3 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF.
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7.4. Beregning av massens fordeling

7.4.1. Beregningsmetode

7.4.1.1. Ved beregning av massefordelingen beskrevet nedenfor, skal produsenten framlegge for
den tekniske instans med ansvar for prøvingen de opplysninger, i form av en tabell eller på
annen egnet måte, som er nødvendige for å finne, for hver type teknisk kjøretøykonfigurasjon,
bestemt ved hvert sett av de mulige verdier knyttet til numrene i vedlegg II til dette
direktiv, de tilsvarende tall for største teknisk tillatte totalmasse, største teknisk tillatte
masse på akslene og på akselgruppene, største teknisk tillatte trekkbare masse og vogntogets
teknisk tillatte totalmasse.

7.4.1.2. Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene nedenfor overholdes for
hver kjøretøytypes tekniske konfigurasjon. For dette formål kan beregningene begrenses
til de verst tenkelige tilfeller.

7.4.1.3. I de følgende krav betegner symbolene M, m
i
, µ

j
, TM og MC henholdsvis følgende

parametre, for hvilke kravene fastsatt i nr. 7.4 skal være oppfylt:

M = kjøretøyets teknisk tillatte totalmasse,

m
i

= den største teknisk tillatte masse på aksel «i», der «i» er et tall som
varierer fra 1 til kjøretøyets samlede antall aksler,

µ
j

= den største teknisk tillatte masse på enkelakselen eller akselgruppen «j»,
der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede antall enkelaksler eller
akselgrupper,

T M = den største teknisk tillatte trekkbare masse og

MC = vogntogets største teknisk tillatte totalmasse.

7.4.1.4. For en enkelaksel betegnet «i» som aksel og «j» som akselgruppe er m
i
 per definisjon lik µ

j
.

7.4.1.5. For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler, skal beregningene nedenfor foretas med
akselfjæringen belastet slik den normalt er innrettet under drift. For kjøretøyer utstyrt
med løftbare aksler skal beregningene nedenfor foretas med akslene senket.

7.4.1.6. For grupper av aksler skal produsenten angi den lovmessige fordeling mellom akslene av
den samlede masses virkning på gruppen (for eksempel ved å oppgi fordelingsformlene
eller å framlegge fordelingskurver).

7.4.1.7. For semitrailere og påhengsvogner skal for nedenstående beregninger koplingspunktet
anses som en aksel «O» og de tilsvarende masser m

o
 og µ

o 
defineres etter vanlige regler som

den største teknisk tillatte masse på tilhengerens koplingspunkt.

7.4.2. Krav for kjøretøyer i gruppe N og O, med unntak av campingtilhengere

7.4.2.1. Summen av massene m
i
 kan ikke være mindre enn massen M.

7.4.2.2. For hver akselgruppe «j» skal summen av massene m
i
 på akslene ikke være mindre enn

massen µ
j
. I tillegg skal hver av massene m

i
 ikke være mindre enn den delen av µ

j
 som

virker på akselen «i» som bestemt ved lovene for massefordeling for nevnte akselgruppe.

7.4.2.3. Summen av massene µ
j
 kan ikke være mindre enn massen M.

7.4.2.4. Massen i driftsferdig stand, pluss en masse tilsvarende 75 kg multiplisert med antallet
passasjerer pluss største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, skal ikke overstige
massen M.
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7.4.2.5. Når kjøretøyet er lastet til massen M i samsvar med et av de relevante tilfellene beskrevet
i nr. 7.4.2.5.1-7.4.2.5.3, skal massen tilsvarende belastningen som virker på akselen «i»
ikke være større enn massen m

i
 på nevnte aksel, og massen tilsvarende belastningen på

enkelakselen eller akselgruppen «j» kan ikke være større enn massen µ
j
. Dessuten skal

massen tilsvarende belastningen på drivakselen eller summen av massene tilsvarende
belastningene på drivakslene være minst 25 % av massen M.

7.4.2.5.1. Andre tilhengere og motorvogner enn trekkvogner:

7.4.2.5.1.1. Ensartet fordeling av massen for ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer
med unntak av dem nevnt i nr. 7.4.2.5.1.2: kjøretøyet i driftsferdig stand med en masse på
75 kg plassert på hvert passasjersete belastes til massen M, med nyttelasten ensartet
fordelt på området beregnet på transport av gods.

7.4.2.5.1.2. Ekstrem fordeling av massen (ikke-ensartet belastning) for kjøretøyer som er delvis
oppbygde eller spesialkjøretøyer som utelukkende innebærer transport med ikke-ensartede
belastninger: produsenten skal oppgi de ekstreme tillatte mulige plasseringer av
tyngdepunktet til nyttelasten og/eller karosseriet og/eller utstyret eller den innvendige
innretning (for eksempel: fra 0,50 m til 1,30 m foran første bakaksel). Kontrollen skal
foretas på en slik måte at den omfatter alle mulige posisjoner tyngdepunktet kan være i,
med kjøretøyet i driftsferdig stand med en masse på 75 kg plassert på hvert passasjersete,
belastet til massen M.

7.4.2.5.2. Trekkvogner for tilhengere (trekkbiler) og lastebiler som også er beregnet på å trekke en
påhengsvogn:

7.4.2.5.2.1. Samme beregninger som angitt i nr. 7.4.2.5.1.1 for andre ferdigoppbygde eller etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer enn spesialkjøretøyer eller i nr. 7.4.2.5.1.2 for kjøretøyer som
er delvis oppbygde eller spesialkjøretøyer, skal foretas i alle mulige følgende relevante
tilfeller:

a) uten belastning på koplingspunktet (bortsett fra for trekkbiler, belastningen
tilsvarende massen av koplingen dersom den er montert av produsenten; den
inngår da i kjøretøyets masse i driftsferdig stand i samsvar med nr. 2.5),

b) en belastning tilsvarende koplingens største masse som oppgitt av produsenten,
og dersom vedkommende ikke står for monteringen av den, påført koplingspunktet
(og fratrukket nyttelasten),

c) en belastning tilsvarende den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet,
påført koplingspunktet (og fratrukket nyttelasten).

7.4.2.5.3. Semitrailer-trekkvogner

7.4.2.5.3.1. For ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer: produsenten skal oppgi
ytterposisjonene for svingskivens akse. Kontrollen skal foretas på en slik måte at den
omfatter alle mulige posisjoner svingskivens akse kan være i, med kjøretøyet i driftsferdig
stand med en masse på 75 kg plassert på hvert passasjersete, belastet til massen M
(med nyttelasten påført svingskivens akse).

7.4.2.5.3.2. For delvis oppbygde kjøretøyer: samme kontroller som i nr. 7.4.2.5.3.1 skal foretas på
grunnlag av de ytterste tillatte posisjoner for svingskivens akse oppgitt av produsenten.

7.4.2.6. Når et kjøretøy i gruppe N belastes til massen M og dets bakaksel («n» for en aksel) eller
dets gruppe bakaksler («q» for en akselgruppe) belastes til massen m

n
 eller µ

q
, skal

massen som hviler på den styrende aksel eller de styrende akslene, ikke være mindre enn
20 % av M.
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7.4.2.7. MC skal ikke overstige M + TM.

7.4.3. Krav for busser og turvogner

7.4.3.1. Kravene i nr. 7.4.2.1-7.4.2.3 og i nr. 7.4.2.7 får anvendelse.

7.4.3.2. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand, pluss massen Q som bestemt i tabellen i nr. 7.4.3.3.1
ganget med det samlede antall passasjerer pluss den største teknisk tillatte masse på
koplingspunktet pluss massene B og BX, definert i nr. 7.4.3.3.1, skal ikke overstige
massen M.

7.4.3.3. Når det delvis oppbygde kjøretøyet belastes til dets masse M i henhold til tilfellet beskrevet
i nr. 7.4.2.5.1.2, eller når det ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i
driftsferdig stand belastes som beskrevet i nr. 7.4.3.3.1 nedenfor, skal massen tilsvarende
belastningen på hver aksel ikke overstige massen m

i
 på hver aksel, og massen tilsvarende

belastningen på hver enkelaksel og eller akselgruppe kan ikke overstige massen µ
j
 på

denne akselgruppen. Dessuten skal massen tilsvarende belastningen på drivakselen eller
summen av massene tilsvarende belastningene på drivakslene være minst 25 % av M.

7.4.3.3.1. Kjøretøyet i driftsferdig stand belastes med en masse Q på hvert passasjersete, et antall SP,
tilsvarende antallet stående passasjerer, hver med en masse Q jevnt fordelt på plassen
som er avsatt for stående passasjerer S

1
, en masse lik B (kg) jevnt fordelt i bagasjerommene,

og eventuelt en masse lik BX (kg) jevnt fordelt på den del av takflaten som er innrettet for
plassering av bagasje, der:

S
1
 er plassen avsatt for stående passasjerer, som definert i det kommende europaparlaments-

og rådsdirektiv om særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe M
2
 og M

3
. Til nevnte

direktiv er vedtatt, bestemmes S
1
 som definert i FN/ECE-reglement nr. 36 (dok.

E/CEE/TRANS/505/Rev. 1, tilf. 35), og nr. 52 (dok. E/CEE/TRANS/505/Rev. 1, tilf. 51),

SP, oppgitt av produsenten, skal ikke overstige verdien S
1
/Ss

p
, der Ss

p 
er den plass som

vanligvis er avsatt for én stående passasjer, angitt i tabellen nedenfor,

B (kg), oppgitt av produsenten, skal ha en numerisk verdi på minst 100 x V (V er det
samlede bagasjeromsvolum i m3),

BX, oppgitt av produsenten, skal gi en særlig belastning på minst 75 kg/m2 på hele den del
av takflaten som er innrettet for plassering av bagasje.

Q og Ss
p 
har verdiene fastsatt i nedenstående tabell:

Kjøretøyklasse massen Q (kg)  Ss
p
 (m2/passasjer) plass som

av én passasjer vanligvis er avsatt for
én stående passasjer

Klasse I og A (**) 68  0,125

Klasse II 71 (*)  0,15

Klasse III og B 71(*)  Ingen stående passasjerer

(*) Herunder 3 kg for håndbagasje.

(**) Dersom et kjøretøy i klasse II, III eller B gis typegodkjenning også som et klasse I- eller klasse A-kjøretøy, skal massen
av bagasjen som medføres i bagasjerom som er tilgjengelige bare fra utsiden av kjøretøyet, ikke medregnes for
typegodkjenning av sistnevnte klasser.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999Nr. 16/24

7.4.3.4. Når kjøretøyet er i driftsferdig stand eller belastet som angitt i nr. 7.4.3.3.1, skal massen
tilsvarende belastningen på forakselen eller forakselgruppen ikke være mindre enn
prosentdelen av M fastsatt i nedenstående tabell:

7.4.4. Krav for andre kjøretøyer i gruppe M2 og M3 enn busser og turvogner samt
campingtilhengere

Kravene i nr. 7.4.2.1-7.4.2.4 og 7.4.2.7 får anvendelse. Når det delvis oppbygde kjøretøyet
er belastet til sin masse M i henhold til tilfellet beskrevet i nr. 7.4.2.5.1.2, eller når det
ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i driftsferdig stand belastes til
sin masse M som beskrevet i tillegget til vedlegg II til rådsdirektiv 92/21/EØF(1), kan
dessuten massen tilsvarende belastningen på hver aksel ikke overstige massen m

i
 på denne

akselen, og massen tilsvarende belastningen på hver enkelaksel eller akselgruppe kan ikke
overstige massen µ

j
 på denne akselgruppen. Videre skal massen tilsvarende belastningen

på drivakselen eller summen av massene tilsvarende belastningene på drivakslene være
minst 25 % av M.

7.5. Vilkår som skal kontrolleres for klassifisering av et kjøretøy som terrenggående
(vedlegg II nr. 4 i direktiv 70/156/EØF)

7.5.1. Den tekniske instans skal kontrollere om det ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde
kjøretøyet eller semitrailertrekkvognen uten svingskive skal anses som et terrenggående
kjøretøy i henhold til kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF.

7.5.2. For andre delvis oppbygde kjøretøyer skal denne kontrollen foretas bare på produsentens
anmodning.

7.6 Manøvreringsevne

7.6.1. Enhver motorvogn og semitrailer skal kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt
sirkelformet bane på 360° innenfor et område begrenset av to konsentriske sirkler der den
ytre har en radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m, uten at noen av kjøretøyets
ytterpunkter (med unntak av de framstikkende deler nevnt i nr. 2.4.2 i forbindelse med
kjøretøybredden) overskrider sirklenes omkretser.

For motorvogner og semitrailere med akselløfter (se nr. 2.14) får dette kravet anvendelse
også når akselen eller akslene er i løftet stilling (i henhold til nr. 2.14).

Overholdelse av ovennevnte krav skal kontrolleres på følgende måte:

7.6.1.1. Motorvogner

Motorvognens fremste ytterpunkt skal følge omkretsen til den ytre sirkelen (figur A).

Vilkår for
 Klasse I og A  Klasse II  Klasse III og B

belastning
Stiv Leddelt  Stiv Leddelt  Stiv Leddelt

Ubelastet  20 20  25 20  25 20

Belastet  25 20  25 20  25 20

(1) EFT nr. L 129 av 14.5.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 95/48/EF (EFT nr. L 233 av 30.9.1995,
s. 73).
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7.6.1.2. Semitrailere

En semitrailer skal anses å oppfylle kravene i nr. 7.6.1 dersom dens akselavstand ikke
overstiger:

der L er semitrailerens bredde, og akselavstanden i dette nummer måles som avstanden
mellom aksen til semitrailerens kingbolt og den ikke-styrende boggiens midtlinje; dersom
én eller flere av boggiens ikke-styrende aksler er utstyrt med akselløfter (se nr. 2.14), skal
den lengste akselavstanden legges til grunn, enten dette er tilfellet når akselen eller akslene
er løftet/senket. I tvilstilfeller kan typegodkjenningsmyndigheten kreve at det foretas en
prøving som fastsatt i nr. 7.6.1.

7.6.2. Tilleggskrav for kjøretøyer i gruppe M
2
 eller M

3
 og N

Når kjøretøyet er stillestående og dets styrende hjul er slik rettet at kjøretøyets fremste
ytterpunkt ville beskrive en sirkel med en radius på 12,50 m dersom kjøretøyet ble satt i
bevegelse, skal det ved å markere en linje på bakken lages et vertikalt plan som tangerer den
siden av kjøretøyet som vender utover fra sirkelen. For leddelte kjøretøyer i gruppe M

2

eller M
3
 skal de to stive delene bringes på linje med planet.

Når kjøretøyet beveges framover til en av sidene langs sirkelen med en radius på 12,50 m,
skal ingen av kjøretøyets deler overskride det vertikale planet med mer enn 0,80 m
(se figur B) for et stivt kjøretøy, eller med mer enn 1,20 m (se figur C) for et leddelt
kjøretøy i gruppe M

2
 eller M

3
.

For kjøretøyer utstyrt med akselløfter, får dette kravet anvendelse også når akselen/
akslene er i løftet stilling (i henhold til nr. 2.14).

For kjøretøyer i gruppe N med løftbare aksler i løftet stilling eller belastbare aksler i
ubelastet tilstand, skal tallet 0,80 m erstattes med 1,00 m.

7.6.3. Kravene i nr. 7.6.1 og 7.6.2 kan på produsentens anmodning kontrolleres også ved at det
foretas en tilsvarende passende beregning eller geometrisk demonstrasjon.

Figur A

( ) ( )22 2/5,302,0412,50 L+−−
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Figur B

Figur C

høyst 1,2 m
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7.6.4. For delvis oppbygde kjøretøyer skal produsenten oppgi de største tillatte dimensjoner
som kjøretøyet skal kontrolleres mot med hensyn til kravene i nr. 7.6.1 og 7.6.2.

7.7. Tilleggskrav for motorvogner i gruppe M
2
 og M

3

Den største teknisk tillatte trekkbare masse skal ikke overstige 3 500 kg.

7.8. Største teknisk tillatte masse på motorvogners koplingspunkt og
monteringsanvisning for koplinger

7.8.1. Den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet til en motorvogn konstruert for å
trekke en påhengsvogn og med en største teknisk tillatt trekkbar masse på mer enn
3,5 tonn skal være minst 10 % av dens største teknisk tillatte trekkbare masse eller
1000 kg, der det laveste tallet skal gjelde, pluss for andre motorvogner enn trekkvogner,
koplingens masse dersom kjøretøyet er slik utstyrt av produsenten, eller koplingens
største tillatte masse dersom kjøretøyet ikke er slik utstyrt av produsenten.

7.8.2. Den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet til en motorvogn konstruert for å
trekke en påhengsvogn og med en største teknisk tillatt trekkbar masse på mindre enn
3,5, tonn skal være minst 4 % av dens største teknisk tillatte totalmasse eller 25 kg, der
det laveste tallet skal gjelde, pluss for andre motorvogner enn trekkvogner, koplingens
masse dersom kjøretøyet er slik utstyrt av produsenten, eller koplingens største tillatte
masse dersom kjøretøyet ikke er slik utstyrt av produsenten.

7.8.3. For en motorvogn med en største teknisk tillatt totalmasse som ikke overstiger 3,5 tonn,
skal produsenten angi i brukerveiledningen de vilkår som gjelder for festing av koplingen
på motorvognen.

I et slikt tilfelle skal nevnte vilkår omfatte den største teknisk tillatte masse på motorvognens
koplingspunkt, største tillatte masse på koplingen, koplingens festepunkter på motorvognen
og koplingens største tillatte overheng.

7.9. Bakkestartevne

Motorvogner som trekker en tilhenger, og som er lastet til vogntogets største teknisk
tillatte totalmasse, skal kunne starte fem ganger på fem minutter ved en helningsgrad
oppover på minst 12 %.

7.10. Forholdet motoreffekt/totalmasse

Motorvogner skal ha en motoreffekt på minst 5 kilowatt per tonn av vogntogets teknisk
tillatte totalmasse. Motoreffekten skal måles i henhold til bestemmelsene i rådsdirektiv
80/1269/EØF(1).

7.11. Vilkår for likeverdighet mellom visse luftfjæringssystemer og fjæringssystemer
for kjøretøyers drivaksler

7.11.1. På produsentens anmodning skal den tekniske instans kontrollere et fjæringssystems
likeverdighet med et luftfjæringssystem for drivaksler.

For at et fjæringssystem skal anses som likeverdig med et luftfjæringssystem, må det
oppfylle følgende krav:

7.11.1.1. når massen som fjæres på en drivaksel eller en boggi, utsettes for en fri vertikal lavfrekvent
svingning, skal frekvensen og dempningen som måles når fjæringen utsettes for maksimal
belastning, ligge innenfor grensene definert i nr. 7.11.1.2-7.11.1.5,

(1) EFT nr. L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved direktiv 89/491/EØF (EFT nr. L 238 av 15.8.1989, s 43).
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7.11.1.2. hver aksel skal være utstyrt med hydrauliske støtdempere. På en boggi skal støtdemperne
være slik plassert at boggiens svingninger reduseres til et minimum,

7.11.1.3. det gjennomsnittlige dempningsforhold D
m
 skal være over 20 % av den kritiske dempning

for en fjæring utstyrt med hydrauliske støtdempere som virker,

7.11.1.4. dempningsforholdet D
r
, der alle hydrauliske støtdempere er fjernet eller satt ut av drift,

skal ikke overstige 50 % av D
m
,

7.11.1.5. frekvensen for massen som fjæres på drivakselen eller boggien, skal ved fri vertikal svingning
ikke være høyere enn 2,0 Hz,

7.11.1.6. fjæringens frekvens og dempning er definert i nr. 7.11.2. Prøvingsmetodene for måling av
frekvens og dempning er fastsatt i nr. 7.11.3.

7.11.2. Definisjon av frekvens og dempning

Denne definisjonen tar som utgangspunkt en avfjæret masse M (kg) over en drivaksel eller
boggi. Akselen eller boggien har mellom massen som fjæres og veidekket en samlet vertikal
stivhet på K Newton/meter (N/m), og en samlet dempningskoeffisient på C Newton/
meter per sekund (N.s/m); Z er den vertikale forskyvning av massen som fjæres.
Bevegelsesligningen for den avfjærede massens frie svingninger er:

Svingningsfrekvensen F (Hz) for massen som fjæres, er:

Dempningen er kritisk når C = Co,

der:

Dempningsforholdet uttrykt som en brøkdel av den kritiske dempning er C/Co.

Ved fri svingning av den avfjærede massen vil massens vertikale bevegelse følge en dempet
sinuskurve (figur 2). Frekvensen kan bestemmes ved å måle tiden for så mange
svingningssykluser som kan observeres. Dempningen kan bestemmes ved å måle høyden
til svingningsutslag som følger etter hverandre i samme retning. Dersom toppamplitudene
i første og andre svingningssyklus kalles A

1
 og A

2
, vil dempningsforholdet D være:

der ln er den naturlige logaritme av amplitudeforholdet.

7.11.3. Prøvingsmetode

For ved prøving å bestemme dempningsforholdet D
m
, dempningsforholdet D

r
, dvs.

dempningsforholdet uten hydrauliske støtdempere, og fjæringsfrekvensen F bør det lastede
kjøretøyet:

0KZ
dt

dZ
C

dt

d
T

2

2
=++Z

2

2

M4
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Kjøreretning
10 til 20 mm
(radius)

a) kjøres ved lav hastighet (5 km/t ± 1 km/t) over et 80 mm høyt trinn med profil
som vist i figur 1. Svingningen som skal undersøkes med hensyn til frekvens og
dempning, oppstår etter at hjulene på drivakselen har passert trinnet, eller

b) trykkes ned ved understellet slik at belastningen på drivakselen er en og en halv
gang dens høyeste statiske verdi. Trykket på kjøretøyet fjernes plutselig, og den
påfølgende svingning undersøkes, eller

c) løftes opp ved understellet slik at massen som fjæres, løftes til 80 mm over
drivakselen. Kjøretøyet frigjøres plutselig, og den påfølgende svingning
undersøkes, eller

d) gjøres til gjenstand for andre prøvingsmetoder, i den utstrekning produsenten har
godtgjort overfor den tekniske instans at de er likeverdige.

Kjøretøyet skal være utstyrt med en avstandsgiver til måling av vertikal forskyvning,
montert mellom drivaksel og understell umiddelbart over drivakselen. Ved å avlese denne
er det mulig å finne tidsintervallet mellom første og andre kompresjonstopp, og derved
dempningen. På boggier med to drivaksler bør det monteres avstandsgivere mellom hver
drivaksel og understellet umiddelbart over drivakselen.

Dekkene skal være pumpet opp til det lufttrykk som produsenten anbefaler som egnet for
kjøretøyets prøvingsmasse.

Prøvingen for kontroll av fjæringssystemenes likeverdighet skal foretas med den største
teknisk tillatte masse på akselen eller akselgruppen, og likeverdigheten anses å omfatte
samtlige masser som er mindre enn den.

Figur 1

Trinn ved fjæringsprøving

Figur 2

Kortvarig dempningsvirkning

TímiTid
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGSDOKUMENT Nr......

i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning av visse grupper
kjøretøyer og deres tilhengere med hensyn til deres masser og dimensjoner

(Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF)

Følgende opplysninger 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 (210 x 297 mm) eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være
tilstrekkelig detaljerte.

For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant
ytelsesrelatert informasjon vedlegges.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens forretningsnavn): ...........................................................................

0.2. Kjøretøytype:...................................................................................................................

0.2.1. Alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):..................................................................................

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type (b): ..............................................................

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

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

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.6. Lovfestede kjennemerkers og pregingers plassering og festemåte:

0.6.1. På understellet:

0.6.2. På karosseriet:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

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

1.2. Målsatt skisse av hele kjøretøyet: ....................................................................................

1.3. Antall aksler og hjul: .........................................................................................................

1.3.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: .................................................................

1.3.2. Styrende akslers antall og plassering: ...............................................................................

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): .....................................................

Fotnoter

I alminnelighet tilsvarer mumre og fotnoter i dette opplysningsdokument dem som er benyttet i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF. Numre som er uten betydning for dette direktivs formål, er utelatt.

Fotnote (εεεεε) betyr: «slik oppstilt at den faktiske verdi for hver tekniske konfigurasjon av kjøretøytypen tydelig framgår».

Fotnote (nd) betyr: «ISO-standard 612-1978, term nr. 6.18.1».
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1.4. Understell (dersom slikt forekommer) (oversiktstegning): ...............................................

1.6. Motorens plassering og innretning: ..................................................................................

1.7. Førerhus (frambygd eller normalt) (z): ..............................................................................

1.9. Angi om motorvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om
tilhengeren er en semitrailer, slepvogn eller påhengsvogn; angi om det dreier seg om et
kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods.

2. MASSER OG DIMENSJONER (e) (kg og mm)

(se eventuelt tegning)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning) (f): ...................................................................

2.1.1. For semitrailere: ................................................................................................................

2.1.1.1. Avstanden mellom svingskivens akse og semitrailerens bakerste punkt: .........................

2.1.1.2. Største avstand mellom svingskivens akse og et punkt foran på semitraileren: ...............

2.1.1.3. Semitrailerens akselavstand, som definert i nr. 7.6.1.2 i vedlegg I til dette direktiv: ........

2.2. For semitrailertrekkvogner: ...............................................................................................

2.2.1. Svingskivens framspring (største og minste: angi tillatte verdier for et delvis oppbygd
kjøretøy) (g): .....................................................................................................................

2.2.2. Svingskivens (standardiserte) største høyde (h): ..............................................................

2.3. Sporvidde(r) og akselavstand(er): .....................................................................................

2.3.1. Sporvidde for hver styrende aksel(i): ................................................................................

2.3.2. Sporvidde for alle andre aksler(i): .....................................................................................

2.3.3. Bredeste bakaksels bredde(i): ............................................................................................

2.4. Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig):

2.4.1. Understell uten karosseri

2.4.1.1. Lengde (j): .........................................................................................................................

2.4.1.1.1. Største tillatte lengde: .......................................................................................................

2.4.1.1.2. Minste tillatte lengde: .......................................................................................................

2.4.1.2. Bredde (k): .........................................................................................................................

2.4.1.2.1. Største tillatte bredde: .......................................................................................................

2.4.1.2.2. Minste tillatte bredde: ......................................................................................................

2.4.1.3. Høyde (i driftsferdig stand) (1) (for fjæring regulerbar i høyden, angi normal driftsstilling):

2.4.1.4. Overheng foran (m): ...........................................................................................................

2.4.1.5. Overheng bak (n): ..............................................................................................................

2.4.1.5.2. Koplingspunktets minste og største tillatte overheng (nd): ...............................................

2.4.1.8. Ytterste tillatte posisjoner for karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger
og/eller utstyr og/eller nyttelast: .......................................................................................

2.4.1.9. Avstanden mellom akslene (for kjøretøyer med flere aksler): ..........................................
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2.4.2. For understell med karosseri:

2.4.2.1. Lengde (j): .........................................................................................................................

2.4.2.1.1. Lasteflatens lengde: ...........................................................................................................

2.4.2.2. Bredde (k): .........................................................................................................................

2.4.2.2.1. Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods): .....

2.4.2.3. Høyde (i driftsferdig stand) (l) (for fjæring regulerbar i høyden, angi normal driftsstilling):
..........................................................................................................................................

2.4.2.4. Overheng foran (m): ...........................................................................................................

2.4.2.5. Overheng bak (n): ..............................................................................................................

2.4.2.8. Ytterste tillatte posisjoner for nyttelastens tyngdepunkt (for ikke-ensartet belastning: .

2.4.2.9. Avstanden mellom akslene (for kjøretøyer med flere aksler): ..........................................

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri og, når det gjelder trekkvogner i en annen gruppe enn
M

1
, med kopling, i driftsferdig stand eller understellets masse med førerhus dersom

karosseriet og/eller koplingen ikke leveres av produsenten (med kjølevæske, smøremidler,
drivstoff, alle øvrige væsker bortsett fra spillvann, verktøy, reservehjul og fører), og, for
busser og turvogner, mannskapsmedlemmets masse (75 kg) dersom kjøretøyet er utstyrt
med et mannskapssete) (o) (ε): ..........................................................................................

2.6.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (ε): ..........................................................................................................

2.7. For et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, minste masse som oppgitt av produsenten: ..
..........................................................................................................................................

2.7.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet: ...............................................................................................................

2.8. Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten (y) (ε): ...................................

2.8.1. Fordeling av massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (ε): ..........................................................................................................

2.9. Største teknisk tillatte masse på hver aksel (ε): ................................................................

2.10. Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe(ε): ......................................................

2.11. Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse(ε): ...............................................

2.11.1. Slepvogn:..........................................................................................................................

2.11.2. Semitrailer:........................................................................................................................

2.11.3. Påhengsvogn:....................................................................................................................

2.11.3.1. Største forhold koplingsoverheng (p)/akselavstand: ..........................................................

2.11.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: .................................................................

2.11.6. Den ubremsede tilhengers største masse: .........................................................................

2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: ...........................................................

2.12.1. — for motorvognen: .........................................................................................................

2.12.2. — for semitraileren eller påhengsvognen: .........................................................................
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2.13. Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten): ..............

2.14.1. Forholdet motoreffekt/vogntogets største teknisk tillatte masse (i kW/kg) (i henhold til
definisjonen gitt i nr. 7.10 i vedlegg I til dette direktiv): ...................................................

2.16. Beregnet største tillatte masse ved registrering/i bruk: (valgfritt: når disse verdier er gitt,
skal de kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV)(1): ............................................

2.16.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere verdier er mulige for hver
teknisk konfigurasjon) (ε): .................................................................................................

2.16.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk og, for en semitrailer
eller påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som oppgitt av produsenten
når den er lavere enn den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet (flere verdier er
mulige for hver teknisk konfigurasjon) (ε): ........................................................................

2.16.3. Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere verdier er
mulige for hver teknisk konfigurasjon) (ε): ........................................................................

2.16.4. Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere verdier er mulige for
hver teknisk konfigurasjon) (ε): .........................................................................................

2.16.5. Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere verdier er mulige
for hver teknisk konfigurasjon) (ε): ...................................................................................

5. AKSLER

5.1. Beskrivelse av hver aksel: .................................................................................................

5.2. Merke: ..............................................................................................................................

5.3. Type:................................................................................................................................

5.4. Løftbar(e) aksel/aksler: .....................................................................................................

5.4.1. Plassering, merke og type: ................................................................................................

5.5. Belastbar(e) aksel/aksler: ..................................................................................................

5.5.1. Plassering, merke og type: ................................................................................................

6. FJÆRING

6.1. Oversiktstegning av fjæringssystemet

6.2. Fjæringstype og -utforming for hver enkelt aksel, akselgruppe eller hvert enkelt hjul: ....

6.2.1. Nivåregulering: ja/nei

6.2.3. Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei

6.2.3.1. Drivakselens/drivakslenes fjæring likeverdig med luftfjæring: ja/nei

6.2.3.2. Frekvens og dempning for den fjærende massens vertikale svingning: .............................

6.3. Beskrivelse av fjæringens fjærende deler (utforming, materialegenskaper og dimensjoner):
..........................................................................................................................................

6.4. Stabilisatorer: ja/nei

6.5. Støtdempere: ja/nei

(1) Nr. 2.16-2.16.5 skal ikke være til hinder for at nasjonale registeringsmyndigheter kan godkjenne største masser ved
registrering/i bruk utover disse.
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6.6. DEKK OG HJUL

6.6.1. Dekk/hjul-kombinasjoner (for dekk angis dimensjonsbetegnelse, indeks for minste
belastningskapasitet, symbol for minste hastighetskategori; for hjul angis felgdimensjon(er)
og innpressing(er)) (ε): ........................................................................................................

6.6.1.1. Aksel nr. 1: .......................................................................................................................

6.6.1.2. Aksel nr. 2: .......................................................................................................................

osv.

6.6.3. Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten: ............................................ (kilopascal)(ε)

8. BREMSER

8.3. Betjening og overføring for tilhengerbremseanlegg i kjøretøyer konstruert for å trekke en
tilhenger:...........................................................................................................................

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:..................................................................................................................

9.10.3. Seter:.................................................................................................................................

9.10.3.1. Antall: ...............................................................................................................................

9.10.3.2. Plassering og innretning: ...................................................................................................

9.17. Lovfestede kjennemerker: .................................................................................................

9.17.1. Fotografier og/eller tegninger av lovfestede kjennemerkers, lovfestede pregingers og
understellsnummerets plassering: .....................................................................................

9.17.2. Fotografier og/eller tegninger av den offisielle del av kjennemerker og preginger (eksempel
med dimensjonene angitt): ................................................................................................

11. FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER, TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1. Klasse og type av den/de kopling(er) som er montert/skal monteres: ..............................

11.2. Kjennetegn for D, U, S og V for den/de kopling(er) som er montert, eller minste kjennetegn
for D, U, S og V for den/de kopling(er) som skal monteres: ..........................dekanewton

11.3. Anvisning for festing av koplingen på kjøretøyet og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; tilleggsopplysninger dersom
bruken av vedkommende koplingstype er begrenset til visse kjøretøytyper: ..................

11.4. Opplysninger om montering av særlige tilhengerfester eller -beslag: ................................

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BUSSER OG TURVOGNER

13.1. Klasse buss eller turvogn: .................................................................................................

13.2. Antall ståplasser: ..............................................................................................................

13.3. Antall seter (for passasjerer og mannskap): .....................................................................
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13.3.1. Mannskapssete: ja/nei(1)

13.6. Bagasjeromsvolum:.......................................................................................................m3

13.7. Takflate innrettet for transport av bagasje: ..................................................................m2

TILLEGGSOPPLYSNINGER FOR TERRENGGÅENDE KJØRETØYER

2.4.1. For understell uten karosseri:

2.4.1.4.1. Frivinkel foran (na):........grader

2.4.1.5.1. Frivinkel bak (nb):........grader

2.4.1.6. Bakkeklaring (som definert i avsnitt A nr. 4.5 i vedlegg II til rådsdirektiv 70/156/EØF):

2.4.1.6.1. mellom akslene:.................................................................................................................

2.4.1.6.2. under forakselen (-akslene): ..............................................................................................

2.4.1.6.3. under bakakselen (-akslene): .............................................................................................

2.4.1.7. Rampevinkel (nc):........grader

2.4.2. For understell med karosseri:

2.4.2.4.1. Frivinkel foran (na):........grader

2.4.2.5.1. Frivinkel bak (nb):........grader

2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i avsnitt A nr. 4.5 i vedlegg II til rådsdirektiv 70/156/EØF)

2.4.2.6.1. mellom akslene:.................................................................................................................

2.4.2.6.2. under forakselen (-akslene): ..............................................................................................

2.4.2.6.3. under bakakselen (-akslene): .............................................................................................

2.4.2.8. Rampevinkel (nc):........grader

2.15. Bakkestartevne (bare kjøretøyet........prosent): ................................................................

4.9. Differensialsperre: ja/nei/valgfritt(1)

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG III

MØNSTER

[Største format: A4 (210 x 297 mm)]

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

          Myndighetens stempel

Melding om:

– typegodkjenning
– utvidelse av typegodkjenning(1)
– nektelse av typegodkjenning(1)
– tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype i henhold til direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner
og deres tilhengere og om endring av direktiv 70/156/EØF.

EF-typegodkjenningsnummer: ..................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen: .......................................................................................................................

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma): ......................................................................................................
0.2. Kjøretøytype:.............................................................................................................................
0.2.1. Handelsbetegnelse(r): ..................................................................................................................
0.3. Kjøretøyet er eventuelt er slik merket for identifikasjon av typen: ............................................
0.3.1. Merkingens plassering: ...............................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe: .........................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: ....................................................................................................

Navn og adresse til produsenten med ansvar for siste trinn i produksjonen av kjøretøyet: .......
....................................................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse: ................................................................................

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelle): se tilføyelsen
2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingen: ...........................................................
3. Prøvingsrapportens dato: ............................................................................................................
4. Prøvingsrapportens nummer: ......................................................................................................
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:............................................................................................................................................
7. Dato: ...........................................................................................................................................
8. Underskrift: .................................................................................................................................
9. Listen over dokumentene som er levert godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på anmodning,

er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...

om typegodkjenning av visse grupper motorvogner og deres tilhengere i henhold til direktiv 97/27/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.0. Dimensjonene overstiger de største tillatte dimensjoner i nr. 7.3 i vedlegg I til direktiv 97/
27/EF (i henhold til artikkel 3 og 7 i nevnte direktiv: ja/nei(1)

1.1. Lengde (samlet): ............mm (ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy)

1.1.1. Lasteflatens lengde: ...........................................................................................................

1.1.2. Avstanden mellom svingskivens akse og semitrailerens forreste punkt: ..........................

1.1.3. Avstanden mellom svingskivens akse og semitrailerens bakerste punkt: .........................

1.2. Bredde (samlet): ............mm (ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy)

1.3. Høyde (samlet): ............mm (ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy)

1.4. Største tillatte lengde: ............mm (delvis oppbygd kjøretøy)

1.5. Største tillatte bredde: ............mm (delvis oppbygd kjøretøy)

1.6. Ytterste tillatte posisjoner for karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger
og/eller utstyr og/eller nyttelast (delvis oppbygd kjøretøy eller ikke-ensartet belastning):
..........................................................................................................................................

1.7. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand(2): .........................................................................

1.7.1. Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse(2): ............kg

1.9. Største teknisk tillatte akselmasse(2):

1.9.1. Aksel nr. 1: ............kg

Aksel nr. 2(1): ............kg

Aksel nr. 3(1):............kg

Aksel nr. 4(1): ............kg

Aksel nr. 5(1): ............kg

1.11. Største teknisk tillatte masse på akselgruppen(2):

1.11.1. Første akselgruppe: ............kg

Andre akselgruppe(1): ............kg

1.13. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: .................................................................

1.14. Løftbare aksler: .................................................................................................................

1.15. Belastbare aksler: ..............................................................................................................

1.17. Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse(1)(2): ...........................................

1.17.1. Slepvogn(1): ......................................................................................................................

1.17.2. Semitrailer(1): ....................................................................................................................

1.17.3. Påhengsvogn(1): ................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Slik oppstilt at den faktiske verdi for hver tekniske konfigurasjon av kjøretøytypen tydelig framgår.
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1.17.4. Ubremset tilhenger(1): .......................................................................................................

1.18. Største teknisk tillatte masse på motorvognens/semitrailerens/påhengsvognens
koplingspunkt(1)(2): ............kg

1.19. Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten): ............kg

1.20. Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk(2)(3): ..........................................

1.20.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere verdier er mulige for hver
teknisk konfigurasjon)(2): .................................................................................................

1.20.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk og, for en semitrailer
eller påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som oppgitt av produsenten
når den er lavere enn den teknisk tillatte masse på koplingspunktet (flere verdier er mulige
for hver teknisk konfigurasjon(2): .....................................................................................

1.20.3. Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere verdier er
mulige for hver teknisk konfigurasjon)(2): ........................................................................

1.20.4. Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere verdier er mulige for
hver teknisk konfigurasjon)(2): .........................................................................................

1.20.5. Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk(flere verdier er mulige
for hver teknisk konfigurasjon)(2): ....................................................................................

1.21. Luftfjæring for drivaksel: ja/nei(1).

1.22. Drivakselens fjæring ansett likeverdig med luftfjæring: ja/nei(1).

1.23. Terrenggående kjøretøy: ja/nei(1).

1.24. Antall passasjerer: ............................................................................................................

1.24.1. Antall seter(2): ..................................................................................................................

1.24.2. For kjøretøyer i gruppe M
2
 eller M

3
, antall ståplasser(2): ...............................................

1.25. Fotografier eller tegninger av koplingens festepunkter på kjøretøyet.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Slik oppstilt at den faktiske verdi for hver tekniske konfigurasjon av kjøretøytypen tydelig framgår.

(3) Utfylles bare dersom opplysningen finnes i opplysningsdokumentet.
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VEDLEGG IV

Dette vedlegg inneholder den ensartede framgangsmåte nevnt i artikkel 4 i dette direktiv for bestemmelse
av «de største tillatte masser ved registrering/i bruk» i hver medlemsstat og de ensartede tekniske krav for
belastbare og løftbare aksler nevnt i artikkel 5 i dette direktiv.

1. Definisjoner

Følgende betegnelser får anvendelse innen rammen av artikkel 4 i dette direktiv, til den endres for
å innføre harmoniserte største tillatte masser. I dette vedlegg menes med

1.0. «udelelig last»: en last som ikke kan deles opp i to eller flere laster med henblikk på veitransport
uten urimelige kostnader eller fare for skade, og som på grunn av sine dimensjoner eller masse
ikke kan transporteres av et kjøretøy hvis masser og dimensjoner er i samsvar med de gjeldende
største tillatte masser og dimensjoner i en medlemsstat,

1.1. «største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk»: kjøretøyets største totalmasse som selve
kjøretøyet kan registreres eller tas i bruk for i en medlemsstat på anmodning av
kjøretøyprodusenten,

1.1.1. For alle tekniske konfigurasjoner av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv, kan
kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning i henhold til dette direktiv framlegge
et sett av beregnede største tillatte totalmasser ved registrering/i bruk, slik at
typegodkjenningsmyndigheten på forhånd kan kontrollere at nevnte masser er i samsvar med
kravene i nr. 2 i dette vedlegg.

1.1.2. Medlemsstatenes myndigheter skal hver for sin respektive stat bestemme et gitt kjøretøys
største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk i henhold til følgende prinsipper:

— per definisjon kan bare én største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk tildeles en gitt
teknisk konfigurasjon av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv,

— den største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk bestemmes som den største masse
som er mindre enn eller lik den største teknisk tillatte totalmasse og den gjeldende største
tillatte masse for kjøretøyet i medlemsstaten (eller, på anmodning av produsenten og
med samtykke av myndighetene i medlemsstaten, en lavere masse), og som oppfyller
kravene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

Dette skal ikke hindre medlemsstatene i å tildele en høyere masse, innen grensene for kjøretøyets
største teknisk tillatte totalmasse, for transport av udelelig last eller for visse typer nasjonal
transportvirksomhet uten vesentlig innvirkning på den internasjonale konkurransen i
transportsektoren.

1.1.3. Ved anvendelsen av særdirektivene oppregnet i vedlegg IV til direktiv 70/156/EØF kan
medlemsstatene kreve at kjøretøyet er i samsvar med de bestemmelser i nevnte direktiver som i
henhold til vedlegg II til direktiv 70/156/EØF får anvendelse på gruppen som tilsvarer den
faktiske verdi for kjøretøyets største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk, og, for
påhengsvogner og semitrailere, den faktiske verdi for massen som tilsvarer belastningen på
akslene når kjøretøyet er belastet til sin største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk.

1.1.4. Medlemsstatene kan kreve at største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk skal være uavhengig
av hvilke dekk kjøretøyet er utstyrt med.
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1.2. «største tillatte masse på akselen ved registrering/i bruk i en medlemsstat»: største totalmasse
på akselen fastsatt av myndighetene i nevnte medlemsstat som selve kjøretøyet skal registreres
eller tas i bruk for i medlemsstaten, på kjøretøyprodusentens anmodning.

1.2.1. For alle tekniske konfigurasjoner av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv, kan
kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning i henhold til dette direktiv framlegge
et sett av beregnede største tillatte masser på akslene ved registrering/i bruk, slik at
typegodkjenningsmyndigheten på forhånd kan kontrollere at nevnte masser er i samsvar med
kravene i nr. 2 i dette vedlegg.

1.2.2. Medlemsstatenes myndigheter skal hver for sin respektive stat bestemme den største tillatte
masse på akselen ved registrering/i bruk i henhold til følgende prinsipper:

— per definisjon kan bare én største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk tildeles hver
aksel for en gitt teknisk konfigurasjon av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de
mulige verdier for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv,

— den største tillatte masse på akselen ved registrering/i bruk bestemmes som den største
masse som er mindre enn eller lik den største teknisk tillatte masse på akselen og den
gjeldende største tillatte masse på akselen i medlemsstaten (eller, på anmodning av
produsenten og med samtykke av myndighetene i medlemsstaten, en lavere masse), og
som oppfyller kravene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

Dette skal ikke hindre medlemsstatene i å tildele en høyere masse, innen grensene for den største
teknisk tillatte masse på akselen, for transport av udelelig last eller for visse typer nasjonal
transportvirksomhet uten vesentlig innvirkning på den internasjonale konkurransen i
transportsektoren.

1.2.3. Medlemsstatene kan kreve at den største tillatte masse på akselen ved registrering/i bruk skal
være uavhengig av hvilke dekk kjøretøyet er utstyrt med.

1.3. «største tillatte masse på akselgruppen ved registrering/i bruk i en medlemsstat»: største
totalmasse på akselgruppen, fastsatt av myndighetene i nevnte medlemsstat som selve kjøretøyet
skal registreres eller tas i bruk for i medlemsstaten, på kjøretøyprodusentens anmodning.

1.3.1. For alle tekniske konfigurasjoner av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv, kan
kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning i henhold til dette direktiv framlegge
et sett av beregnede største tillatte masser på akselgruppen ved registrering/i bruk, slik at
typegodkjenningsmyndigheten på forhånd kan kontrollere at nevnte masser er i samsvar med
kravene i nr. 2 i dette vedlegg.

1.3.2. Medlemsstatenes myndigheter skal hver for sin respektive stat bestemme den største tillatte
masse på akselgruppen ved registrering/i bruk i henhold til følgende prinsipper:

— per definisjon kan bare én største tillatte masse ved registrering/i bruk tildeles hver
akselgruppe for en gitt teknisk konfigurasjon av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett
av de mulige verdier for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette
direktiv,

— den største tillatte masse på akselgruppen ved registrering/i bruk bestemmes som den
største masse som er mindre enn eller lik den største teknisk tillatte masse på akselgruppen
og den gjeldende største tillatte masse på akselgruppen i medlemsstaten (eller, på
anmodning av produsenten og med samtykke av myndighetene i medlemsstaten, en
lavere masse), og som oppfyller kravene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.
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Dette skal ikke hindre medlemsstatene i å tildele en høyere masse, innen grensene for den største
teknisk tillatte masse på akselgruppen, for transport av udelelig last eller for visse typer nasjonal
transportvirksomhet uten vesentlig innvirkning på den internasjonale konkurransen i
transportsektoren.

1.3.3. Medlemsstatene kan kreve at den største tillatte masse på akselgruppen ved registrering/i bruk
skal være uavhengig av hvilke dekk kjøretøyet er utstyrt med.

1.4. en motorvogns «største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk i en medlemsstat»: den
største masse som kan trekkes av motorvognen, fastsatt av myndighetene i nevnte medlemsstat,
og som motorvognen skal registreres eller tas i bruk for i medlemsstaten, på kjøretøyprodusentens
anmodning.

1.4.1. For alle tekniske konfigurasjoner av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv, kan
kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning i henhold til dette direktiv framlegge
et sett av beregnede største tillatte trekkbare masser ved registrering/i bruk, slik at
typegodkjenningsmyndigheten på forhånd kan kontrollere at nevnte masser er i samsvar med
kravene i nr. 2 i dette vedlegg.

1.4.2. Medlemsstatenes myndigheter skal hver for sin respektive stat bestemme den største tillatte
trekkbare masse ved registrering/i bruk for et gitt kjøretøy i henhold til følgende prinsipper:

— per definisjon kan bare én største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk tildeles
for en gitt teknisk konfigurasjon av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige
verdier for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv,

— den største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk bestemmes som den største
masse som er mindre enn eller lik den største teknisk tillatte trekkbare masse og de
gjeldende største tillatte masser i medlemsstaten (eller, på anmodning av produsenten og
med samtykke av myndighetene i medlemsstaten, en lavere masse), og som oppfyller
kravene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

Dette skal ikke hindre medlemsstatene i å tildele en høyere masse, innen grensene for kjøretøyets
største teknisk tillatte trekkbare masse, for transport av udelelig last eller for visse typer nasjonal
transportvirksomhet uten vesentlig innvirkning på den internasjonale konkurransen i
transportsektoren.

1.5. «vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk i en medlemsstat»: summen av
massene til det belastede kjøretøyet og dets belastede tilhenger som motorvognen skal registreres
eller tas i bruk for i medlemsstaten, på kjøretøyprodusentens anmodning.

1.5.1. For alle tekniske konfigurasjoner av kjøretøytypen, som bestemt ved et sett av de mulige verdier
for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II til dette direktiv, kan
kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning i henhold til dette direktiv framlegge
et sett av vogntogets beregnede største tillatte totalmasser ved registrering/i bruk, slik at
typegodkjenningsmyndigheten på forhånd kan kontrollere at nevnte masser er i samsvar med
kravene i nr. 2 i dette vedlegg.

1.5.2. Medlemsstatenes myndigheter skal hver for sin respektive stat bestemme vogntogets største
tillatte totalmasse ved registrering/i bruk for et gitt kjøretøy i henhold til følgende prinsipper:

— per definisjon kan i prinsippet bare én vogntogets største tillatte totalmasse ved
registrering/i bruk tildeles en gitt teknisk konfigurasjon av motorvogntypen, som bestemt
ved et sett av de mulige verdier for numrene fastsatt i opplysningsdokumentet i vedlegg II
til dette direktiv. Imidlertid kan det i samsvar med gjeldende praksis i den berørte
medlemsstat bestemmes en vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk
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etter vogntogets samlede beregnede antall aksler, og denne massen kan avhenge også av
andre egenskaper hos det beregnede vogntog, som beregnet transporttype (f.eks. 40-fot
ISO-containere i kombinert transport osv.),

— vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk bestemmes som den største
masse som er mindre enn eller lik vogntogets største teknisk tillatte totalmasse og de
gjeldende største tillatte masser i medlemsstaten (eller, på anmodning av produsenten og
med samtykke av myndighetene i medlemsstaten, en lavere masse), og som oppfyller
kravene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegg.

Dette skal ikke hindre medlemsstatene i å tildele en høyere masse, innen grensene for vogntogets
største teknisk tillatte totalmasse, for transport av udelelig last eller for visse typer nasjonal
transportvirksomhet uten vesentlig innvirkning på den internasjonale konkurransen i
transportsektoren.

2. Bestemmelse av største tillatte masser ved registrering/i bruk

2.1. Bestemmelsene i nr. 7.4 i vedlegg I til dette direktiv får anvendelse på medlemsstatsmyndighetenes
bestemmelse av de forskjellige største tillatte masser ved registrering/i bruk. For dette formål
betegner de benyttede symbolene M, m

i
, µ

j
, TM og MC henholdsvis kjøretøyets største tillatte

totalmasse ved registrering/i bruk, den største tillatte masse på akselen betegnet «i» ved registrering/
i bruk, på enkelakselen eller akselgruppen betegnet «j» ved registrering/i bruk, den største tillatte
trekkbare masse ved registrering/i bruk og vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering/
i bruk.

2.2. Bestemmelse av en motorvogns største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk:

2.2.1. Den største teknisk tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk for en motorvogn som er
beregnet på å trekke en tilhenger, enten det er en trekkvogn eller ikke, skal være den laveste av
følgende verdier:

a) den største teknisk tillatte trekkbare masse, som er basert på kjøretøyets konstruksjon
og ytelse og/eller den mekaniske koplingens styrke,

b) for kjøretøyer beregnet bare på å trekke tilhengere uten driftsbremser: halvparten av
kjøretøyets masse i driftsferdig stand, høyst 0,75 tonn,

c) for kjøretøyer hvis største masse ikke overstiger 3,5 tonn, og som er beregnet bare på
trekke tilhengere med driftsbremser: kjøretøyets største tillatte totalmasse ved
registrering/i bruk eller, for terrenggående kjøretøyer (se nr. 7.5 i vedlegg I), nevnte masse
multiplisert med en og halv, høyst 3,5 tonn,

d) for kjøretøyer hvis største masse overstiger 3,5 tonn, og som er beregnet bare på trekke
tilhengere utstyrt med driftsbremseanlegg med påløpsbrems: 3,5 tonn,

e) for kjøretøyer hvis største masse overstiger 3,5 tonn, og som er beregnet på trekke
tilhengere med gjennomgående bremseanlegg: kjøretøyets største tillatte totalmasse ved
registrering/i bruk multiplisert med en og halv, forutsatt at de relevante tekniske
bestemmelser i direktiv 96/53/EF er overholdt.

Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1.4 i dette vedlegg, for kjøretøyer beregnet på å trekke flere
enn én av de typer tilhengere som er nevnt i nr. 2.2.1 bokstav b), c), d) og e), kan det bestemmes
inntil tre forskjellige største tillatte trekkbare masser ved registrering/i bruk for hver tekniske
konfigurasjon av kjøretøytypen, basert på kjennetegnene til motorvognens bremsetilkoplinger:
en for tilhengere uten driftsbremser, en for tilhengere med påløpsbremser og en for tilhengere
med gjennomgående bremseanlegg. Disse massene skal bestemmes som nevnt over, ved at
henholdsvis bokstav b), c), d) og e) får anvendelse.
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Medlemsstaten kan på produsentens anmodning godta en mindre masse enn den som bestemmes
på denne måten.

3. Tekniske krav for montering av løftbare eller belastbare aksler på kjøretøyer (vedlegg I
nr. 2.14-2.16)

3.1. Det er tillatt med en eller flere løftbare eller belastbare aksler på ethvert kjøretøy.

3.2. Dersom et kjøretøy er utstyrt med én eller flere løftbare eller belastbare aksler (vedlegg I
nr. 2.14-2.16), skal det påses at den største tillatte masse på akslene og akselgruppene ved
registrering/i bruk ikke overskrides under noen kjørevilkår, med unntak av dem nevnt i nr. 3.5
nedenfor. For dette formål må den løftbare eller belastbare akselen kunne senkes automatisk til
bakkenivå dersom den/de nærmeste akselen eller akslene i akselgruppen eller motorvognens
foraksel er belastet til sin(e) største tillatte masse(r) ved registrering/i bruk.

3.3. Én eller flere gule varsellamper i førerhuset skal fortelle føreren at motorvognens eller tilhengerens
løftbare eller belastbare akselen/aksler er løftet.

3.4. Alle akselløftere som er montert på et kjøretøy som dette direktiv får anvendelse på, samt deres
driftssystemer, skal være slik utformet og montert at de er beskyttet mot feilaktig bruk og
ulovlige inngrep.

3.5. Krav for motorvogners start på glatt underlag

3.5.1. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 3.2 og for å lette motorvogners eller vogntogs start på glatt
underlag og å bedre dekkenes veigrep på slike underlag skal akselløfteren også aktivere
motorvognens eller semitrailerens løftbare eller belastbare aksel for å øke massen på motorvognens
drivaksel, på følgende vilkår:

— massen tilsvarende belastningen på hver av kjøretøyets aksler kan overstige den gjeldende
største tillatte masse i medlemsstaten på akselen med høyst 30 %, så lenge den ikke
overstiger verdien oppgitt av produsenten for dette særlige formål,

— massen tilsvarende restbelastningen på forakselen skal være større enn null (dvs. at for
en bakre belastbar aksel med langt bakre overheng må kjøretøyet ikke vippe opp),

— den løftbare eller belastbare akselen skal kunne aktiveres bare med en særlig
betjeningsinnretning,

— etter at motorvognen har startet og nådd en hastighet på 30 km/t, skal akselen igjen
senkes automatisk til bakkenivå eller belastes.


