
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 70/221/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for
flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på
motorvogner og deres tilhengere(4), er et av
særdirektivene etter den framgangsmåte for EØF-
typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(5). Bestemmelsene og
definisjonene fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn
til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter får derfor
anvendelse på direktiv 70/221/EØF. Det er nødvendig å
tilpasse artikkel 1 i direktiv 70/221/EØF til definisjonene
i direktiv 70/156/EØF.

2) Av hensyn til den tekniske utvikling er det ønskelig å
tilpasse direktiv 70/221/EØF til de tekniske krav vedtatt
av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for
Europa i reglement nr. 34 om godkjenning av kjøretøyer
når det gjelder forebygging av brannfare, særlig med
hensyn til bestemmelsene for drivstofftanker av plast.

3) Utilsiktet spill av drivstoff (særlig diesel) på veibanen
utgjør en alvorlig risiko for førere av motorvogner med to
hjul og syklister.

4) Det er økende interesse for gassformig drivstoff for
framdrift av motorvogner, særlig av miljømessige
årsaker. Derfor bør direktiv 70/221/EØF i framtiden også
omfatte bestemmelser om tanker for andre typer drivstoff
enn flytende drivstoff. Tittel og virkeområde for direktiv
70/221/EØF bør derfor endres. Tekniske spesifikasjoner
for tanker for gassformig drivstoff innføres ved senere
endringer av direktivet.

5) Det er dessuten blitt stadig mer vanlig å erstatte de
opprinnelige tankene med større tanker, eller å montere
tilleggstanker som ikke er godkjente. Derfor bør det så
snart som mulig fastsettes EF-typegodkjenning for tanker
for flytende og gassformig drivstoff som tekniske enheter
for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for
motorvogntrafikken.

6) Endringer i bestemmelsene om drivstofftanker må vedtas
av Europaparlamentet og Rådet. De nødvendige
tilpasninger til den tekniske utvikling av de tekniske krav
i direktiv 70/221/EØF om drivstofftanker bør i framtiden
vedtas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

7) Endringene i dette direktiv gjelder særlig drivstofftanker
av plast. Gjeldende godkjenninger gitt i henhold til
direktiv 74/60/EØF(6) behøver derfor ikke gjøres
ugyldige, og salg, registrering og ibruktaking av nye
kjøretøyer med metalltanker for flytende drivstoff som er
omfattet av slike godkjenninger, behøver ikke forbys.

8) Tatt i betraktning omfanget og virkningene av den
foreslåtte handling i den berørte sektor, er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare
nødvendige, men også uunnværlige for å nå målet, en
fellesskapstypegodkjenning for kjøretøyer. Dette mål kan
ikke nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene hver for
seg —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/8/EF

av 20. mars 2000

om endring av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og 

deres tilhengere(*) 

2001/EØS/51/26

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 106 av 3.5.2000, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 3.

(1) EFT C 164 av 29.5.1998, s. 16.
(2) EFT C 407 av 28.12.1998, s. 58.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. februar1999 (EFT C 150 av 28.5.1999, 

s. 168), Rådets felles holdning av 12. juli 1999 (EFT C 249 av 1.9.1999, 
s. 25) og europaparlamentsbeslutning av 27. oktober 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 76 av 6.4.1970, 23. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/19/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 1).

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/19/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 1).

(6) EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2. Direktivet sist endret ved direktiv 78/632/EØF
(EFT L 206 av 29.7.1978, s. 26).



Artikkel 1

I direktiv 70/221/EØF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde:

«Rådsdirektiv av 20. mars 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om drivstofftanker og om
bakre underkjøringshinder på motorvogner og deres
tilhengere».

2. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

I dette direktiv menes med kjøretøy, enhver motorvogn
samt dens tilhengere som fastsatt i vedlegg II avsnitt A til
direktiv 70/156/EØF.»

3. Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-
typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for et
kjøretøy med begrunnelse i drivstofftanker dersom
kjøretøyet oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv med
hensyn til drivstofftanker.»

4. Artikkel 2a nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan ikke nekte eller forby salg,
registrering, ibruktaking eller bruk av et kjøretøy med
begrunnelse i drivstofftanker dersom kjøretøyet oppfyller
kravene fastsatt i dette direktiv med hensyn til
drivstofftanker.»

5. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

De endringer som er nødvendige for å tilpasse kravene i
vedleggene til den tekniske utvikling, skal vedtas i
samsvar med den framgangsmåte som er fastsatt i
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.»

6. Listen over vedlegg og vedlegg I til direktiv 70/221/EØF
endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 3. mai 2001 skal medlemsstatene akseptere samsvar
med kravene i direktiv 70/221/EØF, som endret ved dette
direktiv, med hensyn til artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7 nr. 1 i
direktiv 70/156/EØF.

2. Fra 3. mai 2002

— skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i
samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

— kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i drivstofftankene,
dersom den ikke er i samsvar med bestemmelsene i direktiv
70/221/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra 3. mai 2003

— skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som
følger med nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene
i direktiv 70/156/EØF som ikke lenger gyldige med
hensyn til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

— kan medlemsstatene nekte salg, registrering eller
ibruktaking av nye kjøretøyer dersom de ikke følges av et
gyldig samsvarssertifikat i samsvar med direktiv
70/156/EØF, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 
nr. 2 i nevnte direktiv 70/156/EØF påberopes

med begrunnelse i drivstofftankene, dersom kravene i direktiv
70/221/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

4. Dette direktiv innebærer ikke at tidligere
typegodkjenninger gitt for kjøretøyer med drivstofftanker av
metall gjøres ugyldige, og er ikke til hinder for at slike
godkjenninger utvides etter vilkårene i det direktiv som de
opprinnelig ble gitt i henhold til.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 3. mai 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv og 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.

11.10.2001 Nr. 51/243EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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(1) Som definert i vedlegg II del A til direktiv 70/156/EØF.

VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGGSLISTEN OG I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 70/221/EØF

Liste over vedlegg

Angivelsen av vedlegg I erstattes med:

«Vedlegg I: Tanker for flytende drivstoff

Tillegg 1: Prøving av motstandsdyktighet mot brann
Tillegg 2: Dimensjoner og tekniske spesifikasjoner for ildfast stein
Tillegg 3: Opplysningsdokument
Tillegg 4: EF-typegodkjenningsdokument»

Vedlegg I

Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG 1

TANKER FOR FLYTENDE DRIVSTOFF

1. VIRKEOMRÅDE

1.1. Dette vedlegg gjelder for kjøretøyer som omfattes av direktiv 70/156/EØF.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med:

2.1. «kjøretøytype med hensyn til drivstofftank», kjøretøyer som ikke fraviker vesentlig fra
hverandre på følgende punkter:

2.1.1. drivstofftanken(e)s konstruksjon, form, dimensjoner og materialer (metall/plast),

2.1.2. for kjøretøyer i gruppe M1(1), drivstofftanken(e)s plassering i kjøretøyet i den utstrekning denne
har en negativ innvirkning på kravene i nr. 5.10 i dette vedlegg,

2.2. «kupé», rommet der personer oppholder seg under kjøring, avgrenset av tak, gulv, sidevegger,
dører, utvendig glass, samt framre og bakre skillevegg,

2.3. «egenvekt», kjøretøyets masse i driftsferdig stand som definert i nr. 2.6. i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF,

2.4. «tank», tanken(e) som er beregnet på å romme det flytende drivstoffet, som definert i nr. 2.6, som
først og fremst brukes for framdrift av kjøretøyet, med unntak av tilbehør (f.eks. påfyllingsrør
(dersom dette er en separat del), påfyllingsåpning, lokk, måler og rør til motoren eller til
utligning av overtrykk, osv.),

2.5. «tankkapasitet», tankens kapasitet som spesifisert av produsenten,

2.6. «flytende drivstoff», drivstoff som er flytende i normale omgivelser.
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3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til drivstofftankene i henhold til
artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

3.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er vist i tillegg 3.

3.3. Følgende skal fremlegges for den tekniske instans som er ansvarlig for å foreta
typegodkjenningsprøvingene:

3.3.1. et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal godkjennes, eller de deler av
kjøretøyet som den tekniske instans anser som nødvendige for typegodkjenningsprøvingene,

3.3.2. ytterligere syv tanker med tilbehør, dersom kjøretøyet er utstyrt med en tank av plast,

3.3.3. ytterligere to tanker med tilbehør, dersom kjøretøyet er utstyrt med en tank av et annet materiale.

4. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

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

4.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er vist i tillegg 4.

4.3. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF skal
tildeles hver godkjente kjøretøytype. En medlemsstat må ikke tildele en annen kjøretøytype
samme nummer.

5. SPESIFIKASJONER

5.1. Tankene skal være slik konstruert at de er motstandsdyktige mot korrosjon.

5.2. Tankene skal bestå tetthetsprøvingen foretatt i samsvar med nr. 6.1 med et relativt innvendig
trykk som er det dobbelte av normalt overtrykk, men uansett ikke mindre enn 0,3 bar overtrykk,
når de er utstyrt med alt tilbehør som normalt følger dem.

Drivstofftanker av plast til kjøretøyer anses for å oppfylle dette kravet dersom de har bestått
prøvingen som beskrives i nr. 6.3.2.

5.3. Overtrykk og trykk over normalt arbeidstrykk skal automatisk utlignes ved hjelp av passende
innretninger (ventilasjonsåpninger, sikkerhetsventiler, osv.).

5.4. Ventilasjonsåpningene skal være slik konstruert at de forhindrer enhver brannfare. Særlig må
drivstoff som kan lekke ut ved påfylling av drivstoff, ikke komme ned på eksosanlegget. Det må
ledes ned på bakken.

5.5. Tankene skal ikke være plassert i eller utgjøre en overflate (f.eks. gulv, vegg, skillevegg) i
kupéen eller andre tilknyttede rom.

5.6. Drivstofftanken(e) skal være adskilt fra kupéen med en skillevegg. Det kan være åpninger (f.eks.
for kabler) i skilleveggen, forutsatt at de er anbrakt på en slik måte at det ved normale bruksvilkår
ikke uhindret kan renne drivstoff fra tankene inn i kupéen eller andre tilknyttede rom.

5.7. Drivstofftankene skal være festet på en forsvarlig måte og slik anbrakt at drivstoff som eventuelt
lekker fra tanken eller dens tilbehør ved normale bruksvilkår ikke trenger inn i kupéen, men ledes
ned på bakken.
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5.8. Påfyllingsåpningen skal være plassert utenfor kupéen, bagasjerommet og motorrommet.

5.9. Drivstoff skal ikke ved forventede driftsforhold for kjøretøyet kunne renne ut gjennom
tanklokket eller gjennom de innretninger som skal utligne overtrykk. Dersom kjøretøyet velter,
tillates drypping med maksimalt 30 g/min; oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres under
prøvingen beskrevet i nr. 6.2.

5.9.1. Tanklokket skal være festet til påfyllingsrøret; tetningsringen skal være forsvarlig anbrakt og
lokket skal sitte helt tett på plass mot tetningsringen og påfyllingsrøret når det er lukket.

5.9.1.1. Kravene i nr. 5.9.1 anses som oppfylt dersom kjøretøyet oppfyller kravene i nr. 5.1.3 i vedlegg I
til direktiv 70/220/EØF(1), med det forbehold at de eksempler som er oppført i tredje strekpunkt
i sistnevnte nummer ikke får anvendelse på kjøretøyer i andre klasser enn M1 eller N1.

5.10. Drivstofftanker skal være slik montert at de beskyttes mot følgene av en kollisjon både forfra og
bakfra. Det må ikke være noen utstikkende deler, skarpe kanter osv. i nærheten av tanken.

5.11. Drivstofftanken og påfyllingsstussen skal være konstruert og montert i kjøretøyene på en slik
måte at ladninger av statisk elektrisitet ikke akkumuleres på deres samlede overflate. Om
nødvendig skal de ledes til metallkonstruksjonen i understellet eller en annen større metallmasse
ved hjelp av en god leder.

5.12. Drivstofftanker av plast skal dessuten prøves i henhold til den spesifikke framgangsmåten i 
nr. 6.3.

6. PRØVINGER

6.1. Hydraulisk prøving

Drivstofftanken skal gjennomgå en hydraulisk prøving for innvendig trykk, som skal foretas på
en enkeltstående enhet med alt tilbehør. Tanken fylles helt opp med en ikke-brennbar væske
(f.eks. vann). Etter at all forbindelse med utsiden er brutt, økes trykket gradvis gjennom røret
som fører til motoren, helt til det relative innvendige trykk er dobbelt så stort som det normale
arbeidstrykk og som uansett tilsvarer et overtrykk på minst 0,3 bar; og trykket opprettholdes i ett
minutt. I dette tidsrommet må ikke tankveggen revne eller lekke; varig deformasjon kan
imidlertid godtas.

6.2. Velteprøving

6.2.1. Drivstofftanken monteres med alt tilbehør på en prøvingsbenk på samme måte som den ville blitt
montert i det kjøretøyet den er beregnet for; dette gjelder også systemer for utligning av
overtrykk.

6.2.2. Prøvingsbenken roteres om en akse som er parallell med kjøretøyets lengdeakse.

6.2.3. Prøvingen foretas med tanken fylt opp til både 90 % og 30 % av full kapasitet med en ikke-
brennbar væske med omtrent samme densitet og viskositet som det drivstoff som normalt
benyttes (vann kan eventuelt aksepteres).

6.2.4. Tanken roteres 90° mot høyre fra utgangsstillingen. Den holdes i denne stillingen i minst
5 minutter.

Deretter roteres tanken 90° til i samme retning. Den må holdes i denne stillingen, slik at den er
vendt helt om, i minst 5 minutter til.

Tanken roteres deretter tilbake til utgangsstillingen. Eventuell prøvingsvæske som ikke har rent
tilbake i tanken fra utluftingssystemet, tømmes ut og etterfylles om nødvendig.

Tanken roteres 90° i motsatt retning og holdes i denne posisjonen i minst 5 minutter.

Deretter roteres tanken 90° til i samme retning slik at den vendes helt om. Den må holdes i denne
helt omvendte stillingen i minst 5 minutter. Til slutt roteres tanken tilbake til utgangsstillingen.
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6.3. Tilleggsprøvinger for drivstofftanker av plast for kjøretøyer

6.3.1. Støtmotstand

6.3.1.1. Drivstofftanken fylles helt opp med en blanding av vann og glykol eller en annen væske med lavt
frysepunkt som ikke påvirker tankmaterialets egenskaper, og utsettes deretter for en
perforeringsprøving.

6.3.1.2. Under denne prøvingen skal temperaturen i tanken være på 233 K ± 2 K (-40 °C ± 2 °C).

6.3.1.3. Ved prøvingen skal det brukes en prøvingsinnretning med slagpendel. Slagverktøyet skal være
av stål og ha form som en pyramide der grunnflaten er kvadratisk og sideflatene er likesidede
trekanter. Spissen og hjørnene skal ha en krumningsradius på 3,0 mm. Pendelens slagsentrum
skal sammenfalle med tyngdepunktet til pyramiden og befinne seg 1 m fra omdreiningsaksen til
pendelen. Pendelens samlede masse skal være 15 kg. Pendelens energi i slagøyeblikket skal være
minst 30 Nm og så nær denne verdien som mulig.

6.3.1.4. Prøvingene foretas på de punktene på tanken som anses å være sårbare i tilfelle kollisjon forfra
eller bakfra. Punktene som anses å være sårbare, er de som er mest utsatt eller svakest som følge
av drivstofftankens form og dens plassering på kjøretøyet. Punktene som velges av laboratoriene
skal anføres i prøvingsrapporten.

6.3.1.5. Under prøvingen skal tanken holdes fast av beslag på den eller de sider som vender bort fra
slagsiden. Det må ikke oppstå lekkasjer ved prøvingen.

6.3.1.6. Produsenten kan velge om alle kollisjonsprøvinger skal foretas på den samme tanken eller på
hver sin tank.

6.3.2. Mekanisk motstandsevne

Drivstofftanken prøves for tetthet og deformasjonsmotstand på vilkårene fastsatt i nr. 6.1.
Drivstofftanken monteres med alt tilbehør på en prøvingsbenk på tilsvarende måte som den ville
blitt montert i det kjøretøyet den er beregnet for. Tanken fylles helt opp med vann som
prøvingsvæske ved 326 K (53 °C) og utsettes deretter for et relativt innvendig trykk som er det
dobbelte av normalt arbeidstrykk, og ikke under 0,3 bar ved 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) i fem
timer. Under prøvingen må det ikke forekomme lekkasjer eller revner i tanken eller tilbehøret;
varig deformasjon kan imidlertid godtas.

6.3.3. Drivstoffpermeabilitet

6.3.3.1. Til permeabilitetsprøvingen benyttes enten referansedrivstoffet som er spesifisert i vedlegg VIII
til direktiv 70/220/EØF eller et premiumdrivstoff fra forhandler. Dersom tanken er beregnet kun
for montering i kjøretøyer med motor med kompresjonstenning, skal tanken fylles med
dieselolje.

6.3.3.2. Før prøvingen starter, fylles halve tanken med prøvingsdrivstoff og står, uten å lukkes tett, ved
en omgivelsestemperatur på 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) til vekttapet per tidsenhet er konstant.

6.3.3.3. Tanken skal deretter tømmes og fylles på nytt til 50 % av kapasiteten med prøvingsdrivstoffet;
deretter skal den lukkes hermetisk og lagres ved 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). Trykket justeres
når innholdet i tanken har nådd prøvingstemperatur. Under den påfølgende prøvingen som varer
i åtte uker, skal vekttapet som skyldes diffusjon, fastsettes. Det gjennomsnittlige drivstofftapet
per 24 timer prøvingstid kan utgjøre maksimalt 20 g.

6.3.3.4. Dersom diffusjonstapet er større enn verdien angitt i nr. 6.3.3.3, skal drivstofftapet også fastsettes
ved en prøvingstemperatur på 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), mens alle andre vilkår forblir uendret.
Det tapet som måles under disse vilkårene, kan ikke overstige 10 g per 24 timer.
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6.3.4. Bestandighet mot drivstoffet

Etter prøvingen i nr. 6.3.3 skal drivstofftanken fortsatt oppfylle kravene i nr. 6.3.1 og 6.3.2.

6.3.5. Motstandsdyktighet mot brann

Drivstofftankene prøves på følgende måte:

6.3.5.1. Tanken, montert som på kjøretøyet, utsettes for flamme i to minutter. Det må ikke forekomme
lekkasjer av flytende drivstoff.

6.3.5.2. Tre prøvinger foretas på ulike drivstofftanker fylt med drivstoff på følgende måter:

6.3.5.2.1. Dersom tanken er beregnet for montering i kjøretøyer som er utstyrt med en motor med
elektrisk tenning eller en motor med kompresjonstenning, skal de tre prøvingene foretas med
premiumbensin i drivstofftankene.

6.3.5.2.2. Dersom tanken er beregnet kun for montering i kjøretøyer som er utstyrt med en motor med
kompresjonstenning, skal de tre prøvingene foretas med dieselolje i drivstofftankene.

6.3.5.2.3. For hver prøving monteres drivstofftanken på en prøvingsbenk som simulerer de faktiske
monteringsvilkår så langt det lar seg gjøre. Fastgjøringsmetoden for tanken på benken skal
oppfylle de relevante kjøretøyspesifikasjonene. Det skal tas hensyn både til delene på
kjøretøyet som beskytter tanken og tilbehøret mot flammepåvirkning, eller som på noen som
helst måte påvirker brannforløpet, og til spesifiserte komponenter som monteres på tanken og
proppene. Alle åpninger skal være lukket under prøvingen, men utluftingssystemet skal
fungere. Drivstofftanken fylles med det spesifiserte drivstoffet til 50 % av full kapasitet like før
prøvingen starter.

6.3.5.3. Flammen som drivstofftanken utsettes for, skal dannes ved avbrenning av kommersielt
drivstoff for motorer med elektrisk tenning (heretter kalt «drivstoff») i et kar. Det skal være
tømt tilstrekkelig drivstoff i karet til at flammen kan brenne fritt under hele prøvingen.

6.3.5.4. Karets størrelse skal være slik at sidene av drivstofftanken er eksponert for flammen. Derfor
skal karet overskride drivstofftankens loddrette projeksjon med minimum 20 cm og maksimum
50 cm. Når prøvingen starter, skal det ikke være mer enn 8 cm fra drivstoffoverflaten til karets
overkant.

6.3.5.5. Karet som er fylt med drivstoff, plasseres under drivstofftanken slik at avstanden fra
drivstoffnivået i karet til tankens underside tilsvarer drivstofftankens konstruksjonshøyde over
veibanen ved egenvekt (se nr. 2.3). Enten karet, prøvingsbenken eller begge skal kunne beveges
fritt.

6.3.5.6. Under fase C av prøvingen dekkes karet til med en rist som plasseres 2 cm ± 1 cm over
drivstoffnivået. Risten skal være av ildfast materiale, jf. tillegg 2. Det må ikke være noe
mellomrom mellom steinene, og de skal holdes over karet på en slik måte at hullene i dem ikke
tildekkes. Risten skal være 2-4 cm mindre enn karets innvendige mål i både lengde og bredde
slik at det blir en ventilasjonsåpning mellom risten og karets sidevegg på 1-2 cm.

6.3.5.7. Dersom prøvingen foretas utendørs, må det avskjermes for vind i tilstrekkelig grad og
vindstyrken i høyde med karet må ikke overstige 2,5 km/t. Før prøvingen varmes risten opp til
308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). De ildfaste steinene kan fuktes med vann mellom hver prøving
for å sikre like forhold for alle prøvinger.

6.3.5.8. Prøvingen består av fire faser (jf. tillegg 1).

6.3.5.8.1. Fase A:  forvarming (figur 1)

Drivstoffet i karet antennes minst 3 m fra tanken som prøves. Etter 60 sekunders forvarming
plasseres karet under drivstofftanken.
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6.3.5.8.2. Fase B:  direkte  f lammeeksponering (figur 2)

Drivstoffbeholderen eksponeres for flammene fra det drivstoffet som brenner fritt, i 60
sekunder.

6.3.5.8.3. Fase C:  indirekte  f lammeeksponering (figur 3)

Så snart fase B er fullført, plasseres risten mellom det brennende karet og drivstofftanken.
Tanken eksponeres for denne reduserte flammen i nye 60 sekunder.

6.3.5.8.4. Fase D:  avslutning av prøvingen (figur 4)

Det brennende karet dekket med risten flyttes tilbake til utgangsstillingen (fase A). Dersom
drivstofftanken brenner ved prøvingens avslutning, skal ilden slukkes umiddelbart.

6.3.5.9. Prøvingsresultatene anses som tilfredsstillende dersom drivstofftanken ikke har noen lekkasjer.

6.3.6. Bestandighet mot høy temperatur

6.3.6.1. Innretningen som brukes til denne prøvingen skal ha samme monteringsmåte som
drivstofftankens på kjøretøyet, inkludert utluftingsinnretningenes virkemåte.

6.3.6.2. Drivstofftanken fylles til 50 % av full kapasitet med vann ved 293 K (20 °C) og utsettes for en
temperatur på 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) i en time. 

6.3.6.3. Prøvingsresultatet anses som tilfredsstillende dersom tanken ikke lekker eller er vesentlig
deformert etter prøvingen.

6.3.7. Merking av drivstofftanken

6.3.7.1. Drivstofftanken skal være merket med handelsnavn eller varemerke; det skal ikke kunne slettes
og være klart synlig når tanken er montert i kjøretøyet.

7. ENDRING AV TYPEGODKJENNINGER

7.1. Ved endring av typegodkjenninger gitt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, får
bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

8. PRODUKSJONSSAMSVAR

8.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar må treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i
direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 1

PRØVING AV MOTSTANDSDYKTIGHET MOT BRANN

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Tillegg 2

DIMENSJONER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ILDFAST STEIN

30 diameter 15 radius
15 hull 6 utskjæringer

Tverrsnitt A-A

(Dimensjoner i mm)

Ildfasthet (Seger-Kegel) SK 30

Al2O3-innhold 30-33 %

Porevolum (Po) 20-22 %

Densitet 1 900-2 000 kg/m3

Hullareal 44,18 %



(*) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som ikke
er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 3

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. ...

i samsvar med vedlegg I til direktiv 70/156/EØF(*) i forbindelse med EF-typegodkjenning av et
kjøretøy med hensyn til tanker for flytende drivstoff

(Direktiv 70/221/EØF, sist endret ved direktiv 2000/8/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
eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

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

0. ALLMENT

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

0.2. Type og allmenn(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: ....................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresser: .................................................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy (bare for ulike karosserityper):.......

3. MOTOR(d)

3.2.2. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2.3. Drivstofftank(er)

3.2.3.1. Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1. Antall, volum, materiale: .............................................................................................................

3.2.3.1.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem og
utligningssystem for overtrykk, låser, ventiler og festeinnretninger: ..........................................

. .......................................................................................................................................................

3.2.3.1.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av tanken(e) i kjøretøyet: .............................................

3.2.3.2. Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1. Antall, volum, materiale: .............................................................................................................

3.2.3.2.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, og
utligningssystem for overtrykk, låser, ventiler og festeinnretninger: ..........................................
.......................................................................................................................................................

3.2.3.2.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av tanken(e) i kjøretøyet: ..............................................

..........................................................................
(Dato, mappe)
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Tillegg 4

MØNSTER

(største format: A4 (210 x 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens 
stempel 

Melding om:

— typegodkjenning(1),

— utvidelse av typegodkjenning(1),

— nektelse av typegodkjenning(1),

— tilbakekalling av typegodkjenning(1),

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 70/221/EØF, sist endret ved direktiv
2000/8/EF.

Typegodkjenningsnummer: ............................................................................................................................

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

AVSNITT I

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

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): .......................................................................................

0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1) (2) : ...
...............................................................................................................................................................

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

0.4. Kjøretøygruppe(1) (3): ..........................................................................................................................

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

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og separate tekniske
enheter: .................................................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/ -anleggenes adresser: .......................................................................................

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2. Teknisk instans ansvarlig for prøvingene: ...........................................................................................

3. Prøvingsrapportens dato: .....................................................................................................................

4. Prøvingsrapportens nummer: ...............................................................................................................

5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
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6. Sted: .....................................................................................................................................................

7. Dato: ......................................................................................................................................................

8. Underskrift: ...........................................................................................................................................

9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og
som utleveres på anmodning, er vedlagt.

————————
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den del eller

den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

———

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument

om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 70/221/EØF (drivstofftanker), sist endret ved
direktiv 2000/8/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Materiale:..............................................................................................................................................

1.2. Volum:.............................................................................................................................................

1.3. Plassering(er):..................................................................................................................................

1.4. Drivstoff: dieselolje/bensin/annet(1)..............................................................................

5. Merknader:............................................................................................................

–––––––––––––
(1) Stryk det som ikke passer.»

_________
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