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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 
den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og 
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 
motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 
14 nr. 3 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 661/2009 er det fastsatt
grunnleggende krav til typegodkjenning av motorvogner
i gruppe M2, M3, N2 og N3 med hensyn til montering av
systemer for feltskiftevarsel. Det bør fastsettes særlige
framgangsmåter, prøvinger og krav med hensyn til slik
typegodkjenning.

2) Ved forordning (EF) nr. 661/2009 er det fastsatt at
Kommisjonen kan vedta tiltak som unntar visse kjøretøyer 
eller kjøretøyklasser i gruppe M2, M3, N2 og N3 fra
forpliktelsen til å montere systemer for feltskiftevarsel,
mens en nytte- og kostnadsanalyse idet det tas hensyn
til alle relevante sikkerhetsaspekter, viser at anvendelsen
av slike systemer ikke er hensiktsmessig for det aktuelle
kjøretøyet eller den aktuelle kjøretøyklassen.

3) Nytte- og kostnadsanalysen har vist at anvendelsen
av systemer for feltskiftevarsel på trekkvogner for
semitrailere i gruppe N2 med en største masse på over
3,5 tonn, men ikke over 8 tonn, ikke er hensiktsmessig,
siden den vil gi større kostnader enn nytte. I tillegg antas
det at systemer for feltskiftevarsel på grunn av sin typiske
bruk i bestemte trafikksituasjoner vil gi bare begrenset
sikkerhetsmessig nytte for kjøretøyer i gruppe M2 og
M3 i klasse A, klasse I og klasse II, og for leddbusser i
gruppe M3 i klasse A, klasse I og klasse II, samt for visse
spesialkjøretøyer, terrenggående kjøretøyer og kjøretøyer
med mer enn tre aksler. Disse kjøretøyene bør derfor
unntas fra forpliktelsen til å montere disse systemene.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner,

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 24.4.2012, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2012 av 26. oktober 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 6 av 24.1.2013, s. 7.

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M2, N2, 
M3 og N3, som definert i vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/46/EF(2), med unntak av følgende:

1) trekkvogner for semitrailere i gruppe N2 med en største
masse på over 3,5 tonn, men ikke over 8 tonn,

2) kjøretøyer i gruppe M2 og M3 i klasse A, klasse I og
klasse II,

3) leddbusser i gruppe M3 i klasse A, klasse I og klasse II,

4) terrenggående kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 som
nevnt i nr. 4.2 og 4.3 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/
EF,

5) spesialkjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 som nevnt i nr.
5 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF,

6) kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 med mer enn tre
aksler.

Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 661/2009 
menes i denne forordning med:

1) «kjøretøytype med hensyn til system for feltskiftevarsel»
en gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på
vesentlige punkter som:

a) produsentens firma eller merke,

b) kjøretøyegenskaper som i betydelig grad påvirker
ytelsen til systemet for feltskiftevarsel,

c) typen og utformingen av systemet for feltskiftevarsel,

2) «kjørefelt» ett av de langsgående feltene som en veibane er
inndelt i (som vist i tillegget til vedlegg II),

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 351/2012

av 23. april 2012

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder 
krav til typegodkjenning ved montering av systemer for feltskiftevarsel i motorvogner (*)
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3) «synlig kjørefeltmerking» avgrensningslinjer som er
plassert langs kanten av kjørefeltet, og som er direkte
synlige for føreren under kjøring,

4) «feltskiftehastighet» prøvingskjøretøyets hastighet vinkel-
rett på den synlige kjørefeltmerkingen ved det punktet der
varselet utløses,

5) «fellesfelt» et område der to eller flere informasjons-
funksjoner kan vises, men ikke samtidig.

Artikkel 3

EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til 
systemer for feltskiftevarsel

1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-
typegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til systemer for 
feltskiftevarsel.

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

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

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

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

Artikkel 4

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2012.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

___________
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VEDLEGG I

Standardmønstre for opplysningsdokumentet og EF-typegodkjenningsdokumentet

DEL 1

Opplysningsdokument

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. …  i forbindelse med EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til systemer for 
feltskiftevarsel.

Opplysningene nedenfor skal gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være 
i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og framlegges på et ark i A4-format eller brettet til det formatet. 
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette vedlegg har elektronisk styrte funksjoner, 
skal det gis opplysninger om deres ytelse.

0. GENERELT

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

0.2. Type:  ..................................................................................................................................................................

0.2.0.1. Understell:  ..........................................................................................................................................................

0.2.0.2. Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:  ....................................................................................................................

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

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

0.3.0.1. Understell:  ..........................................................................................................................................................

0.3.0.2. Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:  ....................................................................................................................

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

0.3.1.1. Understell:  ..........................................................................................................................................................

0.3.1.2. Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:  ....................................................................................................................

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

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

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og plassering av kjøretøyets understellsnummer  .....

0.6.1. På understellet:  ...................................................................................................................................................

0.6.2. På karosseriet:  ....................................................................................................................................................

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

1. KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

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

1.2. Målsatt tegning av hele kjøretøyet:  ....................................................................................................................

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

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

1.3.2. Antall og plassering av styrende aksler:  ............................................................................................................

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

1.8. Rattside: venstre/høyre(1).

2. MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)

(i kg og mm) (se ev. tegning)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning)(g1):

2.1.1. Toakslede kjøretøyer:  .........................................................................................................................................

2.1.1.1. Kjøretøyer med minst tre aksler

2.3. Sporvidde(r) og akselavstand(er)

2.3.1. Sporvidde for hver styrende aksel(g4):  ...............................................................................................................

2.3.2. Sporvidde for alle andre aksler(g4):  ....................................................................................................................
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2.3.3. Bredeste bakaksels bredde:  ................................................................................................................................

2.3.4. Avstand for den forreste akselen (målt i dekkenes ytterkant, dekkenes utbuling nær bakken ikke 
medregnet):  ........................................................................................................................................................

2.4. Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.1. For understell uten karosseri:

2.4.1.1. Lengde(g5):  .........................................................................................................................................................

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

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

2.4.1.2. Bredde(g7):  ..........................................................................................................................................................

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

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

2.4.2. For understell med karosseri

2.4.2.1. Lengde(g7):  .........................................................................................................................................................

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

2.4.2.2. Bredde(g7):  ..........................................................................................................................................................

2.4.3. For karosseri som er godkjent uten understell (kjøretøyer i gruppe M2 og M3)

2.4.3.1. Lengde(g5):  .........................................................................................................................................................

2.4.3.2. Bredde(g7):  ..........................................................................................................................................................

2.6. Masse i driftsferdig stand

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

4.7. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q):  ....................................................................................

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BUSSER OG TURVOGNER

13.1. Kjøretøyklasse: Klasse III/klasse B(1)

Forklarende merknader

(1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).
(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk enhet 

som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).
(c) Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
(f) Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
(g) ISO-standard 612:1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.
(g1)  – Kjøretøyets akselavstand bestemmes i samsvar med:

 bestemmelsene i nr. 6.4.1. i ISO-standard 612:1978 for motorvogn og slepvogn,
  bestemmelsene i nr. 6.4.2. i ISO-standard 612:1978 for semitrailer og påhengsvogn.
  Merknad:
  For påhengsvogner skal koplingens akse anses som forreste aksel.
(g4)  – Sporvidden skal bestemmes i samsvar med nr. 6.5 i ISO-standard 612:1978 
(g5)  – Kjøretøyets lengde bestemmes i samsvar med:

bestemmelsene i nr. 6.1. i ISO-standard 612:1978 for kjøretøyer i gruppe M1,
bestemmelsene i nr. 2.4.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF(1) for andre kjøretøyer enn kjøretøyer i 
gruppe M1.
For tilhengere bestemmes lengden i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.

(1) EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1.
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(g7) – Bredden på kjøretøyer i gruppe M1 bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.2 i ISO-standard 612:1978. For andre 
kjøretøyer enn kjøretøyer i gruppe M1 bestemmes bredden i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.4.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/
EF.

(h) Førerens masse, og eventuelt mannskapsmedlemmets masse, settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for personen selv og 7 kg for bagasje, 
i samsvar med ISO-standard 2416: 1992), drivstofftanken er fylt til 90 % og de andre væskesystemene (bortsett fra dem som bruker 
spillvann) til 100 % av produsentens angitte volum.

(q) For tilhengere: høyeste hastighet tillatt av produsenten.

DEL 2

MØNSTER

[største format: A4 (210 × 297 mm)]

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Typegodkjenningsmyndighetens 
stempel

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

av en kjøretøytype med hensyn til systemer for feltskiftevarsel

i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2012 med endringer.

EF-typegodkjenningsnummer: _________

Begrunnelse for utvidelse:

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

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

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(3):

0.5 Produsentens navn og adresse:

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

0.9. Produsentens representant:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse.

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

 Vedlegg: Opplysningspakke

  Prøvingsrapport

___________

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som 

omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).
(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Kort beskrivelse av det systemet for feltskiftevarsel som er montert på kjøretøyet:

4. Resultater av prøvingene nevnt i vedlegg II

4.1. Synlig kjørefeltmerking som er brukt ved prøvingen

4.2. Dokumentasjon som godtgjør samsvar med all annen kjørefeltmerking angitt i tillegget til vedlegg II til 
kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2012

4.3. Beskrivelse av de variantene av systemet for feltskiftevarsel med særlige regionale tilpasninger som oppfyller 
kravene

4.4. Masse og belastningstilstand for kjøretøyet under prøving

4.5. Innstilling for varselterskel (bare dersom systemet for feltskiftevarsel er utstyrt med en varselterskel som kan 
tilpasses av brukeren)

4.6. Resultat av prøving av kontroll av optisk varselsignal

4.7. Resultater av prøving av feltskiftevarsel

4.8. Resultater av prøving av feiloppdaging

4.9. Resultater av deaktiveringsprøving (bare dersom kjøretøyet er utstyrt med innretninger for å deaktivere 
systemet for feltskiftevarsel)

5. Eventuelle merknader:

_________
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VEDLEGG II

Krav til og prøvinger for typegodkjenning av motorvogner med hensyn til systemer for feltskiftevarsel

1. Krav

1.1. Generelle krav

1.1.1 Effektiviteten til systemet for feltskiftevarsel skal ikke forstyrres av magnetiske eller elektriske felt. Dette skal 
dokumenteres ved at UNECE-reglement nr. 10 overholdes(1).

1.2. Ytelseskrav

1.2.1. Dersom systemet er aktivt, som angitt i nr. 1.2.3, skal systemet for feltskiftevarsel varsle føreren dersom 
kjøretøyet utilsiktet krysser en synlig kjørefeltmerking for det kjørefeltet det kjører i, på en vei med en 
retningsform som varierer mellom rett strekning og en kurve der den innerste kjørefeltmerkingen har en radius 
på minst 250 m.

 Særlig skal

1.2.1.1. systemet gi føreren et slikt varsel som angitt i nr. 1.4.1 ved prøving i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.5 
(prøving av feltskiftevarsel) og med kjørefeltmerking som angitt i nr. 2.2.3,

1.2.1.2. varselet nevnt i nr. 1.2.1 kunne ignoreres dersom det er en handling fra føreren som indikerer et tilsiktet 
feltskifte.

1.2.2. Systemet skal også gi føreren et varsel som angitt i nr. 1.4.2 ved prøving i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.6 
(prøving av feiloppdaging). Signalet skal være konstant.

1.2.3. Systemet for feltskiftevarsel skal være aktivt minst ved hastigheter over 60 km/t, med mindre det er deaktivert 
manuelt i samsvar med nr. 1.3.

1.3. Dersom et kjøretøy er utstyrt med en innretning for å deaktivere funksjonen til systemet for feltskiftevarsel, 
gjelder følgende vilkår etter relevans:

1.3.1. Funksjonen til systemet for feltskiftevarsel skal automatisk reaktiveres ved starten av hver nye tenningssyklus.

1.3.2. Et konstant optisk varselsignal skal underrette føreren om at funksjonen til systemet for feltskiftevarsel er 
deaktivert. Det gule varselsignalet angitt i nr. 1.4.2 kan brukes til dette formålet.

1.4. Varselindikasjon

1.4.1 Varselet nevnt i nr. 1.2.1 skal kunne oppfattes av føreren og gis av et av følgende:

a) minst to varselsmetoder valgt blant optisk, akustisk og haptisk,

b) én varselsmetode valgt blant haptisk og akustisk, med geografisk angivelse av retningen for utilsiktet 
avdrift for kjøretøyet.

1.4.1.1. Dersom det brukes et optisk signal til feltskiftevarselet, kan det bruke feilvarselsignalet som angitt i nr. 1.2.2, i 
blinkende form.

1.4.2. Feilvarselet nevnt i nr. 1.2.2 skal være et gult, optisk varselsignal.

1.4.3. De optiske varselsignalene i systemet for feltskiftevarsel skal aktiveres enten når tenningsbryteren (startbryteren) 
settes i «på»-stilling (kjør), eller når tenningsbryteren (startbryteren) er i en stilling mellom «på» (kjør) og 
«start», som av produsenten er angitt som en kontrollstilling (startsystem (strøm på)). Dette kravet gjelder ikke 
varselsignaler vist i et fellesfelt.

1.4.4. De optiske varselsignalene skal være synlige også i dagslys, og føreren skal fra førerplassen lett kunne 
kontrollere at signalene er i orden.

1.4.5. Når føreren får et optisk varselsignal som angir at systemet for feltskiftevarsel midlertidig er ute av drift, for 
eksempel på grunn av ugunstige væreforhold, skal signalet være konstant. Feilvarselsignalet angitt i nr. 1.4.2 
kan brukes til dette formålet.

1.5. Bestemmelser om periodisk teknisk kontroll

1.5.1. Ved en periodisk teknisk kontroll skal det være mulig å bekrefte riktig driftsstatus for systemet for feltskiftevarsel 

(1) EUT L 116 av 8.5.2010, s. 1.
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med en visuell observasjon av feilvarselsignalets status, etter at systemet er slått på (av – system OK,  
på – systemfeil).

 Dersom feilvarselsignalet er i et fellesfelt, skal det kontrolleres at dette fellesfeltet fungerer, før feilvarselsignalets 
status blir kontrollert.

1.5.2. Ved typegodkjenningen skal det gis en fortrolig beskrivelse av den metoden som produsenten har valgt for å 
beskytte mot enkel ulovlig endring av feilvarselsignalet.

 Alternativt oppfylles dette kravet til beskyttelse når det finnes en annen måte å kontrollere riktig driftsstatus for 
systemet for feltskiftevarsel på.

2. Prøvingsmetoder

2.1. Produsenten skal framlegge en kortfattet dokumentasjonspakke som opplyser om den grunnleggende 
utformingen av systemet og eventuelt hvordan det er knyttet til andre kjøretøysystemer. Det skal forklares 
hvordan systemet virker, og dokumentasjonen skal beskrive hvordan systemets driftsstatus kontrolleres, 
hvorvidt det påvirker andre kjøretøysystemer, og hvilke metoder som brukes til å frambringe de situasjonene 
som vil føre til at det blir vist et feilvarselsignal.

2.2. Prøvingsvilkår

2.2.1. Prøvingen skal utføres på en flat og tørr asfalt- eller betongflate.

2.2.2. Omgivelsestemperaturen skal være 0–45 °C.

2.2.3. Synl ig  kjørefel tmerking

2.2.3.1. Den synlige kjørefeltmerkingen som brukes ved prøvingen av feltskiftevarselet i nr. 2.6, skal være en av dem 
som er vist i tillegget til dette vedlegg, og merkingen skal være i god stand og i et materiale som er i samsvar 
med den standarden for synlig kjørefeltmerking som anvendes i den berørte medlemsstaten. Utseendet på den 
synlige kjørefeltmerkingen som brukes ved prøvingen, skal registreres.

2.2.3.2. Kjøretøyprodusenten skal gjennom bruk av dokumentasjon godtgjøre samsvar med all annen kjørefeltmerking 
angitt i tillegget til dette vedlegg. All slik dokumentasjon skal vedlegges prøvingsrapporten.

2.2.3.3. Dersom kjøretøytypen kan utstyres med forskjellige varianter av systemet for feltskiftevarsel med særlige 
regionale tilpasninger, skal produsenten gjennom bruk av dokumentasjon godtgjøre at kravene i denne 
forordning oppfylles for alle varianter.

2.2.4. Prøvingen skal utføres under siktforhold som muliggjør sikker kjøring ved påkrevd prøvingshastighet.

2.3. Forhold ved kjøretøyet

2.3.1. Prøvingsvekt

 Kjøretøyet kan prøves ved ethvert belastningsforhold, og fordelingen av masse på akslene skal være den som 
er angitt av kjøretøyprodusenten, uten at største tillatte masse for den enkelte aksel overskrides. Det skal ikke 
foretas endringer når prøvingsmetoden er påbegynt. Kjøretøyprodusenten skal gjennom bruk av dokumentasjon 
godtgjøre at systemet fungerer ved alle belastningsforhold.

2.3.2.  Kjøretøyet skal prøves ved det dekktrykket som kjøretøyprodusenten har anbefalt.

2.3.3.  Dersom systemet for feltskiftevarsel er utstyrt med en varselterskel som kan tilpasses av brukeren, skal 
prøvingen som angitt i nr. 2.5 utføres med varselterskelen satt til høyeste innstilling for feltskifte. Det skal ikke 
foretas endringer når prøvingsmetoden er påbegynt.

2.4. Prøving av kontroll av optisk varselsignal

 Mens kjøretøyet står stille, kontrolleres det at det eller de optiske varselsignalene oppfyller kravene i nr. 1.4.3.

2.5. Prøving av feltskiftevarsel

2.5.1  Kjøretøyet kjøres med en hastighet på 65 km/t +/- 3 km/t midt i prøvingsfeltet på en smidig måte, slik at 
kjøretøyets retning er stabil.

 Samtidig som foreskrevet hastighet opprettholdes, skal kjøretøyet forsiktig bevege seg til høyre med en 
feltskiftehastighet på 0,1-0,8 m/s, slik at kjøretøyet krysser kjørefeltmerkingen. Prøvingen gjentas med en 
annen feltskiftehastighet innenfor området 0,1-0,8 m/s.

 Ovennevnte prøvinger gjentas med bevegelse i motsatt retning.
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2.5.2  Systemet for feltskiftevarsel skal gi varsel om feltskifte som nevnt i nr. 1.4.1 senest når ytterkanten av dekket på 
det av kjøretøyets forhjul som er nærmest kjørefeltmerkingen, krysser en linje som er 0,3 m utenfor ytterkanten 
av den synlige kjørefeltmerkingen som kjøretøyet er på vei mot.

2.6. Prøving av feiloppdaging

2.6.1.  Feil i systemet for feltskiftevarsel simuleres, for eksempel ved at strømkilden til en del av systemet for 
feltskiftevarsel frakoples, eller ved at en elektrisk forbindelse mellom forskjellige deler i systemet for 
feltskiftevarsel frakoples. De elektriske forbindelsene til feilvarselsignalet i nr. 1.4.2 og kontrollen for 
deaktivering av systemet for feltskiftevarsel i nr. 1.3 skal ikke frakoples ved simulering av en feil i systemet for 
feltskiftevarsel.

2.6.2.  Feilvarselsignalet nevnt i nr. 1.4.2 aktiveres og holdes aktivert mens kjøretøyet kjøres, og reaktiveres etter en 
etterfølgende syklus med tenning «av» og «på» så lenge den simulerte feilen foreligger.

2.7. Deaktiveringsprøving

2.7.1.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med innretninger for å deaktivere systemet for feltskiftevarsel, skal tenningsbryteren 
(startbryteren) settes i «på»-stilling (kjør) og systemet for feltskiftevarsel deaktiveres. Varselsignalet nevnt i nr. 
1.3.2 skal aktiveres. Sett tenningsbryteren (startbryteren) i «av»-stilling. Sett så tenningsbryteren (startbryteren) 
i «på»-stilling igjen og kontroller at det tidligere aktiverte varselsignalet ikke reaktiveres, for derved å vise at 
systemet for feltskiftevarsel er gjenaktivert som angitt i nr. 1.3.1. Dersom tenningssystemet aktiveres ved hjelp 
av en «nøkkel», skal ovennevnte krav oppfylles uten at nøkkelen tas ut.

__________
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Tillegg

IdentIfIkasjon av synlIg kjørefeltmerkIng

1.  Med hensyn til prøvingsmetodene nevnt i nr. 2.2 og 2.5 i vedlegg II skal bredden på prøvingsfeltet være større enn 
3,5 m.

2.  Den synlige kjørefeltmerkingen identifisert i tabell 1 antas å være hvit, med mindre annet er angitt i dette tillegg.

3.  Tabell 1 skal brukes til godkjenning i samsvar med nr. 2.2 og 2.5 i vedlegg II til denne forordning.

Tabell 1

Identifisert synlig kjørefeltmerking

FRANKRIKE
(øvrige veier)

MØNSTER BREDDE
STAT

SPANIEN

SVERIGE

BELGIA

10
, 1

5 
el

le
r 

20
 c

m

10
, 1

5 
el

le
r 

20
 c

m

DET FORENTE 
KONGERIKE 
Motorvei(*)

DET FORENTE 
KONGERIKE  

Vei med to kjørebaner

Kjørefeltmerking 
venstre kant

Kjørefeltmerking 
venstre kant

Kjørefelt merking 
højre kant

Kjørefelt merking 
højre kantMidtlinje Midtlinje

Feltbredde Feltbredde
Definisjon av 

kjørefeltbredde i 
henhold til denne 

forordning
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ITALIA 10 eller 12 cm 12 eller 15 cm12 

Tillegg

IdentIfIkasjon av synlIg kjørefeltmerkIng

1.  Med hensyn til prøvingsmetodene nevnt i nr. 2.2 og 2.5 i vedlegg II skal bredden på prøvingsfeltet være større enn 
3,5 m.

2.  Den synlige kjørefeltmerkingen identifisert i tabell 1 antas å være hvit, med mindre annet er angitt i dette tillegg.

3.  Tabell 1 skal brukes til godkjenning i samsvar med nr. 2.2 og 2.5 i vedlegg II til denne forordning.

Tabell 1

Identifisert synlig kjørefeltmerking

FRANKRIKE
(øvrige veier)

BREDDE
STATKjørefeltmerking 

venstre kant
Kjørefeltmerking 

venstre kant

Kjørefelt merking 
højre kant

Kjørefelt merking 
højre kant

Midtlinje Midtlinje

MØNSTER

10
, 1

5 
el

le
r 

20
 c

mDET FORENTE 
KONGERIKE  

Vei med én kjørebane 
(fartsgrense  
> 40 mph)

DANMARK

NEDERLAND

ITALIA 
Sekundærveier og 

lokalveier

ITALIA 
Hovedvei

ITALIA 
Motorvei

IRLAND

10
, 1

5 
el

le
r 

20
 c

m

12
 e

lle
r 1

5 
cm

12
 e

lle
r 1

5 
cm

10
 e

lle
r 1

2 
cm
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12
 e

lle
r 2

5 
cm

BREDDE
STATKjørefeltmerking 

venstre kant
Kjørefeltmerking 

venstre kant
Kjørefelt merking 

højre kant
Kjørefelt merking 

højre kantMidtlinje Midtlinje

MØNSTER

HELLAS

PORTUGAL

FINLAND

TYSKLAND 
Sekundærvei

TYSKLAND 
Motorvei

FRANKRIKE  
Motorvei(*)
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BREDDE
STATKjørefeltmerking 

venstre kant
Kjørefeltmerking 

venstre kant
Kjørefelt merking 

højre kant
Kjørefelt merking 

højre kant
Midtlinje Midtlinje

MØNSTER

(*) Unntatt visse områder (f.eks. på- og avkjøringsfelt, krabbefelt osv.)

FRANKRIKE
Hovedveier

(4 felt eller 2 x 2
felt)

FRANKRIKE
(øvrige veier)

22
,5

 o
g 

37
,5

 c
m

10
 e

lle
r 1

2 
cm

15
 e

lle
r 1

8 
cm




