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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1230/2012 

av 12. desember 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til 

krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*) 

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), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, 3 og 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter 

den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 

innført ved direktiv 2007/46/EF. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 661/2009 oppheves råds-

direktiv 92/21/EØF av 31. mars 1992 om vekt og mål 

for motorvogner i gruppe M1(3) og 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(4). 

Kravene i nevnte direktiver til masser og dimensjoner 

for motorvogner og deres tilhengere bør overføres til 

denne forordning og om nødvendig endres for å tilpasse 

dem til utviklingen i den tekniske og vitenskapelige 

kunnskap. 

3)  Ved forordning (EF) nr. 661/2009 er det fastsatt 

grunnleggende bestemmelser om krav til typegod-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 353 av 21.12.2012,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2014 av  

14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 17.7.2014, s. 11. 

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

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

(3) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 1. 

(4) EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1. 

hensyn til masser og dimensjoner. Det bør derfor også 

fastsettes særlige framgangsmåter og prøvinger for og 

krav til slike typegodkjenninger. 

4)  Ved 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) er det fastsatt visse største tillatte 

dimensjoner for både innenlands og internasjonal trafikk 

i medlemsstatene. Med hensyn til oppbygging av 

kjøretøyer er det derfor viktig å ta hensyn til de 

dimensjonene som allerede er harmonisert i unionen for 

å fremme og sikre fritt varebytte. 

5)  Ved direktiv 97/27/EF fikk medlemsstatene tillatelse til 

å gi EF-typegodkjenning for kjøretøyer hvis ytre 

dimensjoner ikke tilsvarte de største tillatte dimen-

sjonene fastsatt i nevnte direktiv. Det tillot også 

medlemsstatene å nekte registrering av kjøretøyer som 

var gitt EF-typegodkjenning, dersom kjøretøyenes ytre 

dimensjoner ikke oppfylte kravene i deres nasjonale rett. 

Det er viktig å opprettholde muligheten til på visse 

vilkår å tillate typegodkjenning av kjøretøyer som 

overstiger de godkjente grensene, dersom dette viser seg 

fordelaktig for veitrafikken og miljøet i de medlems-

statene der veiinfrastrukturen er tilpasset denne situa-

sjonen. Derfor bør muligheten til å godkjenne slike 

kjøretøyer i henhold til godkjenning av små serier eller 

ordninger for individuell godkjenning sikres, forutsatt at 

antallet kjøretøyer som kan nyte godt av et unntak i 

henhold til artikkel 23 i direktiv 2007/46/EF med 

hensyn til største tillatte dimensjoner, begrenses til det 

som er nødvendig for denne forordnings formål. 

Vedlegg XII til direktiv 2007/46/EF bør derfor endres til 

å omfatte slike mengdebegrensninger. 

6)  Ved direktiv 96/53/EF er det fastsatt største tillatte 

masser som får anvendelse bare på internasjonal trafikk. 

Nevnte direktiv tillater imidlertid medlemsstatene 

fortsatt å anvende sin nasjonale rett på innenlands 

trafikk. Følgelig synes ikke harmoniseringen av største 

teknisk tillatte totalmasse og største teknisk tillatte 

masse på akselen eller på en akselgruppe med hensyn til 

trafikken i medlemsstatene å kunne gjennomføres på 

kort sikt. Ettersom det finnes ikke-harmoniserte regler 

for bygging av veiinfrastruktur, bør det imidlertid 

  

(5) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59. 
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kreves at medlemsstatene skal fastsette største tillatte 

masser ved registrering/bruk for kjøretøyer som tillates i 

innenlands eller internasjonal trafikk i henhold til 

direktiv 96/53/EF, og at de skal utarbeide en fram-

gangsmåte for slik fastsettelse. 

7)  Idet det tas hensyn til den erfaringen som er oppnådd 

ved gjennomføringen av Unionens regelverk for masser 

og dimensjoner for kjøretøyer, er det nødvendig å 

fastsette klart definerte begreper. Noen av disse 

begrepene er allerede definert i direktiv 97/27/EF og 

92/21/EØF. Av hensyn til konsekvens er det hensikts-

messig å overføre disse definisjonene og ved behov 

tilpasse dem i lys av den tekniske og vitenskapelige 

kunnskap. 

8)  Ettersom definisjonen av den faktiske massen til ett 

enkelt kjøretøy er tatt med i denne forordning, er det for 

å unngå forvirring ved utfylling av samsvarssertifikatet 

derfor nødvendig å endre vedlegg IX til direktiv 

2007/46/EF. 

9)  Siden hvitboken «Roadmap to a Single European 

Transport Area – Towards a competitive and resource 

efficient transport system»(1) (Veikart for et felles 

europeisk transportområde - mot et konkurransedyktig 

og ressurseffektivt transportsystem) har understreket 

behovet for å forbedre de aerodynamiske egenskapene 

til veigående kjøretøyer, og forskningen har vist at 

drivstofforbruket til motorvogner og derfor CO2-

utslippene kan reduseres betydelig ved at det monteres 

aerodynamiske innretninger på kjøretøyer, er det viktig 

at montering av slike aerodynamiske innretninger på 

kjøretøyer tillates. Da aerodynamiske innretninger 

består av ekstrautstyr som på grunn av sin konstruksjon 

stikker utenfor kjøretøyenes ytre deler bak eller på 

siden, bør de være oppført på listen over innretninger 

eller utstyr som ikke tas i betraktning ved bestemmelse 

av de ytre dimensjonene. Det er imidlertid svært viktig å 

begrense deres utstikk bak og på siden, slik at 

trafikksikkerheten ikke svekkes og transport med ulike 

transportsystemer fortsatt er mulig. De nødvendige 

tekniske kravene bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

10)  Tilgjengelig programvare gjør det mulig å benytte 

virtuelle prøvingsmetoder basert på datastøttet tek-

nologi. Ettersom slik teknologi tillater mer kostnads-

effektiv og mindre belastende prøving, er det hensikts-

messig å gi mulighet til å bruke dem til å kontrollere om 

et kjøretøy kan manøvrere i en uavbrutt bane på 360° og 

til å måle største svingradius bak når kjøretøyet 

manøvrerer inne i banen. Derfor er det også nødvendig å 

tilføye denne forordning til listen over rettsakter oppført 

i vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

  

(1) (KOM(2011)144) 

11)  Med sikte på å sikre at typegodkjenningsordningen 

fungerer slik den skal, bør vedleggene til direktiv 

2007/46/EF ajourføres. 

12)  Vedlegg I, III, IX, XII og XVI til direktiv 2007/46/EF 

bør derfor endres. Ettersom bestemmelsene i vedlegg 

XII er tilstrekkelig detaljerte og ikke krever ytterligere 

innarbeiding fra medlemsstatenes side, bør de erstattes 

ved en forordning i samsvar med artikkel 39 nr. 8 i 

direktiv 2007/46/EF. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes krav til EF-typegod-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til 

masser og dimensjoner. 

2.  Denne forordning får anvendelse på delvis oppbygde, 

ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i 

gruppe M, N og O. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2007/46/EF og 

forordning (EF) nr. 661/2009 menes i denne forordning med: 

1) «kjøretøytype» et sett kjøretøyer som definert i del B i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, 

2) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen ved 

et kjøretøy som er utstyrt med alle innretninger som 

kreves i henhold til de rettsaktene som er nevnt i vedlegg 

IV og vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, herunder alle 

innretninger som er montert uten at det gir opphav til 

ytterligere spesifikasjoner for konfigurasjons- eller 

utstyrsnivå, 

3) «tilleggsutstyr» alle innretninger som ikke er omfattet av 

standardutstyret som er montert på et kjøretøy på 

produsentens ansvar, og som kan bestilles av kunden,  
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4) «masse i driftsferdig stand»  

a)  for motorvogner: 

kjøretøyets masse, med drivstofftanken(e) fylt til 

minst 90 % av sin kapasitet, herunder førerens masse, 

drivstoff og væsker, med standardutstyr i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner, og når det er montert, 

massen av karosseri, førerhus, kopling og reservehjul 

samt verktøy, 

b)  for tilhengere: 

kjøretøyets masse, herunder drivstoff og væsker, med 

standardutstyr i samsvar med produsentens spesifi-

kasjoner, og, når det er montert, massen av karosseri, 

førerhus, kopling, reservehjul og verktøy, 

5) «tilleggsutstyrets masse» massen av det utstyret som kan 

monteres på kjøretøyet i tillegg til standardutstyret, i 

samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

6) «kjøretøyets faktiske masse» massen i driftsferdig stand 

pluss massen av tilleggsutstyret montert på ett enkelt 

kjøretøy, 

7) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største 

massen tildelt til et kjøretøy på grunnlag av dets konstruk-

sjonsegenskaper og beregnede ytelse; største teknisk 

tillatte totalmasse for en tilhenger eller semitrailer 

omfatter den statiske massen som overføres til trekk-

vognen når den tilkoples, 

8) «vogntogets største teknisk tillatte totalmasse» (MC) den 

største massen tildelt til kombinasjonen av en motorvogn 

og én eller flere tilhengere på grunnlag av dens konstruk-

sjonsegenskaper og beregnede ytelse, eller den største 

massen tildelt til kombinasjonen av en trekkbil og en 

semitrailer, 

9) «største teknisk tillatte trekkbare masse» (TM) den største 

massen av én eller flere tilhengere som kan trekkes av en 

trekkvogn som tilsvarer den samlede lasten som overføres 

til bakken av hjulene på en aksel eller en akselgruppe på 

en tilhenger som er koplet til trekkvognen, 

10) «aksel» den felles omdreiningsaksen til to eller flere hjul 

enten de er motordrevet eller dreier fritt, og uansett om de 

er i ett eller flere segmenter som befinner seg i samme 

plan, vinkelrett på kjøretøyets senterlinje i lengde-

retningen, 

11) «akselgruppe» et antall aksler med en avstand som er 

begrenset til en av de akselavstandene som er nevnt som 

avstand «d» i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, og som 

virker sammen på grunn av den særlige konstruksjonen til 

fjæringen, 

12) «enkelaksel» en aksel som ikke kan anses som del av en 

akselgruppe, 

13) «største teknisk tillatte masse på akselen» (m) den massen 

som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning 

som overføres til bakken av hjulene på akselen, på 

grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjons-

egenskaper og den beregnede ytelsen, 

14) «største teknisk tillatte masse på en akselgruppe» (μ) den 

massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale 

belastning som overføres til bakken av hjulene i aksel-

gruppen, på grunnlag av akselgruppens og kjøretøyets 

konstruksjonsegenskaper og den beregnede ytelsen, 

15) «kopling» en mekanisk innretning med komponenter 

definert i nr. 2.1–2.6 i reglement nr. 55 fra De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa — ensartede 

bestemmelser om godkjenning av mekaniske koplings-

deler på vogntog(1) og en kortkoplingsinnretning som 

definert i nr. 2.1.1 i UN-ECE-reglement nr. 102 — 

ensartede bestemmelser om godkjenning av I.A kortkop-

lingsinnretning II. Kjøretøyer med hensyn til montering av 

en godkjent type kortkoplingsinnretning(2), 

16) «koplingspunkt» forbindelsespunktet mellom koplingen 

på en tilhenger og koplingen på en trekkvogn, 

17) «koplingens masse» massen av selve koplingen og de 

delene som er nødvendig for fastgjøring av koplingen til 

kjøretøyet, 

18) «største teknisk tillatte masse på koplingspunktet» 

a)  for en trekkvogn, massen tilsvarende største tillatte 

statiske vertikale belastning på koplingspunktet (verdi 

«S» eller «U») på en trekkvogn, på grunnlag av 

koplingens og trekkvognens konstruksjonsegenskaper,  

  

(1) EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1. 

(2) EUT L 351 av 20.12.2008, s. 44. 
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b)  for en semitrailer, påhengsvogn eller en tilhenger med 

stivt drag, massen tilsvarende største tillatte statiske 

vertikale belastning (verdi «S» eller «U») som skal 

overføres av tilhengeren til trekkvognen på 

koplingspunktet, på grunnlag av koplingens og 

tilhengerens konstruksjonsegenskaper, 

19) «passasjerenes masse» en nominell masse avhengig av 

kjøretøygruppen multiplisert med antall sitteplasser, 

herunder, dersom slike finnes, sitteplasser til 

mannskapsmedlemmer, og antall ståplasser, ikke 

medregnet føreren, 

20) «førerens masse» en nominell masse på 75 kg på 

referansepunktet for førerens sitteplass, 

21) «nyttelastmasse» forskjellen mellom største teknisk tillatte 

totalmasse og masse i driftsferdig stand, pluss passasje-

renes masse og tilleggsutstyrets masse, 

22) «lengde» dimensjonene definert i nr. 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3 i 

standarden ISO 612:1978; denne definisjonen gjelder også 

for leddkjøretøyer som består av to eller flere seksjoner, 

23) «bredde» dimensjonene definert i nr. 6.2 i standard ISO 

612:1978, 

24) «høyde» dimensjonene definert i nr. 6.3 i standard ISO 

612:1978, 

25) «akselavstand» følgende: 

a)  dimensjonene nevnt i nr. 6.4.1 i standard ISO 

612:1978, 

b)  for en påhengsvogn med én aksel, den horisontale 

avstanden mellom koplingens vertikalakse og akselens 

midtpunkt, 

c)  for en påhengsvogn med mer enn én aksel, den 

horisontale avstanden mellom koplingens vertikalakse 

og den første akselens midtpunkt, 

26) «akselavstand (dersom flerakslet)» avstanden mellom to 

etterfølgende aksler nevnt i nr. 6.4 i standard ISO 

612:1978 for kjøretøyer med mer enn to aksler; dersom 

kjøretøyet er utstyrt med bare to aksler, eller dersom det 

dreier seg om en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger 

med stivt drag, menes med akselavstanden nevnt i  

nr. 6.4.2 i standard ISO 612:1978 «akselavstand» som 

definert i nr. 25), 

27) «sporvidde» avstanden nevnt i nr. 6.5 i standard ISO 

612:1978, 

28) «avstand mellom svingskive og bakaksel» avstanden 

nevnt i nr. 6.19.2 i standard ISO 612:1978, idet det tas 

hensyn til merknaden nevnt i nr. 6.19 i samme standard, 

29) «frigangsradius foran på semitrailer» den horisontale 

avstanden fra kingboltens akse til ethvert punkt på 

semitrailerens framside, 

30) «overheng foran» den horisontale avstanden mellom 

vertikalplanet som går gjennom den første akselen, eller 

kingbolten for en semitrailer, og kjøretøyets fremste 

punkt, 

31) «overheng bak» den horisontale avstanden mellom 

vertikalplanet som går gjennom den siste bakre akselen og 

kjøretøyets bakerste punkt; dersom kjøretøyet er utstyrt 

med en kopling som ikke kan fjernes, er kjøretøyets 

bakerste punkt koplingspunktet, 

32) «lasteflatens lengde» avstanden fra det fremste punktet 

innvendig til det bakerste punktet innvendig på 

lastearealet, målt horisontalt i kjøretøyets plan i 

lengderetningen, 

33) «svingradius bak» avstanden mellom det faktiske ytterste 

punktet som nås av kjøretøyets bakerste ende når det 

manøvreres under de forholdene som er angitt i avsnitt 7 i 

del B eller i avsnitt 6 i del C i vedlegg I til denne 

forordning, 

34) «akselløfter» en mekanisme montert på et kjøretøy for å 

heve akselen opp fra bakken og senke den ned på bakken, 

35) «løftbar aksel» en aksel som kan heves fra sin normale 

posisjon og senkes ned igjen ved hjelp av en akselløfter, 

36) «belastbar aksel» en aksel hvis belastning kan varieres 

uten at akselen heves ved hjelp av en akselløfter, 

37) «luftfjæring» et fjæringssystem der minst 75 % av 

fjæringseffekten forårsakes av luftfjæringen, 

38) «buss- eller turvognklasse» et sett kjøretøyer som definert 

i nr. 2.1.1 og 2.1.2 i UN-ECE-reglement nr. 107 – 

Ensartede bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer i 

gruppe M2 eller M3 med hensyn til deres allmenne 

konstruksjon(1),  

  

(1) EUT L 255 av 29.9.2010, s. 1. 
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39) «leddkjøretøy» et kjøretøy i gruppe M2 eller M3 som 

definert i nr. 2.1.3 i UN-ECE-reglement nr. 107, 

40) «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. 

Artikkel 3 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Produsenten skal for hver versjon innenfor en 

kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets 

oppbygging, bestemme følgende masser: 

a)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

b)  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

c)  Største teknisk tillatte trekkbare masse. 

d)  Største teknisk tillatte masse på akslene eller største teknisk 

tillatte masse på en akselgruppe. 

e)  Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet eller 

koplingspunktene, idet det tas hensyn til de tekniske 

egenskapene til koplingene som er montert eller kan 

monteres på kjøretøyet. 

2.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ta hensyn til beste tekniske praksis og den beste 

tilgjengelige kunnskapen, for i så stor grad som mulig å 

redusere risikoene for mekanisk svikt, særlig svikt som skyldes 

materialtretthet, og for å unngå skade på veiinfrastrukturen. 

3.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ta hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet. 

Dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med en 

hastighetsbegrenser, skal høyeste konstruksjonshastighet være 

den faktiske hastigheten som hastighetsbegrenseren tillater. 

4.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 1 skal 

produsenten ikke pålegge restriksjoner på bruken av kjøretøyet, 

unntatt dem som gjelder dekkapasitet som kan justeres i 

henhold til den konstruksjonshastigheten som er tillatt i henhold 

til UN-ECE-reglement nr. 54 — Ensartede bestemmelser om 

godkjenning av luftfylte dekk for nyttekjøretøyer og deres 

tilhengere(1) og i avsnitt 5 i vedlegg II til kommisjons-

forordning (EU) nr. 458/2011(2). 

5.  For delvis oppbygde kjøretøyer, herunder kjøretøyer med 

understell og førerhus, som krever en ytterligere etappe i 

oppbyggingen, skal produsenten gi alle relevante opplysninger 

til produsenten på neste etappe, slik at kravene i denne 

forordning fortsatt er oppfylt. 

Med hensyn til første ledd skal produsenten angi plasseringen 

til tyngdepunktet for den massen som tilsvarer summen av 

belastningen. 

6.  Delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3 

som ikke er utstyrt med karosseri, skal konstrueres slik at 

produsenten på etterfølgende etappe kan oppfylle kravene i 

avsnitt 7 og 8 i del B og avsnitt 6 og 7 i del C i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Bestemmelser om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype 

med hensyn til masser og dimensjoner 

1.  Produsenten eller dennes representant skal framlegge for 

typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegod-

kjenning av en kjøretøytype med hensyn til masser og 

dimensjoner. 

2.  Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for 

opplysningsdokumentet som er angitt i del A i vedlegg V. 

3.  Med hensyn til beregninger av massens fordeling skal 

produsenten for hver tekniske konfigurasjon innenfor 

kjøretøytypen som bestemt av settet med verdier for de 

relevante punktene i vedlegg V gi typegodkjennings-

myndigheten de opplysningene som er nødvendige for å 

identifisere følgende masser: 

a)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

b)  Største teknisk tillatte masse på akslene eller akselgruppen. 

c)  Største teknisk tillatte trekkbare masse. 

d)  Største teknisk tillatte masse på koplingspunktene.  

  

(1) EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41. 

(2) EUT L 124 av 13.5.2011, s. 11. 
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e)  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

Opplysningene skal gis i tabellformat eller et annet 

hensiktsmessig format, etter avtale med typegodkjennings-

myndigheten. 

4.  Dersom tilleggsutstyret i betydelig grad påvirker 

kjøretøyets masser og dimensjoner, skal produsenten overfor 

den tekniske instansen angi plassering, masse og geometrisk 

posisjonen for tyngdepunktet i forhold til akslene på det 

tilleggsutstyret som kan monteres på kjøretøyet. 

5.  Som unntak fra nr. 4 kan produsenten, dersom 

tilleggsutstyret består av flere deler som befinner seg på 

forskjellige steder på kjøretøyet, overfor den tekniske instansen 

angi bare fordelingen av tilleggsutstyrets masse på akslene. 

6.  For akselgrupper skal produsenten angi lastfordelingen 

mellom akslene for den samlede massen på akselgruppen. 

Ved behov skal produsenten angi fordelingsformelen eller 

framlegge relevante diagrammer over fordelingen. 

7.  Dersom godkjenningsmyndigheten eller den tekniske 

instansen anser det nødvendig, kan de be produsenten om å 

stille et kjøretøy som er representativt for den typen som skal 

godkjennes, til rådighet for inspeksjon. 

8.  Kjøretøyprodusenten kan inngi til godkjennings-

myndigheten en søknad om å anse en fjæring som likeverdig 

med en luftfjæring. 

Typegodkjenningsmyndigheten skal anse en fjæring som 

likeverdig med en luftfjæring dersom kravene i vedlegg III er 

oppfylt. 

Dersom den tekniske instansen anerkjenner likeverdigheten, 

skal den framlegge en prøvingsrapport. Typegodkjennings-

myndigheten skal vedlegge prøvingsrapporten og en teknisk 

beskrivelse av fjæringen med EF-typegodkjenningsdokumentet. 

9.  Dersom kravene fastsatt i vedlegg I–IV til denne 

forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en 

typegodkjenning i samsvar med det nummereringssystemet som 

er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke tildele samme nummer til en annen 

kjøretøytype. 

10.  Ved anvendelse av nr. 9 skal typegodkjennings-

myndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i 

samsvar med mønsteret som er angitt i del B i vedlegg V. 

11.  De tillatte avvikene nevnt i tillegg 2 til vedlegg I får 

anvendelse i henhold til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 5 

Største tillatte masser ved registrering / i bruk 

1.  Med hensyn til registrering og ibruktaking av kjøretøyer 

som er typegodkjent i henhold til denne forordning, skal 

nasjonale myndigheter for hver variant og versjon innenfor 

kjøretøytypen bestemme alle de følgende massene som er tillatt 

for innenlands trafikk eller internasjonal trafikk i henhold til 

direktiv 96/53/EF: 

a)  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk. 

b)  Største tillatte masse på akselen/akslene ved registrering / i 

bruk. 

c)  Største tillatte masse på akselgruppen ved registrering / i 

bruk. 

d)  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk. 

e)  Vogntogets største tillatte totalmasse ved registrering / i 

bruk. 

Nasjonale myndigheter skal fastsette framgangsmåten for 

bestemmelse av største tillatte masser ved registrering/i bruk 

nevnt i første ledd. De skal utpeke den vedkommende 

myndigheten som får ansvar for å bestemme disse massene, og 

de skal angi hvilke opplysninger som skal gis til nevnte 

vedkommende myndighet. 

2.  Største tillatte masser ved registrering / i bruk bestemt 

etter framgangsmåten nevnt i nr. 1 kan ikke overstige de største 

massene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

3.  Vedkommende myndighet skal rådføre seg med 

produsenten med hensyn til massens fordeling på akslene eller 

akselgruppen, for å sikre at kjøretøyets systemer fungerer slik 

de skal, særlig bremse- og styresystemet. 

4.  Ved bestemmelse av største tillatte masser ved 

registrering / i bruk skal nasjonale myndigheter sikre at kravene 

i rettsaktene oppført i vedlegg IV og vedlegg XI til direktiv 

2007/46/EF fortsatt er oppfylt.  
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5.  Dersom nasjonale myndigheter konkluderer med at 

kravene i en av rettsaktene oppført i vedlegg IV og vedlegg XI 

til direktiv 2007/46/EF, unntatt denne forordning, ikke lenger er 

oppfylt, skal de kreve at det gjennomføres nye prøvinger, og at 

en ny typegodkjenning eller en utvidelse, etter hva som er 

relevant, gis av typegodkjenningsmyndigheten som gav den 

første typegodkjenningen i henhold til den aktuelle rettsakten. 

Artikkel 6 

Unntak 

1.  Med forbehold for artikkel 4 nr. 3 i direktiv 96/53/EF kan 

det gis EF-typegodkjenning for kjøretøyer hvis dimensjoner 

overstiger de kravene i denne forordning som er beregnet på 

transport av udelelig last. I et slikt tilfelle skal typegod-

kjenningsdokumentet og samsvarssertifikatet tydelig angi at 

kjøretøyet utelukkende er beregnet på transport av udelelig last. 

2.  Medlemsstatene kan gi godkjenninger i henhold til 

artikkel 23 og 24 i direktiv 2007/46/EF for kjøretøyer som 

overstiger største tillatte dimensjoner angitt i nr. 1.1 i del B, C 

og D i vedlegg I til denne forordning. 

Typegodkjenninger i henhold til artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF skal overholde de mengdebegrensningene som er 

angitt i avsnitt 3 i del A i vedlegg XII til nevnte direktiv. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

1.  Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av 

kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi 

utvidelser av godkjenninger som er gitt i henhold til 

bestemmelsene i direktiv 92/21/EØF og direktiv 97/27/EF. 

2.  Som unntak fra nr. 1 er EF-typegodkjenninger gitt i 

henhold til artikkel 7 i direktiv 97/27/EF ikke lenger gyldige på 

datoen nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

I samsvar med artikkel 27 i direktiv 2007/46/EF kan imidlertid 

medlemsstatene registrere og tillate salg eller ibruktaking av 

restkjøretøyer hvis EF-typegodkjenning ikke lenger er gyldig, 

dersom produsenten ber om det. 

3.  Fra 10. januar 2014 skal produsentene framlegge 

samsvarssertifikater som er i samsvar med denne forordning. 

Fram til 9. januar 2014 skal de angi kjøretøyets faktiske masse i 

post 52 i samsvarssertifikatet, med mindre det er angitt i en av 

de andre postene i samsvarssertifikatet. 

Artikkel 8 

Endringer i direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IX og XVI til direktiv 2007/46/EF endres i 

samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

Vedlegg XII til direktiv 2007/46/EF erstattes med vedlegg VII 

til denne forordning. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse på nye kjøretøytyper som gis typegod-

kjenning fra 1. november 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

TEKNISKE KRAV 

DEL A 

Kjøretøyer i gruppe M1 og N1 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 12,00 m. 

1.1.2.  Bredde: 

a) M1: 2,55 m. 

b) N1: 2,55 m. 

c) N1: 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i 

tillegg 2 i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling 

2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på akslene skal ikke være lavere enn kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.2.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke være mindre enn kjøretøyets masse i driftsferdig 

stand pluss passasjerenes masse, tilleggsutstyrets masse og koplingens masse dersom den ikke er tatt med i 

massen i driftsferdig stand. 

2.3.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på hver aksel ikke overstige 

største teknisk tillatte masse på den akselen. 

2.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på forakselen ikke under noen 

omstendighet være mindre enn 30 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.4.1.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet, skal massen på forakselen ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.5.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med avtakbare seter, skal kontrollen utføres bare med største antall 

sitteplasser. 

2.6.  Ved kontroll av kravene fastsatt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4: 

a)  skal setene innstilles som foreskrevet i nr. 2.6.1, 

b)  skal passasjerenes masse, nyttelastmassen og tilleggsutstyrets masse fordeles som foreskrevet i  

nr. 2.6.2–2.6.4.2.3.  
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2.6.1.  Innstilling av seter 

2.6.1.1.  Seter som kan innstilles, skal skyves til bakerste posisjon. 

2.6.1.2.  Dersom det finnes andre muligheter til å stille inn setet (loddrett, i vinkel, seterygg osv.), skal de innstilte 

posisjonene være som angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.6.1.3.  For seter med fjæring skal setet låses i den posisjonen som produsenten har angitt. 

2.6.2.  Fordeling av passasjerenes masse 

2.6.2.1.  Massen som representerer hver passasjer, skal være 75 kg. 

2.6.2.2.  Massen for hver passasjer skal være plassert på setets referansepunkt (dvs. setets «R-punkt»). 

2.6.2.3.  For spesialkjøretøyer får kravet i nr. 2.6.2.2 tilsvarende anvendelse (for eksempel massen av en skadet 

person på båre i en ambulanse). 

2.6.3.  Fordeling av tilleggsutstyrets masse 

2.6.3.1.  Tilleggsutstyrets masse skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

2.6.4.  Fordeling av nyttelastmasse 

2.6.4.1.  Kjøretøyer i gruppe M1 

2.6.4.1.1.  For kjøretøyer i gruppe M1 skal nyttelastmassen fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner etter 

avtale med den tekniske instansen. 

2.6.4.1.2.  For campingbiler skal minste nyttelastmasse (PM) oppfylle følgende krav: 

PM i kg ≥ 10 (n + L) 

der 

«n» er det største tillatte antall passasjerer pluss føreren, og 

«L» er kjøretøyets samlede lengde i meter. 

2.6.4.2.  Kjøretøyer i gruppe N1 

2.6.4.2.1.  For kjøretøyer med karosseri skal nyttelastmassen fordeles jevnt på lasteflaten. 

2.6.4.2.2.  For kjøretøyer uten karosseri (f.eks. understell med førerhus) skal produsenten angi de tillatte ytterpunktene 

for nyttelastmassens tyngdepunkt tillagt massen av utstyret beregnet på å romme lasten (f.eks. karosseri, 

tank osv.) (f. eks. fra 0,50 m til 1,30 m foran første bakaksel). 

2.6.4.2.3.  For kjøretøyer beregnet på å være utstyrt med svingskive skal produsenten angi minste og største avstand 

mellom svingskive og bakaksel. 

2.7.  Tilleggskrav dersom kjøretøyet er i stand til å trekke en tilhenger 

2.7.1.  Kravene nevnt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4 får anvendelse idet det tas hensyn til koplingens masse og største teknisk 

tillatte masse på koplingspunktet. 

2.7.2.  Med forbehold for kravene i nr. 2.4 kan største teknisk tillatte masse på bakakselen/bakakslene overskrides 

med høyst 15 %. 

2.7.2.1.  Dersom største teknisk tillatte masse på bakakselen/bakakslene overskrides med høyst 15 %, får kravene i 

nr. 5.2 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011(1) anvendelse.  

  

(1) EUT L 124 av 13.5.2011, s. 11. 
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2.7.2.2.  I de medlemsstatene der veitrafikklovgivningen tillater det, kan produsenten i et hensiktsmessig dokument, 

for eksempel bruksanvisning eller vedlikeholdshåndbok, angi at kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse kan overskrides med høyst 10 % eller 100 kg, avhengig av hvilken verdi som er lavest. 

Dette er tillatt bare dersom en tilhenger trekkes på de vilkårene som er angitt i nr. 2.7.2.1, forutsatt at 

kjørehastigheten er begrenset til 100 km/t eller lavere. 

3. Trekkbar masse og masse på koplingen 

3.1.  For største teknisk tillatte trekkbare masse får følgende krav anvendelse: 

3.1.1.  Tilhenger med driftsbremseanlegg 

3.1.1.1.  Kjøretøyets største teknisk tillatte trekkbare masse skal være den laveste av følgende verdier: 

a)  Den største teknisk tillatte trekkbare massen, basert på kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og 

koplingens styrke. 

b)  Trekkvognens største teknisk tillatte totalmasse. 

c)  1,5 ganger trekkvognens største teknisk tillatte totalmasse for et terrenggående kjøretøy som definert i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

3.1.1.2.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal imidlertid ikke i noe tilfelle overstige 3500 kg. 

3.1.2.  Tilhenger uten driftsbremseanlegg 

3.1.2.1.  Den tillatte trekkbare massen skal være den laveste av følgende verdier: 

a)  Den største teknisk tillatte trekkbare massen, som er basert på kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og 

koplingens styrke. 

b)  Halvparten av trekkvognens masse i driftsferdig stand. 

3.1.2.2.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal ikke i noe tilfelle overstige 750 kg. 

3.2.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal ikke være mindre enn 4 % av største tillatte 

trekkbare masse, og skal ikke være lavere enn 25 kg. 

3.3.  Produsenten skal i bruksanvisningen angi største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, koplingens 

festepunkter på trekkvognen og største tillatte overheng bak for koplingspunktet. 

3.4.  Den største teknisk tillatte trekkbare massen skal ikke defineres ved å vise til antall passasjerer. 

4. Vogntogets masse 

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

5. Bakkestartevne 

5.1.  Trekkvognen skal kunne starte vogntoget fem ganger på fem minutter i en stigning på minst 12 %. 

5.2.  For å kunne gjennomføre prøvingen beskrevet i nr. 5.1 skal trekkvognen og tilhengeren være lastet slik at 

det tilsvarer vogntogets største teknisk tillatte totalmasse.  
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DEL B 

Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde 

a)  Kjøretøyer med to aksler og én seksjon: 13,50 m 

b)  Kjøretøyer med tre eller flere aksler og én seksjon: 15,00 m 

c)  Leddkjøretøy 18,75 m 

1.1.2.  Bredde: 2,55 m 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser:: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«TM» største teknisk tillatte trekkbare masse, 

«MC» vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, 

«mi» største teknisk tillatte totalmasse på enkelakselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til 

kjøretøyets samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene nedenfor oppfylles for hver kjøretøytypes 

tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene nedenfor foretas med akselfjæringen belastet 

slik den normalt er innrettet under drift. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på enkelakslene pluss summen av største teknisk tillatte masse på 

akselgruppene skal ikke være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [mi + μj] 

2.2.2.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes masse, massene av «WP» 

og «B» nevnt i nr. 2.2.3, pluss koplingens masse dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, 

pluss største teknisk tillatte masse på koplingspunktet skal ikke overstige største teknisk tillatte totalmasse. 
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2.2.3.  Lastfordeling 

2.2.3.1.  Betegnelser: 

«P» antall sitteplasser, ikke medregnet fører og mannskapsmedlem(mer), 

«Q» massen til én passasjer i kg, 

«Qc» massen til ett mannskapsmedlem i kg, 

«S1» areal i m2 for stående passasjerer, 

«SP» antall stående passasjerer angitt av produsenten, 

«Ssp» nominelt areal for én stående passasjer i m2, 

«WP» antall rullestolplasser multiplisert med 250 kg, som er massen av én rullestol med bruker, 

«V» samlet volum for bagasjeplass i m3, herunder bagasjerom, bagasjehyller og skiboks, 

«B» største tillatte masse for bagasje i kg, angitt av produsenten, herunder største tillatte masse (B) som 

kan transporteres i en eventuell skiboks. 

2.2.3.2.  Massen Q og Qc for sittende passasjerer skal være plassert på setets referansepunkter (dvs. setets «R-

punkt»). 

2.2.3.3.  Massen som tilsvarer antallet SP for stående passasjerer av massen Q, skal være jevnt fordelt over den flaten 

som er til rådighet for stående passasjer S1. 

2.2.3.4.  Eventuelt skal massen WP være jevnt fordelt over hver rullestolplass. 

2.2.3.5.  En masse lik B (kg) skal være jevnt fordelt i bagasjerommene. 

2.2.3.6.  En masse lik B (kg) skal være plassert i skiboksens tyngdepunkt. 

2.2.3.7.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal være plassert på det koplingspunktet hvis 

overheng bak er angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.2.3.8.  Verdier for Q og Ssp 

Kjøretøyklasse Q (kg) Ssp (m2) 

Klasse I og A 68 0,125 m2 

Klasse II 71 0,15 m2 

Klasse III og B 71 Ikke relevant 

Massen for hvert mannskapsmedlem skal være 75 kg. 

2.2.3.9.  Antall stående passasjerer skal ikke overstige verdien S1/Ssp, der Ssp er nominelt areal fastsatt for én 

stående passasjer som angitt i tabellen i nr. 2.2.3.8. 

2.2.3.10.  Verdien for største tillatte masse for bagasjen skal være minst: B = 100 × V 

2.2.4.  Beregninger 

2.2.4.1.  Kravene i nr. 2.2.2 skal kontrolleres i alle konfigurasjoner for innvendig innretning. 

2.2.4.2.  I vilkårene angitt i nr. 2.2.3 skal massen på hver enkelaksel og hver akselgruppe ikke overstige den største 

teknisk tillatte massen på den akselen eller akselgruppen. 
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2.2.4.3.  For kjøretøyer der antall sitteplasser er variabelt, med et areal beregnet på stående passasjerer (S1) og utstyrt 

for transport av rullestoler, skal det for hvert av de nedenstående tilfellene kontrolleres at kravene i nr. 2.2.2 

og 2.2.4.2 er oppfylt, avhengig av hva det gjelder: 

a)  Med alle mulige seter opptatt, det resterende arealet for stående passasjerer opptatt (opp til 

kapasitetsgrensen for stående passasjerer fastsatt av produsenten, dersom denne nås) og, dersom det er 

plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt. 

b)  Med alle mulige arealer for stående passasjerer opptatt (opp til kapasitetsgrensen for stående passasjerer 

fastsatt av produsenten), alle resterende seter beregnet på sittende passasjerer opptatt og, dersom det er 

plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt. 

c)  Med alle mulige rullestolplasser opptatt, det resterende arealet for stående passasjerer opptatt (opp til 

kapasitetsgrensen for stående passasjerer fastsatt av produsenten, dersom denne nås) og alle resterende 

disponible seter opptatt. 

2.2.5.  Dersom kjøretøyet er lastet som angitt i nr. 2.2.2, skal massen som tilsvarer lasten på fremre styrende 

aksel/aksler, ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av største teknisk tillatte totalmasse «M». 

2.2.6.  Dersom et kjøretøy skal typegodkjennes for mer enn én klasse, får kravene i avsnitt 2 anvendelse på hver 

klasse. 

3. Trekkapasitet 

3.1.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

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

4. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet 

4.1.  Den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet skal være minst lik 4 % av dens største teknisk tillatte 

trekkbare masse, eller 25 kg, avhengig av hva som er størst. 

4.2.  Produsenten skal i brukerhåndboken angi vilkårene for festing av koplingen til motorvognen. 

4.2.1.  Dersom det er relevant, skal vilkårene nevnt i nr. 4.2 omfatte den største teknisk tillatte massen på 

trekkvognens koplingspunkt, største tillatte masse på koplingen, koplingens festepunkter og koplingens 

største tillatte overheng bak. 

5. Bakkestartevne 

5.1.  Kjøretøyer beregnet på å trekke en tilhenger skal kunne starte fem ganger på fem minutter i en stigning på 

minst 12 %. 

5.2.  For å kunne gjennomføre prøvingen beskrevet i nr. 5.1 skal trekkvognen og tilhengeren være lastet slik at 

det tilsvarer vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

6. Motoreffekt 

6.1.  Motoren skal ha en effekt på minst 5 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, eller av 

enkeltkjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse dersom kjøretøyet ikke er konstruert for å trekke en 

tilhenger. 

6.2.  Motoreffekten skal måles i samsvar med rådsdirektiv 80/1269/EØF(1) eller UN-ECE-reglement nr. 85(2).  

  

(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. 

(2) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55. 
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7. Manøvreringsevne 

7.1.  Kjøretøyet skal kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som vist i figur 1 i tillegg 3 til 

dette vedlegg, uten at noen av kjøretøyets ytterpunkter går utenfor den ytre sirkelen eller innenfor den indre 

sirkelen. 

7.1.1.  Prøvingen skal gjennomføres med kjøretøyet både ulastet (dvs. dets masse i driftsferdig stand) og lastet med 

største teknisk tillatte totalmasse. 

7.1.2.  Med hensyn til nr. 7.1 skal de delene som tillates å stikke ut utenfor kjøretøyets bredde nevnt i tillegg 1 til 

dette vedlegg, ikke tas i betraktning. 

7.2.  For kjøretøyer som er utstyrt med en belastbar aksel, får kravene i nr. 7.1 også anvendelse dersom den eller 

de belastbare akslene er i bruk. 

7.3.  Kravene i nr. 7.1 skal kontrolleres som følger: 

7.3.1.  Kjøretøyet skal manøvrere innenfor et sirkelformet område avgrenset av to konsentriske sirkler, der den ytre 

har en radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m. 

7.3.2.  Motorvognens fremste ytterpunkt skal følge omkretsen til den ytre sirkelen (figur 1 i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

8. Svingradius bak 

8.1.  Kjøretøy med én seksjon 

8.1.1.  Kjøretøyet skal prøves i samsvar med prøvingsmetoden for innkjøring beskrevet i nr. 8.1.2. 

8.1.2.  Prøvingsmetode for innkjøring 

Kjøretøyet skal stå stille, og ved å markere en linje på bakken skal det lages et vertikalt plan som tangerer 

siden av kjøretøyet og vender utover fra sirkelen. 

Kjøretøyet skal beveges fra en rett linje framover og inn i sirkelområdet beskrevet i figur 1, med forhjulene 

svingt slik at det fremste ytterpunktet følger omkretsen til den ytre sirkelen (se figur 2a i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

8.1.3.  Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand. 

8.1.4.  Største svingradius bak skal ikke overstige 0,60 m. 

8.2.  Kjøretøyer med to eller flere seksjoner 

8.2.1.  Kravene i nr. 8.1 får tilsvarende anvendelse med hensyn til kjøretøyer med to eller flere seksjoner. 

I dette tilfellet bringes de to eller flere stive seksjonene på linje med planet vist i figur 2b i tillegg 3 til dette 

vedlegg. 

DEL C 

Kjøretøyer i gruppe N2 og N3 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 12,00 m. 

1.1.2.  Bredde: 

a)  2,55 m for alle kjøretøyer. 

b)  2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i tillegg 

2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.  
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1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av lengde, bredde og høyde. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«TM» største teknisk tillatte trekkbare masse, 

«MC» vogntogets største teknisk tillatte totalmasse, 

«mi» største teknisk tillatte masse på enkelakselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til kjøretøyets 

samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på koplingspunktet, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene i nr. 2.2 og 2.3 oppfylles for hver 

kjøretøytypes tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med 

fjæringen for belastbare aksler slik den normalt er innrettet under drift. 

2.1.3.  For kjøretøyer utstyrt med løftbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med akslene 

senket. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på enkelakslene pluss summen av største teknisk tillatte masse på 

akselgruppene skal ikke være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [mi + μj] 

2.2.2.  For hver akselgruppe betegnet «j» skal summen av største teknisk tillatte masse på dens aksler ikke være 

mindre enn største teknisk tillatte masse på akselgruppen. 

I tillegg skal hver av massene mi ikke være mindre enn den delen av μj som hviler på akselen «i» som 

bestemt av massens fordeling for den akselgruppen. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes masse, koplingens masse 

dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet skal ikke overstige kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.3.2.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, skal massen som er fordelt på en aksel 

«i» ikke overstige massen mi på den akselen, og massen på akselgruppen «j» skal ikke overstige massen μj.  
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2.3.3.  Kravene i nr. 2.3.2 skal oppfylles i følgende lastkonfigurasjoner: 

2.3.3.1.  Ensartet fordeling av nyttelastmasse: 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse (dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand), pluss største tillatte masse på koplingspunktet pluss nyttelastmassen jevnt fordelt på lastearealet. 

2.3.3.2.  Uensartet fordeling av nyttelastmasse: 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse (dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand), pluss største tillatte masse på koplingspunktet pluss nyttelastmassen plassert i samsvar med 

produsentens spesifikasjoner. 

For slike formål skal produsenten angi de ytterste tillatte posisjonene for tyngdepunktet for nyttelastens 

og/eller karosseriets og/eller utstyrets eller den innvendige innretningens masse (for eksempel fra 0,50 m til 

1,30 m foran første bakaksel). 

2.3.3.3.  Kombinasjon av ensartet og uensartet fordeling: 

Kravene i nr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2 skal oppfylles samtidig. 

Eksempel: En lastebil med tipp (fordelt last) utstyrt med en ekstra kran (lokal last). 

2.3.3.4.  Masse overført med svingskive (trekkbil for semitrailer): 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse, passasjerenes 

masse på setets referansepunkter, koplingens masse dersom den ikke er medregnet i massen i driftsferdig 

stand, pluss største tillatte masse på svingskivens koplingspunkt plassert i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner (minste og største avstand mellom svingskive og bakaksel). 

2.3.3.5.  Kravene i nr. 2.3.3.1 skal alltid være oppfylt dersom kjøretøyet har et flatt lasteareal. 

2.3.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, pluss koplingens masse dersom den 

ikke er medregnet i massen i driftsferdig stand, pluss største tillatte masse på koplingspunktet på en slik 

måte at største tillatte masse på bakerste akselgruppe (μ) eller største tillatte masse på bakakselen (m) er 

nådd, skal massen på fremre styrende aksel/aksler ikke være mindre enn 20 % av kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.3.5.  Når det gjelder spesialkjøretøyer i gruppe N2 og N3, skal den tekniske instansen kontrollere at kravene i 

avsnitt 2 er oppfylt etter avtale med produsenten, idet det tas hensyn til kjøretøyets særlige konstruksjon (for 

eksempel mobile kraner). 

3. Trekkapasitet 

3.1.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke overstige summen av største teknisk tillatte 

totalmasse pluss største teknisk tillatte trekkbare masse. 

MC ≤ M + TM 

4. Bakkestartevne og klatreevne 

4.1.  Kjøretøyer som er beregnet på å trekke en tilhenger, og som er lastet til vogntogets største teknisk tillatte 

totalmasse, skal kunne starte fem ganger på fem minutter i en stigning på minst 12 %. 

4.2.  Når det gjelder klatreevne, skal terrenggående kjøretøyer prøves i henhold til de tekniske kravene i  

vedlegg II.  
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4.2.1.  Kravene i avsnitt 5 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF får også anvendelse. 

5. Motoreffekt 

5.1.  Kjøretøyer skal ha en motoreffekt på minst 5 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

5.1.1.  Når det gjelder en trekkbil, eller en trekkbil for semitrailer beregnet på transport av udelelig last, skal 

motoreffekten være minst 2 kW per tonn av vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

5.2.  Motoreffekten skal måles i samsvar med direktiv 80/1269/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 85. 

6. Manøvreringsevne 

6.1.  Kjøretøyet skal kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som vist i figur 1 i tillegg 3 til 

dette vedlegg, uten at noen av kjøretøyets ytterpunkter går utenfor den ytre sirkelen eller innenfor den indre 

sirkelen. 

6.1.1.  Prøvingen skal gjennomføres med kjøretøyet både ulastet (dvs. dets masse i driftsferdig stand) og lastet med 

største teknisk tillatte totalmasse. 

6.1.2.  Med hensyn til nr. 6.1 skal de delene som tillates å stikke ut utenfor kjøretøyets bredde nevnt i tillegg 1 til 

dette vedlegg, ikke tas i betraktning. 

6.2.  For kjøretøyer utstyrt med akselløftere får kravene i nr. 6.1 anvendelse også på løftbare aksler i hevet 

posisjon og dersom de belastbare akslene er i bruk. 

6.3.  Kravene i nr. 6.1 skal kontrolleres som følger: 

6.3.1.  Kjøretøyet skal manøvrere innenfor et område avgrenset av to konsentriske sirkler, der den ytre har en 

radius på 12,50 m og den indre en radius på 5,30 m. 

6.3.2.  Motorvognens fremste ytterpunkt skal følge omkretsen til den ytre sirkelen (figur 1 i tillegg 3 til dette 

vedlegg). 

7. Største svingradius bak 

7.1.  Kjøretøyet skal prøves i samsvar med prøvingsmetoden for stillestående kjøretøyer beskrevet i nr. 7.1.1. 

7.1.1.  Prøvingsmetode for stillestående kjøretøyer 

7.1.1.2.  Kjøretøyet skal stå stille og ha sine fremre styrende hjul innrettet slik at dersom kjøretøyet beveger seg, skal 

dets ytterpunkt beskrive en sirkel med en radius på 12,50 m. 

Det skal lages et vertikalt plan som tangerer siden av kjøretøyet og vender utover fra sirkelen ved å markere 

en linje på bakken. 

Kjøretøyet skal bevege seg forover slik at det fremre ytterpunktet følger omkretsen av den ytre sirkelen med 

en radius på 12,50 m. 

7.2.  Største svingradius bak skal ikke overskride (se figur 3 i tillegg 3 til dette vedlegg): 

a)  0,80 m, 

b)  1,00 m dersom kjøretøyet er utstyrt med en akselløfter og akselen er løftet opp fra bakken, 

c)  1,00 m dersom den bakerste akselen er en styrende aksel.  
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DEL D 

Kjøretøyer i gruppe O 

1. Største tillatte dimensjoner 

1.1.  Dimensjonene skal ikke overstige følgende verdier: 

1.1.1.  Lengde: 

a)  Tilhenger: 12,00 m med drag. 

b)  Semitrailer: 12,00 m pluss overheng foran. 

1.1.2.  Bredde: 

a)  2,55 m for alle kjøretøyer. 

b)  2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, som nevnt i tillegg 

2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.1.3.  Høyde: 4,00 m. 

1.1.4.  Frigangsradius foran på semitrailer: 2,04 m. 

1.2.  Ved måling av lengde, bredde og høyde skal kjøretøyets masse være dets masse i driftsferdig stand, 

kjøretøyet skal være plassert på en vannrett og plan flate, og dekkene skal være fylt til det trykket som er 

anbefalt av produsenten. 

1.3.  Målingen av lengde, høyde og frigangsradius skal foretas dersom lasteflaten eller referanseflaten nevnt i 

nr. 1.2.1 annet ledd i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 55 er horisontal. 

Justerbare drag skal være horisontale og innrettes etter kjøretøyets senterlinje. De skal justeres til den mest 

forlengede horisontale innstillingen. 

1.4.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i tillegg 1 til dette vedlegg, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av dimensjonene nevnt i nr. 1.1. 

2. Massens fordeling for kjøretøyer med karosseri 

2.1.  Beregningsmetode 

Betegnelser: 

«M» største teknisk tillatte totalmasse, 

«m0» største teknisk tillatte masse på fremre koplingspunkt, 

«mi» største teknisk tillatte masse på akselen «i», der «i» er et tall som varierer fra 1 til kjøretøyets 

samlede antall aksler, 

«mc» største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt, 

«μj» største teknisk tillatte masse på akselgruppen «j», der «j» er et tall som varierer fra 1 til det samlede 

antall enkelaksler eller akselgrupper. 

2.1.1.  Det skal foretas nødvendige beregninger for å sikre at kravene i nr. 2.2 og 2.3 oppfylles for hver 

kjøretøytypes tekniske konfigurasjon. 

2.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med belastbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med 

fjæringen for belastbare aksler slik den normalt er innrettet under drift.  
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2.1.3.  For kjøretøyer utstyrt med løftbare aksler skal beregningene som kreves i nr. 2.2 og 2.3, foretas med akslene 

senket. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på fremre koplingspunkt pluss største teknisk tillatte masse på 

enkelakslene eller akselgruppen pluss største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt skal ikke være 

mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [m0 + mi + μj + mc] 

2.2.2.  For hver akselgruppe betegnet «j» skal summen av massene mi på dens aksler ikke være mindre enn massen 

μj. 

I tillegg skal hver av massene mi ikke være mindre enn den delen av μj som hviler på akselen «i» som 

bestemt av massens fordeling for den akselgruppen. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet/koplingspunktene skal ikke overstige kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.3.2.  Dersom kjøretøyet er lastet til dets største teknisk tillatte totalmasse, skal massen som er fordelt på en 

enkelaksel «i» ikke overstige massen mi på den akselen, og heller ikke massen μj på akselgruppen eller 

største teknisk tillatte masse på koplingspunktet m0. 

2.3.3.  Kravene i nr. 2.3.2 skal oppfylles i følgende lastkonfigurasjoner: 

2.3.3.1.  Ensartet fordeling av nyttelastmasse 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss nyttelastmas-

sen ensartet fordelt på lastearealet. 

2.3.3.2.  Uensartet fordeling av nyttelastmasse 

Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand pluss tilleggsutstyrets masse pluss nyttelastmas-

sen plassert i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

For slike formål skal produsenten angi de ytterste tillatte posisjonene for tyngdepunktet for nyttelastens 

og/eller karosseriets og/eller utstyrets eller den innvendige innretningens masse (for eksempel fra 0,50 m til 

1,30 m foran første bakaksel). 

2.3.3.3.  Kombinasjon av ensartet og uensartet fordeling: 

Kravene i nr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2 skal oppfylles samtidig. 

2.3.3.4.  Kravene i nr. 2.3.3.1 skal alltid være oppfylt dersom kjøretøyet har et flatt lasteareal. 

2.3.4.  Særlige krav til campingtilhengere 

2.3.4.1.  Minste nyttelastmasse (PM) skal oppfylle følgende krav: 

PM i kg ≥ 10 (n + L), der 

«n» er det største antall soveplasser og 

«L» er karosseriets samlede lengde som definert i nr. 6.1.2 i standard ISO 7237:1981. 
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3. Krav til manøvreringsevne 

3.1.  Tilhengere og semitrailere skal være konstruert slik at når de er koplet til en trekkvogn, skal vogntoget 

kunne manøvrere til begge sider i en uavbrutt bane på 360° som består 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 trekkvognens ytterpunkter 

går utenfor den ytre sirkelen eller noen av tilhengerens eller semitrailerens ytterpunkter går innenfor den 

indre sirkelen. 

3.2.  En semitrailer skal anses å oppfylle kravene i nr. 3.1 dersom dens referanseakselavstand «RWB» oppfyller 

følgende krav: 

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 – (5,30 + ½ W)2]½ 

der: 

«RWB» er avstanden mellom kingboltens akse og senterlinjen for de ikke-styrende akslene, 

«W» er semitrailerens bredde. 

3.3.  Dersom én eller flere av de ikke-styrende akslene har en akselløfter, skal referanseakselavstanden med 

akselen senket eller hevet — avhengig av hvilken som er lengst — tas i betraktning. 

 ______  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/55 

 

Tillegg 1 

Liste over innretninger og utstyr som ikke kreves tatt i betraktning ved bestemmelse av de ytre dimensjonene 

1.  Med forbehold for de ekstra restriksjonene som er fastsatt i tabellene nedenfor, kreves det ikke at de innretningene 

og det utstyret som er oppført i tabell I, II og III, tas i betraktning ved bestemmelse av de ytre dimensjonene dersom 

følgende krav er oppfylt: 

a)  Dersom flere innretninger er montert foran, skal deres samlede framspring ikke overstige 250 mm. 

b)  Samlet framspring av innretninger og utstyr skal sammen med kjøretøyets lengde ikke overstige 750 mm. 

c)  Unntatt speil skal samlet utspring av innretninger og utstyr sammen med kjøretøyets bredde ikke overstige 

100 mm. 

2.  Kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) får ikke anvendelse på innretninger for indirekte utsyn. 

Tabell I 

Kjøretøyets lengde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Innretninger for indirekte utsyn som definert i 

nr. 2.1 i UN-ECE-reglement nr. 46(1) 

x x x x x x x x x x 

2. Vindusvisker- og vindusspylerinnretninger x x x x x x     

3. Utvendige solskjermer — — — — x x — — — — 

4. Frontvern typegodkjent i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 78/2009(2) 

x   x       

5. Stigtrinn og håndtak — x x x x x x x x x 

6. Kopling (dersom avtakbar) x x x x x x — — — — 

7. Ytterligere kopling bak på en tilhenger 

(dersom avtakbar) 

— — — — — — x x x x 

8. Sykkelstativ (avtakbart eller foldbart) x   x — — — — — — 

9. Heiseplattformer, atkomstramper eller 

lignende utstyr (når de ikke er i bruksstilling 

og ikke stikker ut mer enn 300 mm) forutsatt 

at kjøretøyets lastekapasitet ikke økes. 

x x x x x x x x x x 

10. Sikt- og deteksjonshjelpemidler, herunder 

radar 

— x x — x x x x x x 

11. Fjærende støtfangere og lignende utstyr — — — — x x x x x x 

12. Tollvesenets forseglingsinnretninger med 

tilhørende beskyttelse 

— — — x x x x x x x 
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Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13. Fester for presenning/kapell, med tilhørende 

beskyttelse 

— — — x x x x x x x 

14. Lengdestopper for avtakbare karosserideler — — — — x x x x x x 

15. Strømavtakerstenger på elektrisk drevne 

kjøretøyer 

— — x — — — — — — — 

16. Kjennemerker foran og bak — x x — x x x x x x 

17. Valgfrie lykter som definert i avsnitt 2 i UN-

ECE-reglement nr. 48(3). 

x x x x x x x x x x 

18. Foldbare innretninger og foldbart utstyr 

konstruert for å redusere luftmotstand, forut-

satt at de ikke stikker ut bak mer enn 500 mm 

fra kjøretøyets ytterpunkt i lengderetningen og 

ikke øker lasteflatens lengde. 

Slike innretninger skal være konstruert slik at 

de kan foldes inn når kjøretøyet står stille, slik 

at største tillatte lengde ikke overskrides og de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til transport 

med ulike transportsystemer. 

— x x — x x — — x x 

(1) EUT L 177 av 10.7.2010, s. 211. 

(2) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1. 

(3) EUT L 135 av 23.5.2008, s. 1. 

Tabell II 

Kjøretøyets bredde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Innretninger for indirekte utsyn som definert i 

nr. 2.1 i UN-ECE-reglement nr. 46 

x x x x x x x x x x 

2. Den bulende delen av dekksidene ved dekkets 

kontaktpunkt med veidekket 

x x x x x x x x x x 

3. Punkteringsvarslere — — x x x x x x x x 

4. Dekktrykkmålere — — x x x x x x x x 

5. Lykter for sidemarkeringslys x x x x x x x x x x 

6. Belysningsutstyr           

 6.1.  Lykter for toppmarkeringslys x x x x x x x x x x 

 6.2.  Refleksinnretninger på siden x x x x x x x x x x 

 6.3.  Lykter for retningslys x x x x x x x x x x 
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Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

 6.4.  Lykter for markeringslys bak — — — — x x x x x x 

 6.5.  Lysanlegg for på- og avstigningsdør — x x — — — — — — — 

7. Atkomstramper, heiseplattformer og lignende 

utstyr (når de ikke er i bruk og forutsatt at de 

ikke stikker lenger ut fra kjøretøyets side enn 

10 mm, og at de hjørnene på overkjøringslem-

mene 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). 

— x x — x x x x x x 

8. Løftbare sidestyringsinnretninger beregnet på 

bruk på styrte bussystemer, dersom de ikke er 

foldet inn. 

— — x — — — — — — — 

9. Foldbare stigtrinn når de er i foldet ut og 

kjøretøyet står stille 

x x x x x x x x x x 

10. Sikt- og deteksjonshjelpemidler, herunder 

radar 

— x x  x x x x x x 

11. Innretninger og utstyr særlig konstruert for å 

redusere luftmotstand, forutsatt at de ikke 

stikker ut mer enn 50 mm på hver side av 

kjøretøyets ytterpunkt i bredden og ikke øker 

lastekapasiteten. 

Slike innretninger skal være konstruert slik at 

de kan foldes inn når kjøretøyet står stille, slik 

at største tillatte bredde ikke overskrides og de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til transport 

med ulike transportsystemer. 

Dersom innretningene og utstyret er i bruk, 

skal kjøretøyets bredde ikke overstige 

2650 mm. 

— — — x x x x x x x 

12. Tollvesenets forseglingsinnretninger med 

tilhørende beskyttelse 

— — — x x x x x x x 

13. Fester for presenning/kapell, med tilhørende 

beskyttelse som ikke stikker ut mer enn 

20 mm når de er høyst 2,0 m over bakkenivå, 

og ikke mer enn 50 mm når de er mer enn  

2,0 m over bakkenivå. Kantene skal være 

avrundet med en radius på minst 2,5 mm. 

— — — x x x x x x x 

14. Utstikkende bøyelige deler i et avskjermings-

system nevnt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 109/2011(4) 

— — — — x x — — x x 

15. Bøyelige skvettskjermer som ikke omfattes av 

post 14 

— x x x x x x x x x 

16. Kjettinger x x x x x x x x x x 



Nr. 40/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

17. Sikkerhetsrekkverk på kjøretøytransport-

kjøretøyer. 

Bare for kjøretøyer som er utformet og 

konstruert for å transportere minst to andre 

kjøretøyer, og der sikkerhetsrekkverkene er 

mer enn 2,0, men høyst 3,70 m fra bakken, og 

ikke stikker ut mer enn 50 mm fra kjøretøyets 

ytterpunkt på siden. 

Kjøretøyets bredde skal ikke overstige 

2650 mm. 

— — — — x x — — x x 

(1) EUT L 34 av 9.2.2011, s. 2. 

Tabell III 

Kjøretøyets høyde 

Del Kjøretøygrupper 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Radio- eller radionavigasjonsantenne x x x x x x x x x x 

2. Strømavtakere eller strømavtakerstenger i 

hevet stilling 

— — x — — — — — — — 

  



23.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/59 

 

Tillegg 2 

Tillatte avvik for typegodkjenning og produksjonssamsvar 

1. Dimensjoner 

1.1.  Måling av samlet lengde, bredde og høyde skal foretas i samsvar med nr. 1.2 i del A–D i dette vedlegg. 

1.2.  Under den forutsetning at grensene angitt i nr. 1.1 i del A–D i dette vedlegg ikke overskrides, kan de faktiske 

dimensjonene avvike høyst 3 % fra dem som er angitt av produsenten. 

2. Masse i driftsferdig stand og kjøretøyets faktiske masse 

2.1.  Massen i driftsferdig stand skal kontrolleres ut fra den faktiske massen ved å veie kjøretøyet og trekke fra massen 

av det monterte tilleggsutstyret. Til dette formål skal vekten oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/23/EF(1). 

2.2.  Massen i driftsferdig stand bestemt i samsvar med kravene i nr. 2.1, kan avvike fra den nominelle verdien angitt i 

nr. 2.6 bokstav b) i vedlegg I, eller i del I avsnitt A eller B i vedlegg III til direktiv 2007/46/EF, eller i den 

relevante posten i samsvarssertifikatet med høyst: 

a)  3 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) når det 

gjelder kjøretøyer i gruppe M, N og O, unntatt spesialkjøretøyer, 

b)  5 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) når det 

gjelder spesialkjøretøyer, 

c)  5 % med hensyn til tillatte nedre og øvre avvik (= negative og positive avvik omkring angitt verdi) i henhold 

til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF. 

 ______  

  

  

(1) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. 
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Tillegg 3 

Figurer vedrørende krav til manøvreringsevne 

Figur 1 

Manøvreringsevne - sirkel r = 5,3 m R = 12,5 m 

 

Figur 2 

Metode for innkjøring for kjøretøyer i gruppe M2 og M3 

 
Figur 2a: 

svingradius bak (uleddede kjøretøyer) 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

Umax ≤ 60 cm 

 
Figur 2b: 

svingradius bak (leddede kjøretøyer) 

R = 12,5 m 

r = 5,3 m 

Umax ≤ 60 cm 
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Figur 3 

Metode for stillestående kjøretøyer i gruppe N2 og N3 

 

 ______  
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VEDLEGG II 

TERRENGGÅENDE KJØRETØYERS KLATREEVNE 

1. Generelt 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes tekniske krav for å kontrollere et kjøretøys klatreevne for å kunne gruppere det som 

terrenggående kjøretøy i samsvar med avsnitt 4 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.  Den tekniske instansen skal kontrollere om det ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet eller 

trekkbilen for semitrailer skal anses som et terrenggående kjøretøy i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg II 

til direktiv 2007/46/EF. 

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

2. Prøvingsvilkår 

2.1.  Kjøretøyets tilstand 

2.1.1.  Kjøretøyet skal være i slik stand som anbefalt av produsenten og være påmontert det utstyret som er nevnt i 

vedlegg I til direktiv 2007/46/EF. 

2.1.2.  Justering av bremser, clutch (eller tilsvarende), motor og girkasse skal gjøres i samsvar med produsentens 

anbefalinger med hensyn til bruk utenfor vanlig vei. 

2.1.3.  Dekkene skal være dekk som er anbefalt for terrengbruk. De skal ha en mønsterdybde som er minst 90 % av 

mønsterdybden på et nytt dekk. Dekktrykket skal justeres til den verdien som er anbefalt av dekkprodusenten. 

2.1.4.  Kjøretøyet skal være lastet med dets største teknisk tillatte totalmasse, og skal ha en lastfordeling som står i 

forhold til fordelingen av største masse på akslene som angitt av produsenten. 

For eksempel skal et kjøretøy på 7,5 tonn med en største masse på forakselen på 4 tonn og en største masse på 

bakakselen på 6 tonn, prøves med en masse på 3 tonn (40 %) på forakselen og 4,5 tonn (60 %) på bakakselen. 

2.2.  Testbanens tilstand 

2.2.1.  Testbanens overflate skal være tørr, og skal være av asfalt eller betong 

2.2.2.  Stigningen skal ha en kontinuerlig prosentvis helling på 25 % med en toleranse på + 3 % (θ = 14 grader). 

2.2.3.  Etter avtale med produsenten kan prøvingen foretas i en stigning som er større enn 25 %. Prøvingen skal utføres 

med største masser redusert i forhold til prøvingsvilkårene. 

 Disse vilkårene skal rapporteres. 

2.2.4.  Banens overflate skal ha en god friksjonskoeffisient. 

 Flatens indeks for sklimotstand («SRI») skal måles i samsvar med standarden CEN/TS 13036-2: 2010 Road and 

airfield surface characteristics – Test methods – Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement 

surface by use of dynamic measuring systems. 

 Gjennomsnittsverdien for SRI skal rapporteres. 

3. Prøvingsmetode 

3.1.  Kjøretøyet skal først plasseres på en horisontal flate. 

3.2.  Hjultrekk stilles inn for terrengkjøring. Det eller de innkoplede girene skal sikre en konstant hastighet. 

3.3.  Avsnitt 4 og 5 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF får anvendelse. 

 ______  
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VEDLEGG III 

VILKÅR FOR Å ANSE EN FJÆRING SOM LIKEVERDIG MED EN LUFTFJÆRING 

1.  I dette vedlegg fastsettes de tekniske vilkårene for å anse en fjæring som likeverdig med en luftfjæring for 

kjøretøyets drivaksel/drivaksler. 

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

2.1.  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. 2.3–2.6. 

2.2.  Hver aksel skal være utstyrt med hydrauliske støtdempere. På en akselgruppe skal støtdemperne være slik 

plassert at akselgruppens svingninger reduseres til et minimum. 

2.3.  Det gjennomsnittlige dempingsforholdet Dm skal være over 20 % av den kritiske dempingen for en fjæring 

utstyrt med hydrauliske støtdempere som virker. 

2.4.  Dempingsforholdet Dr, der alle hydrauliske støtdempere er fjernet eller satt ut av drift, skal ikke overstige 50 % 

av Dm. 

2.5.  Frekvensen for massen som fjæres på drivakselen eller akselgruppen, skal ved fri vertikal svingning ikke være 

høyere enn 2,0 Hz. 

2.6.  Prøvingsmetodene for å måle frekvens og demping skal være fastsatt i nr. 3. 

3. Prøvingsmetode 

3.1. Frekvens og demping 

3.1.1.  Den frie svingningen av massen som fjæres, skal uttrykkes ved følgende ligning: 

M 

d2Z 

 + C  

dZ 

 + KZ = O 

dt2 dt 

 der 

«M»  er massen som fjæres (kg), 

«Z»  er den vertikale forskyvningen av massen som fjæres (m), 

«C»  er den samlede dempingskoeffisienten (N.s/m) og 

«K»  er den samlede vertikale stivheten mellom veidekket og massen som fjæres (N/m). 

3.1.2.  Svingningsfrekvensen («F» i Hz) av massen som fjæres, skal uttrykkes ved følgende ligning: 

F =  

1 

√ 

K  

–

  

C2 

2π M 4M2 

3.1.3.  Dempingen er kritisk når C = Co, 

 der: 

 Co = 2√(KM) 

 Dempingsforholdet uttrykt som en brøkdel av den kritiske dempingen er C/Co. 

3.1.4.  Ved fri svingning av massen som fjæres etter en plutselig belastningsendring, vil massens vertikale bevegelse 

følge en dempet sinuskurve (figur 2). Frekvensen kan bestemmes ved å måle tiden for så mange 

svingningssykluser som kan observeres. Dempingen kan bestemmes ved å måle høyden til svingningsutslag 

som følger etter hverandre i samme retning. 

3.1.5.  Dersom størrelsen på utslagene i første og andre svingningssyklus kalles A1 og A2, uttrykkes dempingsforholdet 

D ved følgende ligning: 

D =  

C 

 =  

1 

 ln 

A1 

Co 2π A2 

 der «ln» er den naturlige logaritmen av amplitudeforholdet.  
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3.2. Prøvingsmetode 

For ved prøving å bestemme dempingsforholdet Dm, dempingsforholdet Dr, dvs. dempingsforholdet uten 

hydrauliske støtdempere og fjæringsfrekvensen F skal det lastede kjøretøyet enten: 

a)  kjøres med lav hastighet (5 km/t ± 1 km/t) over et 80 mm høyt trinn med profilen vist i figur 1. Den 

transiente svingningen som skal undersøkes med hensyn til frekvens og demping, forekommer umiddelbart 

etter at hjulene på drivakselen har passert trinnet, 

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 svingningen undersøkes, 

c)  løftes opp ved understellet slik at massen som fjæres, løftes til 80 mm over drivakselen. Kjøretøyet frigjøres 

plutselig, og den påfølgende svingningen undersøkes, 

d)  gjøres til gjenstand for andre prøvingsmetoder, i den utstrekning produsenten har godtgjort overfor den 

tekniske instansen at de er likeverdige. 

3.3. Kjøretøyets prøvingsutstyr og lastforhold 

3.3.1.  Kjøretøyet skal være utstyrt med en avstandsgiver til måling av vertikal forskyvning, montert mellom drivaksel 

og understell umiddelbart over drivakselen. Ved avlesning av denne skal tidsintervallet mellom første og andre 

kompresjonstopp måles for derved å finne dempningen. 

 På akselgrupper med to drivaksler skal det monteres avstandsgivere til måling av vertikal forskyvning mellom 

hver drivaksel og understellet umiddelbart over drivakselen. 

3.3.2.  Dekkene skal være fylt til det trykket som produsenten anbefaler. 

3.3.3.  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 for prøving av fjæring 

 

Figur 2 

Svingningskurve for transient demping 

 

 ______   

Kjøreretning 10–20 mm 
(radius) 

Tid 
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VEDLEGG IV 

TEKNISKE KRAV TIL MONTERING AV LØFTBARE ELLER BELASTBARE AKSLER PÅ 

KJØRETØYER 

1.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med én eller flere løftbare eller belastbare aksler, skal det sikres at største tillatte 

masse på enkelaksler eller akselgrupper ved registrering / i bruk ikke overskrides under normale kjøreforhold. For 

dette formål skal den eller de løftbare eller belastbare akslene kunne senkes til bakkenivå eller belastes automatisk 

dersom den eller de nærmeste akslene i akselgruppen eller motorvognens foraksel/foraksler er belastet til sin(e) 

største tillatte masse(r) ved registrering / i bruk. 

Dersom en løftbar aksel er i hevet posisjon, skal det sikres at massen på den eller de styrende akslene fortsatt er 

tilstrekkelig til å sikre sikker kjøring av kjøretøyet under alle omstendigheter. I forbindelse med dette skal 

kjøretøyprodusenten når det gjelder delvis oppbygde kjøretøyer, angi minste masse på styrende aksel/aksler. 

2.  Alle akselløftere som er montert på et kjøretøy, samt deres driftssystemer, skal være slik utformet og montert at 

de er beskyttet mot feilaktig bruk og ulovlige inngrep. 

3.  Krav til start av kjøretøyer på glatt underlag og til forbedring av deres manøvreringsevne 

3.1.  Som unntak fra kravene i nr. 1 og for å lette motorvogners eller vogntogs start på glatt underlag og å bedre 

dekkenes veigrep på slike underlag samt forbedre deres manøvreringsevne kan akselløfteren aktivere 

motorvognens eller semitrailerens løftbare eller belastbare aksel/aksler for å øke eller redusere massen på 

motorvognens drivaksel, på følgende vilkår: 

a)  Massen tilsvarende belastningen på hver av kjøretøyets aksler kan overstige medlemsstatens gjeldende største 

tillatte masse på akselen med høyst 30 %, så lenge den ikke overstiger verdien oppgitt av produsenten for 

dette særlige formål. 

b)  Massen tilsvarende restbelastningen på forakselen skal være større enn null (dvs. at for en bakre belastbar 

aksel med langt bakre overheng kan kjøretøyet ikke vippe opp). 

c)  Den eller de løftbare eller belastbare akslene skal kunne aktiveres bare med en særlig betjeningsinnretning. 

d)  Etter at kjøretøyet har startet og før det når en hastighet på over 30 km/t, skal akselen/akslene igjen senkes 

automatisk til bakkenivå eller belastes igjen. 

 ______  
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VEDLEGG V 

DEL A 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

MØNSTER SOM SKAL BRUKES 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn og tilhenger med hensyn til et kjøretøys masser 

og dimensjoner. 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

0.  GENERELT 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  .............................................................................................................  

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

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

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

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ....................................................................................................................  

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

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

1.  KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

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

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):  .................................................................................  

1.4.  Understell (dersom slikt forekommer) (oversiktstegning):  ...........................................................................  

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

1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren er en 

semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..............................................................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ...............................   
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2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se eventuell tegning) 

2.1.  Akselavstand/-avstander (ved største belastning)(g1):  ..............................................................................  

2.1.1.  Kjøretøyer med to aksler  ..............................................................................................................................  

2.1.2.  Kjøretøyer med minst tre aksler 

2.1.2.1.  Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel: .............................................................  

2.1.2.2.  Samlet akselavstand:  ....................................................................................................................................  

2.2. Svingskive 

2.2.1.  For semitrailere 

2.2.1.1.  Avstand mellom kingboltens akse og bakerste punkt på semitraileren:  ........................................................  

2.2.1.2.  Største avstand mellom kingboltens akse og et tilfeldig punkt foran på semitraileren:  .................................  

2.2.1.3.  Referanseakselavstand for semitrailer (som påkrevd i nr. 3.2 i del D i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1230/2012):  .............................................................................................................................................  

2.2.2.  For trekkvogner: 

2.2.2.1.  Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste; for delvis oppbygde kjøretøyer angis tillatte 

verdier)(g2):  ...................................................................................................................................................  

2.3. Sporvidde(r) og akselbredde(r) 

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

2.3.2.  Sporvidde for alle andre aksler(g4):  ...............................................................................................................  

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:  ...................................................................................................................................  

2.4.1.1.3.  For tilhengere, største tillatte draglengde(g6):  ...............................................................................................  

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

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

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

2.4.1.3.  Høyde(g8) (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):  ...........................  

2.4.1.4.  Overheng foran(g9):  ......................................................................................................................................  

2.4.1.4.1.  Frivinkel foran(g10)(4):  .............................  grader. 

2.4.1.5.  Overheng bak(g11):  ........................................................................................................................................  

2.4.1.5.1.  Frivinkel bak(g12)(4):  ................................  grader. 

2.4.1.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13):  ............................................................................   
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2.4.1.6.  Bakkeklaring (som definert i nr. 3.1.1 og 3.2.1 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF) 

2.4.1.6.1.  Mellom akslene:  ...........................................................................................................................................  

2.4.1.6.2.  Under forakselen/-akslene:  ...........................................................................................................................  

2.4.1.6.3.  Under bakakselen/-akslene:  ..........................................................................................................................  

2.4.1.8.  Plassering av karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger og/eller utstyr og/eller nyttelast 

(minste og største):  .......................................................................................................................................  

2.4.2.  For understell med karosseri 

2.4.2.1.  Lengde(g5):  ...................................................................................................................................................  

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

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

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

2.4.2.3.  Høyde(g8) (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):  ...........................  

2.4.2.4.  Overheng foran(g9):  ......................................................................................................................................  

2.4.2.4.1.  Frivinkel foran(g10)(4):  .............................  grader. 

2.4.2.5.  Overheng bak(g11):  ........................................................................................................................................  

2.4.2.5.1.  Frivinkel bak(g12)(4):  ................................  grader. 

2.4.2.5.2.  Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13):  ............................................................................  

2.4.2.6.  Bakkeklaring (som definert i nr. 3.1.1 og 3.2.1 i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF)(4) 

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.  Plassering av nyttelastens tyngdepunkt (ved ikke-ensartet belastning):  ........................................................  

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):  ....................................................................................................................................................  

2.4.3.3.  Høyde(g8) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, 

angis normal innstilling under kjøring):  .......................................................................................................  

2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer: … 

2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  ..........................................................................................................   
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2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt drag, 

massen på koplingspunktet:  ..........................................................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  ..........................................................................................................  

2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (se definisjon nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012: ............................  

2.8.  Største teknisk tillatte totalmasse(i):  .........................................................................................................  

2.8.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt drag, 

belastningen på koplingspunktet:  .................................................................................................................  

2.9.  Største teknisk tillatte masse på hver aksel:  .............................................................................................  

2.10.  Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  .................................................................................  

2.11. Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for: 

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

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

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

2.11.4.  Tilhenger med stivt drag: ..............................................................................................................................  

2.11.4.1.  Største forhold mellom koplingsoverheng(j) og akselavstand:  .....................................................................  

2.11.4.2.  Største V-verdi:  ...........  kN. 

2.11.5.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse:  ..............................................................................................  

2.11.6.  Største masse på ubremset tilhenger:  ............................................................................................................  

2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  .........................................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag: .................................................................  

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

2.16. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk(5):  ...................................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller påhengsvogn, 

beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn den største teknisk 

tillatte massen på koplingspunktet(5):  ...........................................................................................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk(5):  .........................................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk(5):  ..........................................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk(5):  .......................................................................   
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3.  MOTOR(k) 

3.1.  Motorprodusent:  ........................................................................................................................................  

3.2. Forbrenningsmotor 

3.2.1.8.  Største netto effekt(n)  ......  kW ved  ......  min-1 (oppgitt av produsenten) 

Merk: For formålene i denne forordning er det tillatt å vise til den motoren som har lavest effekt. 

3.3. Elektrisk motor 

3.3.1.1.  Største effekt over 1 time:  .......  kW 

3.4. Motor eller motorkombinasjon 

3.4.1.  Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

3.4.5.4.  Største effekt:  ...............  kW 

4.  KRAFTOVERFØRING(p) 

4.1.  Tegning av kraftoverføringssystemet(4):  ..................................................................................................  

5.  AKSLER 

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

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

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

5.4.  Plassering av løftbare aksler:  ........................................................................................................................  

5.5.  Plassering av belastbare aksler:  ....................................................................................................................  

6.  FJÆRING 

6.1.  Oversiktstegning av fjæringssystemet:  .........................................................................................................  

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

6.2.3.  Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1) 

6.2.3.1.  Fjæring av drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1) 

6.2.3.2.  Frekvens og demping av svingningene i massen som fjæres:  .......................................................................  

6.2.4.  Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(1) 

6.2.4.1.  Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1) 

6.2.4.2.  Frekvens og demping av svingningene i massen som fjæres:  .......................................................................  

6.3.  Fordeling av massen mellom akslene som er en del av akselgruppen (vis med relevant diagram ved behov): 

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

6.6.  Dekk og hjul 

6.6.1.  Dekk-/hjulkombinasjoner(er)(r) 

a)  For dekk angis 

i)  dimensjonsbetegnelse:  .....................................................................................................................   
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ii)  indeks for belastningskapasitet:  .......................................................................................................  

iii)  symbol for hastighetskategori:  .........................................................................................................  

6.6.1.1.  Aksler 

6.6.1.1.1.  Aksel 1:  ........................................................................................................................................................  

6.6.1.1.2.  Aksel 2:  ........................................................................................................................................................  

osv. 

9.  KAROSSERI 

9.1.  Type karosseri i henhold til kodene i del C i vedlegg II:  ..............................................................................  

9.10.3.  Seter 

9.10.3.1.  Antall sitteplasser(s):  ....................................................................................................................................  

9.10.3.1.1.  Plassering og innretning:  ..............................................................................................................................  

9.10.3.5.  Koordinater for eller tegning av R-punktet(t) 

9.10.3.5.1.  Førersete:  ......................................................................................................................................................  

9.10.3.5.2.  Øvrige sitteplasser:  .......................................................................................................................................  

9.25.  Innretninger beregnet på å redusere luftmotstand 

9.25.1.  Tegning og beskrivelse av innretningen 

11.  FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE 

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

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

og V for den/de kopling(ene) som skal monteres:  ................................................................................  daN 

13.  SÆRLIGE BESTEMMELSER OM BUSSER OG TURVOGNER 

13.1.  Kjøretøyklasse: Klasse I / Klasse II / Klasse III / Klasse A / Klasse B(1) 

13.2.  Passasjerareal (m2) 

13.2.1.  I alt (S0):  .......................................................................................................................................................  

13.2.2.  Øvre etasje (S0a)(1):  ......................................................................................................................................  

13.2.3.  Nedre etasje (S0b)(1):  .....................................................................................................................................  

13.2.4.  For stående passasjerer (S1):  .........................................................................................................................  

13.3.  Antall passasjerer (sittende og stående) 

13.3.1.  I alt (N): ........................................................................................................................................................  

13.3.2.  Øvre etasje (Na)(1):  .......................................................................................................................................  

13.3.3.  Nedre etasje (Nb)(1):  .....................................................................................................................................  

13.4.  Antall sitteplasser for passasjerer 

13.4.1.  I alt (A): ........................................................................................................................................................  
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13.4.2.  Øvre etasje (Aa)(1):  .......................................................................................................................................  

13.4.3.  Nedre etasje (Ab)(1):  .....................................................................................................................................  

13.4.4.  For kjøretøyer i gruppe M2 og M3, antall rullestolplasser:  ............................................................................  

13.7.  Bagasjerommets volum (m3):  .......................................................................................................................  

13.12.  Tegning med dimensjoner som viser innvendig innretning med hensyn til sitteplasser, areal for ståplasser, 

rullestolbrukere, bagasjerom medregnet bagasjehyller og skiboks dersom slike finnes 

Forklarende merknader 

(1)  Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder). 

(4)  Bare når det gjelder definisjonen av terrenggående kjøretøyer. 

(5)  Angis på en slik måte at den faktiske verdien for hver av kjøretøytypens tekniske konfigurasjoner klart framgår. 

(7)  Tilleggsutstyr som påvirker kjøretøyets dimensjoner, skal angis. 

(b)  Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som 

omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(c)  Gruppert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II. 

(e)  «Frambygd førerhus» i henhold til definisjonen i nr. 2.7 i vedlegg I til rådsdirektiv 74/297/EØF(1). 

(1)  EFT L 165 av 20.6.1974, s. 16. 

(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)  — Definisjon nr. 6.4. 

(g2)  — Definisjon nr. 6.19.2. 

(g3)  — Definisjon nr. 6.20. 

(g4)  — Definisjon nr. 6.5. 

(g5)  — Definisjon nr. 6.1 og for andre kjøretøyer enn dem i gruppe M 1. Når det gjelder tilhengere, skal lengden angis som nevnt i 

definisjon nr. 6.1.2 i ISO-standard 612:1978. 

(g6)  — Definisjon nr. 6.17. 

(g7)  — Definisjon nr. 6.2 og for andre kjøretøyer enn de i gruppe M 1. 

(g8)  — Definisjon nr. 6.3 og for andre kjøretøyer enn de i gruppe M 1. 

(g9)  — Definisjon nr. 6.6. 

(g10)  — Definisjon nr. 6.10. 

(g11)  — Definisjon nr. 6.7. 

(g12)  — Definisjon nr. 6.11. 

(g13)  — Definisjon nr. 6.18.1. 

(g14)  — Definisjon nr. 6.9. 

(h)  Førerens masse settes til 75 kg. Væskesystemene (unntatt beholdere til spillvann, som må være tomme) skal fylles til 100 % av 

produsentens angitte volum. Opplysningene nevnt i nr. 2.6 bokstav a) og 2.6.1 bokstav a) trenger ikke å oppgis for kjøretøygruppe 

N2, N3, M2, M3, O3 og O4. 

(i)  For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som påfører koplingen eller svingskiven en 

betydelig vertikal belastning, skal denne belastningen, dividert med standard tyngdeakselerasjon, inngå i største teknisk tillatte 

totalmasse. 

(j)  «Koplingsoverheng» er den vannrette avstanden mellom koplingen for påhengsvogn og bakakselens/bakakslenes midtlinje. 

(k)  For kjøretøyer som kan gå på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med et annet drivstoff, skal punktene gjentas. For 

ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt her. 

(l)  Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter. 

(n)  Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1269/EØF(1). 

(1)  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. 

(o)  Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1268/EØF(1). 

(1)  EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36. 

(p)  De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås. 

(r)  For dekk i kategori Z som skal monteres på kjøretøyer med hastighet over 300 km/t, skal tilsvarende opplysninger framlegges. 

(s)  Det angitte antallet sitteplasser gjelder når kjøretøyet er i bevegelse. Et alternativ kan angis når innredningen kan endres. 

(t)  Med «R-punkt» eller «setets referansepunkt» menes et punkt som er definert av kjøretøyprodusenten for hver sitteplass ved hjelp 

av det tredimensjonale referansesystemet i vedlegg III til direktiv 77/649/EØF(1). 

(1)  EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1.   
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DEL B 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om: 

—  EF-typegodkjenning(1) 

 

av en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner —  utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

—  nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

—  tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)   

i henhold til forordning (EU) nr. …/…, 

EF-typegodkjenningsnummer: 

Begrunnelse for utvidelse: 

AVSNITT I 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn): 

0.2.  Type: 

0.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): 

0.4.  Kjøretøygruppe(2): 

0.5.  Produsentens firma og adresse: 

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

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: 

AVSNITT II 

1.  Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene: 

3.  Prøvingsrapportens dato: 

4.  Prøvingsrapportens nummer: 

5.  Eventuelle merknader: 

6.  Sted: 

7.  Dato: 

8.  Underskrift: 

Vedlegg:  1)  Opplysningspakke (alle sider må være påført typegodkjenningsmyndighetens stempel) 

2)  Prøvingsrapport 

3)  For kjøretøyer som er utstyrt med fjæring som anses som likeverdig med luftfjæring, 

prøvingsrapporten og den tekniske beskrivelsen av fjæringssystemet 

 ______   
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Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

Merknader 

1.  Kjøretøyet er typegodkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i denne forordning (dvs. kjøretøyets ytre dimensjon 

overskrider de største dimensjonene nevnt i del A, B, C eller D i vedlegg I): … ja/nei(1) 

2.  Kjøretøyet er utstyrt med luftfjæring: …… ja/nei(1) 

3.  Kjøretøyet er utstyrt med fjæring som anses som likeverdig med luftfjæring: … ja/nei(1) 

4.  Kjøretøyet oppfyller kravene til terrenggående kjøretøyer: … ja/nei(1) 

  

Forklaring: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2)  Som definert i vedlegg II avsnitt A. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Endringer i vedlegg I, III, IX og XVI til direktiv 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  .......................................................................................................... » 

b)  Nr. 1.9 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren 

er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ............................................ » 

c)  Nytt nr. 1.10 skal lyde: 

«1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ..................... » 

d)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)» 

e)  Nr. 2.1.1.1, 2.1.1.1.1 og 2.1.1.1.2 erstattes med følgende: 

«2.1.2.  Kjøretøyer med minst tre aksler 

2.1.2.1.  Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel:  .....................................................  

2.1.2.2.  Samlet akselavstand:  .......................................................................................................................... » 

f)  Nr. 2.5 og 2.5.1 erstattes med følgende: 

«2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer: 

 ............................................................................................................................................................ » 

g)  Nr. 2.6 og 2.6.1 erstattes med følgende: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  ..................................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ............................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, påhengsvogner eller tilhengere med stivt 

drag, massen på koplingspunktet:  .........................................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  ..................................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  .......................................................................... » 

h)  Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (se definisjon nr. 5 i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1230/2012(*)):  ................................................................................................................................  

  

(*) EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31.» 

i)  Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  .................................................................................. » 

j)  Nr. 2.11 skal lyde: 

«2.11 Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for:» 

k)  Nr. 2.11.4 skal lyde: 

«2.11.4.  Tilhenger med stivt drag:  .................................................................................................................... »  
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l)  Nr. 2.11.5 skal lyde: 

«2.11.5  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3):  ................................................................................ » 

m)  Nr. 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  .................................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ....................................................... » 

n)  Nr. 2.16-2.16.5 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ...............................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn 

den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet:  ...........................................................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  .....................................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk:  ................................................................. » 

o)  Nytt nr. 13.12 skal lyde: 

«13.12.  Tegning med dimensjoner som viser innvendig innretning med hensyn til sitteplasser, areal for 

ståplasser, rullestolbrukere, bagasjerom medregnet bagasjehyller og skiboks dersom slike finnes» 

p)  I de forklarende merknadene gjøres følgende endringer: 

i)  Ny merknad(7) skal lyde: 

«(7)  Tilleggsutstyr som påvirker kjøretøyets dimensjoner, skal angis.» 

ii)  Merknad (h) skal lyde: 

«(h)  Førerens masse settes til 75 kg. 

Væskesystemene (unntatt beholdere til spillvann, som må være tomme) skal fylles til 100 % av 

produsentens angitte volum. 

Opplysningene nevnt i nr. 2.6 bokstav b) og 2.6.1 bokstav b) trenger ikke å oppgis for kjøretøygruppe 

N2, N3, M2, M3, O3 og O4.» 

2)  I del I i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ................................................................................................. » 

ii) Nye nr. 1.9 og 1.10 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om 

tilhengeren er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ............ » 

iii) Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)» 

iv) Nytt nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5.  Minste masse på styrende aksel/aksler på delvis oppbygde kjøretøyer:  ............................. »  
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v) Nr. 2.6 og 2.6.1 skal lyde: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ...................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, tilhengere med stivt drag eller 

påhengsvogner, massen på koplingen: 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ................................................................. » 

vi) Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (som definert i nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012):  ..... » 

vii) Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  ......................................................................... » 

viii) Nr. 2.11 skal lyde: 

«2.11 Trekkvognens største teknisk tillatte trekkbare masse 

for:» 

ix) Nr. 2.11.4 skal lyde: 

«2.11.4.  Tilhenger med stivt drag:  .......................................................................................................... » 

x) Nr. 2.11.5 skal lyde: 

«2.11.5.  Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3):  ....................................................................... » 

xi) Nr. 2.12, 2.12.1 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.1.  For en trekkvogn:  ........................................................................................................................  

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ............................................. » 

xii) Nr. 2.16–2.16.5 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er 

lavere enn den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet:  ..............................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  ............................................  

2.16.4.  Største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk:  .............................................................  

2.16.5.  Vogntogets største tillatte masse ved registrering / i bruk:  ........................................................ » 

b)  I avsnitt B gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 0.5 skal lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ................................................................................................. » 

ii) Nye nr. 1.9 og 1.10 skal lyde: 

«1.9.  Angi om trekkvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om 

tilhengeren er en semitrailer, slepvogn, påhengsvogn eller tilhenger med stivt drag:  ..................  

1.10.  Angi om kjøretøyet er særskilt konstruert for temperaturkontrollert transport av gods:  ............ » 

iii) Nr. 2 skal lyde: 

«2.  MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)(7) 

(i kg og mm) (se ev. tegning)»  
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iv) Nr. 2.6 og 2.6.1 erstattes med følgende: 

«2.6. Masse i driftsferdig stand(h) 

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ...................................................................  

2.6.1.  Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, tilhengere med stivt drag eller 

påhengsvogner, massen på koplingen:  ........................................................................................  

a)  Minste og største for hver variant:  .........................................................................................  

b)  Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ................................................................. » 

v) Nytt nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Tilleggsutstyrets masse (som definert i nr. 5 i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012:  ...... » 

vi) Nr. 2.10 skal lyde: 

«2.10.  Teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:  ......................................................................... » 

vii) Nr. 2.12 og 2.12.2 skal lyde: 

«2.12. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet: 

2.12.2.  For en semitrailer, en slepvogn eller en tilhenger med stivt drag:  ............................................. » 

viii) Nr. 2.16–2.16.3 skal lyde: 

«2.16. Største tillatte masse ved registrering / i bruk (valgfritt) 

2.16.1.  Største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk:  ......................................................................  

2.16.2.  Største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk og, for en semitrailer eller 

påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er 

lavere enn den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet:  ..............................................  

2.16.3.  Største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:  .......................................... » 

ix) Nr. 2.16.5 utgår. 

3.  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I «Modell A1 — Side 1 – Ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

b)  I «Modell A2 — Side 1 – Ferdigoppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier – [År] – [Løpenummer] - EF-

samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

c)  I «Modell B — Side 1 – Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  .............................................................................................................. » 

d)  I «Modell C1 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer — EF-samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ » 

e)  I «Modell C2 — Side 1 – Delvis oppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier – [År] – [Løpenummer] - EF-

samsvarssertifikat» skal nr. 0.5 lyde: 

«0.5.  Produsentens firma og adresse:  ............................................................................................................ »  
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f)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

g)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

h)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

i)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

j)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

k)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

l)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

m)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

n)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

o)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

p)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

q)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 

lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

r)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 

lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

s)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 

13.2 lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

t)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)» skal nr. 13 

lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

u)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13.2 lyde: 

«13.2.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 



Nr. 40/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.6.2022 

 

v)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

w)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

x)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe M3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

y)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nytt nr. 13 lyde: 

«13.  Masse i driftsferdig stand: …kg» 

z)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

aa)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ab)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe N3 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14.  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ac)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O1 og O2 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ad)  I «Side 2 – Kjøretøygruppe O3 og O4 (delvis oppbygde kjøretøyer)» skal nr. 14 lyde: 

«14)  Kjøretøyets faktiske masse: …kg» 

ae)  i «Forklarende merknader til vedlegg IX» strykes merknad (f). 

4.  I vedlegg XVI gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 44 settes inn på listen over rettsakter: 

«44.  Forordning (EU) nr. 1230/2012» 

b)  Nytt nr. 44 settes inn i tillegg 2 

 Henvisning til rettsakt Tillegg og nr. Særlige vilkår 

«44. Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1230/2012 

Vedlegg I del B avsnitt 7 og 8 a)  Kontroll av samsvar med 

kravene til manøvreringsevne, 

herunder manøvreringsevne til 

kjøretøyer utstyrt med løftbare 

eller belastbare aksler 

Vedlegg I del C avsnitt 6 og 7 b)  Måling av største svingradius 

bak» 
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VEDLEGG VII 

«VEDLEGG XII 

BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER OG RESTKJØRETØYER 

A.  BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER 

1.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i Den europeiske union i henhold til 

artikkel 22, kan ikke overstige tallet angitt nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 1 000 

M2, M3 0 

N1 0 

N2, N3 0 

O1, O2 0 

O3, O4 0 

2.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i henhold til 

artikkel 23, skal fastsettes av medlemsstaten, men skal ikke overstige tallet nedenfor for den aktuelle 

kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M1 75 

M2, M3 250 

N1 500 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 

3.  Antallet enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i henhold til 

artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1230/2012, skal fastsettes av hver enkelt medlemsstat, men skal ikke overstige 

tallet nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen. 

Gruppe Enheter 

M2, M3 1 000 

N2, N3 1 200 

O3, O4 2 000 

B.  BEGRENSNINGER FOR RESTKJØRETØYER 

Det største antallet ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som kan tas i bruk i hver medlemsstat i 

henhold til framgangsmåten for «restkjøretøyer», skal begrenses på en av følgende måter som den enkelte medlemsstat 

kan velge: 

1.  Det største antall kjøretøyer av én eller flere typer kan for kjøretøyer i gruppe M1 ikke overstige 10 %, og kan for 

alle andre grupper ikke overstige 30 % av kjøretøyene av alle aktuelle typer som er tatt i bruk i medlemsstaten i 

løpet av det foregående året.  
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Dersom henholdsvis 10 % og 30 % utgjør mindre enn 100 kjøretøyer, kan medlemsstaten tillate at høyst  

100 kjøretøyer tas i bruk. 

2.  Kjøretøyer av en gitt type skal bestå bare av dem som på eller etter produksjonsdatoen har fått utstedt et gyldig 

samsvarssertifikat som var gyldig i minst tre måneder etter utstedelsesdatoen, men som senere er blitt ugyldig som 

følge av at en rettsakt er trådt i kraft.» 

 ____________  


