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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 3/2014 

av 24. oktober 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til 

kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på typegodkjenning av kjøretøyer med to- eller 

trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, 

artikkel 22 nr. 5 og artikkel 54 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, 

der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital er sikret. For dette formål får 

omfattende EU-typegodkjenning og en styrket 

markedsovervåkingsordning for kjøretøyer i gruppe 

L og deres systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter anvendelse, som definert i forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

2) Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), for 

eksempel veigående firehjuls motorsykler, terreng-

gående kjøretøyer og mopedbiler. 

3) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske 

krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 10.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78. 

kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning 

gitt på grunnlag av disse kravene (revidert over-

enskomst av 1958). 

4) Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

reglement (UNECE-reglement) nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 

31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 

80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 og 102. 

5) Unionen har tiltrådt UNECE-reglement nr. 110 om 

særlige komponenter i motorvogner som bruker 

komprimert naturgass (CNG) i framdriftssystemet, og 

om motorvogner med hensyn til montering av særlige 

komponenter av godkjent type for bruk av komprimert 

naturgass (CNG) i framdriftssystemet. Ved rådsbe-

slutning 2000/710/EF(3) tiltrådte Unionen UNECE-

reglement nr. 67 om godkjenning av spesialutstyr til 

motorvogner som bruker flytende petroleumsgass 

(LPG). 

6) Produsentene søker om typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L og deres systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013. I Unionens regelverk er de fleste av 

kravene til kjøretøydeler overført fra tilsvarende 

UNECE-reglementer. UNECE-reglementene blir hele 

tiden endret i samsvar med den tekniske utviklingen, og 

de respektive unionsforordningene må derfor ajourføres 

regelmessig. For å unngå slik overlapping anbefalte 

høynivågruppen CARS 21(4) å erstatte en rekke 

unionsdirektiver med innarbeiding og obligatorisk 

anvendelse av tilsvarende UNECE-reglementer i 

unionsretten.  

  

(3) EFT L 290 av 17.11.2000, s. 29. 

(4) Rapport offentliggjort av Kommisjonen i 2006 med tittelen 

«CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for 

the 21st century». 
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7) Muligheten til å anvende UNECE-reglementer i 

henhold til unionsregelverk som fastsetter innarbeiding 

av slike UNECE-reglementer med sikte på EU-

typegodkjenning av kjøretøyer, er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. I henhold til nevnte forordning skal 

typegodkjenning i samsvar med UNECE-reglementer 

som får obligatorisk anvendelse, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og 

dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

8) Obligatorisk anvendelse av UNECE-reglementer bidrar 

til å hindre overlapping ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsmessige og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre 

markedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som 

er avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, 

og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i 

Unionen. 

9) Det er hensiktsmessig å innarbeide UNECE-reglement 

nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 

30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 

56, 57, 60, 62, 64, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 

87, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 110, 112, 113, 

116, 119, 121, 122, 123 og 127 på listen over UNECE-

reglementer som får obligatorisk anvendelse, oppført i 

vedlegg I til denne forordning. 

10) Ved artikkel 22 i og vedlegg II del B og vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 168/2013 er det fastsatt krav til 

funksjonssikkerhet. Krav til saler og seter, styrbarhet, 

kurveegenskaper og svingegenskaper, holdbarhets-

prøving av kritiske systemer, deler og utstyr for 

funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjonens mot-

standsdyktighet anses som avgjørende for funksjons-

sikkerheten til et kjøretøy i gruppe L, samt krav til 

elektrisk sikkerhet, som ble tilføyd med henblikk på 

tilpasning til den tekniske utviklingen. Krav til skilt med 

kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på 

kjøretøyet samt til veltevern er tilpasset for å ivareta de 

særlige egenskapene til kjøretøyer i gruppe L7e-B som 

er konstruert for bruk i terrenget, men som også kan 

kjøre på offentlig vei med hardt dekke. 

11) Begrensningen til «fire» med hensyn til forholdet 

mellom hjelpeframdriftskraft og faktisk pedalkraft for 

sykler som er konstruert for pedalbruk som angitt i 

vedlegg XIX, bør gjennomgå ytterligere vitenskapelig 

forskning og vurdering. Når det foreligger 

vitenskapelige data og statistikk for kjøretøyer som er 

brakt i omsetning, kan forholdet «fire» vurderes på nytt i 

senere revisjoner av denne forordning. 

12) Denne forordning bør få anvendelse fra anvendelses-

datoen for forordning (EU) nr. 168/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav til og 

prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet med sikte på god-

kjenning av og markedstilsyn for kjøretøyer i gruppe L og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på 

slike kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013, 

og det gis en oversikt over UNECE-reglementer og endringer av 

disse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «signalhorn» en enhet som sender ut et lydsignal i den 

hensikt å gi et varsel om et kjøretøys tilstedeværelse eller 

manøver i en farlig trafikksituasjon, og består av én eller 

flere lydutganger som utløses av én enkelt energikilde, 

eller av flere komponenter som hver avgir et lydsignal 

og fungerer samtidig som følge av at de aktiveres av én 

enkelt betjeningsinnretning, 

2) «type elektrisk signalhorn» signalhorn som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder, særlig med 

hensyn til varemerke eller handelsnavn, virkemåte, type 

strømforsyning (likestrøm, vekselstrøm, trykkluft), 

utvendig form på huset, form og dimensjoner på 

membran(er), form på eller type av lydutgang(er), 

nominelle lydfrekvenser, nominell forsyningsspenning 

og, for signalhorn som forsynes direkte fra en ekstern 

trykkluftkilde, nominelt driftstrykk, 

3) «type mekanisk signalhorn» signalhorn som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder, særlig med 

hensyn til varemerke eller handelsnavn, virkemåte, type 

aktivering, ytre form og størrelse på lydklokken samt 

innvendig konstruksjon,  
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4) «kjøretøytype med hensyn til lydsignal» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

antall signalhorn som er montert på kjøretøyet, typen(e) av 

signalhorn som er montert på kjøretøyet, festene som 

brukes til å montere signalhorn på kjøretøyet, signal-

hornets/signalhornenes plassering og retning på 

kjøretøyet, stivheten på de delene av konstruksjonen som 

signalhornet/signalhornene er montert på, og formen på og 

materialene i karosseriet som utgjør den delen av 

kjøretøyet som kan påvirke styrken på den lyden som 

sendes ut av signalhornet/signalhornene, og som kan ha en 

dempende virkning, 

5) «karosseri» motorvognens utvendige konstruksjon, som 

omfatter støtfangere, dører, stolper, sidevegger, tak, 

gulv, framre torpedovegg, bakre torpedovegg og/eller 

andre utvendige paneler, 

6) «kjøretøytype med hensyn til bremsing» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

største masse, fordelingen av masse mellom akslene, 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, dimensjonen 

på dekk og hjul samt konstruksjonsegenskaper for 

bremseanlegget og dets komponenter, 

7) «kjøretøytype med hensyn til elektrisk sikkerhet» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som plassering av ledende deler og komponenter 

i hele det elektriske systemet montert i kjøretøyet, 

installering av det elektriske framdriftssystemet og den 

galvanisk tilkoplede høyspenningsbussen samt arten og 

typen av det elektriske framdriftssystemet og de galvanisk 

tilkoplede høyspenningskomponentene, 

8) «driftsmåte for aktiv kjøring» kjøretøyets driftsmåte når 

bruk av den elektriske posisjonsføleren for akselerasjon, 

aktivering av en tilsvarende betjeningsinnretning eller 

løsing av bremsene vil føre til at det elektriske 

framdriftssystemet driver kjøretøyet, 

9) «barriere» del som gir beskyttelse mot direkte kontakt 

med strømførende deler fra alle adgangsretninger, 

10) «ledende forbindelse» en forbindelse som bruker 

kontakter til en ekstern strømforsyning når det oppladbare 

energilagringssystemet (REESS) lades, 

11) «REESS» det oppladbare lagringssystemet for elektrisk 

energi som sørger for energi til elektrisk framdrift, 

12) «tilkoplingssystem for lading av REESS» strømkretsen 

som brukes til å lade REESS fra en ekstern elektrisk 

strømforsyning, herunder inntaket på kjøretøyet, 

13) «direkte kontakt» kontakt mellom personer og strøm-

førende deler, 

14) «elektrisk ledende rammeverk» en sammenstilling 

bestående av ledende deler som er elektrisk forbundet, 

hvis potensial brukes som referanse, 

15) «strømkrets» en samling av sammenkoplede strømførende 

deler som er beregnet på å være spenningsførende under 

normal drift, 

16) «anlegg for omforming av elektrisk energi» et anlegg som 

produserer og gir elektrisk energi til elektrisk framdrift, 

17) «elektrisk framdriftssystem» strømkretsen som inneholder 

trekkmotoren(e), og som omfatter REESS, systemet for 

omforming av elektrisk energi, de elektriske omformerne, 

den tilknyttede kabelgruppen og kontakter samt til-

koplingssystemet for lading av REESS, 

18) «elektronisk omformer» en enhet som kan styre og/eller 

omforme elektrisk energi for elektrisk framdrift, 

19) «innkapsling» del som omslutter de innvendige enhetene 

og gir beskyttelse mot direkte kontakt fra alle atkomst-

retninger, 

20) «eksponert ledende del» den ledende delen som kan 

berøres i henhold til bestemmelsene om kapslingsgrad 

IPXXB, og som blir spenningsførende ved sviktende 

isolasjon, 

21) «ekstern elektrisk strømforsyning» en kilde til elektrisk 

energi med vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) utenfor 

kjøretøyet, 

22) «høyspenning» klassifisering av en elektrisk komponent 

eller krets dersom dens driftsspenning er > 60 V og 

≤ 1500 V DC eller > 30 V og ≤ 1000 V AC i henhold til 

kvadratisk gjennomsnittsverdi, 

23) «høyspenningsbuss» strømkretsen, herunder tilkoplings-

systemet for lading av REESS som er i drift med 

høyspenning, 

24) «indirekte kontakt» kontakt mellom personer og ekspo-

nerte ledende deler, 

25) «strømførende deler» den eller de ledende delene som er 

beregnet på å være spenningsførende under normal bruk,  
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26) «bagasjerom» rommet i kjøretøyet beregnet på plassering 

av bagasje, avgrenset av tak, panser, bagasjeromslokk 

eller bakdør samt gulv og sidevegger, og av barrieren og 

innkapslingen som skal beskytte framdriftssystemet mot 

direkte kontakt med strømførende deler, og som er atskilt 

fra kupeen med framre eller bakre torpedovegg, 

27) «overvåkingssystem for isolasjonsmotstand i kjøretøyet» 

enheten som overvåker isolasjonsmotstanden mellom 

høyspenningsbussene og det elektrisk ledende 

rammeverket, 

28) «framdriftsbatteri av åpen type» et batteri av væsketype 

som krever påfylling av vann og produserer hydrogengass 

som slippes ut i atmosfæren, 

29) «kupé» det rommet som er beregnet på fører og 

passasjerer, og som avgrenses av tak, gulv, sidevegger, 

dører, ruter, framre og bakre torpedovegg, eller bakluke, 

samt av barrierer og innkapslinger som skal beskytte 

framdriftssystemet mot direkte kontakt med strømførende 

deler, 

30) «kapslingsgrad» beskyttelsen som gis av en barriere eller 

innkapsling tilknyttet kontakten med strømførende deler 

ved en prøvingssonde, for eksempel en leddet prøvings-

finger (IPXXB) eller en prøvingsledning med adgangs-

sonde (IPXXD), 

31) «servicebryter» enheten for deaktivering av strømkretsen 

for å utføre service eller kontrollere elektriske kompo-

nenter som REESS og brenselcellestakken, 

32) «fast isolator» isolasjonsbelegget på kabelgruppene som 

isolerer strømførende deler mot direkte kontakt fra alle 

atkomstretninger, deksler som isolerer strømførende 

deler av kontakter, samt lakk eller maling påført i den 

hensikt å isolere, 

33) «driftsspenning» den høyeste verdien av en kvadratisk 

gjennomsnittsverdi for spenningen til en strømkrets som 

angitt av kjøretøyprodusenten for hver atskilte og 

galvanisk isolerte krets, som kan forekomme mellom 

alle ledende deler i åpne kretser eller under normale 

driftsforhold, 

34) «kjøretøytype med hensyn til holdbarhet» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som generelle konstruksjonskjennetegn og kjøretøyenes 

og komponentenes produksjons- og monteringsanlegg, 

samt deres framgangsmåter for kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, 

35) «kjøretøytype med hensyn til beskyttelseskonstruksjon 

foran og bak» kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som formen på og 

plasseringen av konstruksjoner, deler og komponenter 

foran og bak på kjøretøyet. 

36) «utstikkende del» dimensjonen av en kant som bestemt i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg 3 til UNECE-reglement 

nr. 26(1), 

37) «gulvlinje» linjen som definert i nr. 2.4 i UNECE-

reglement nr. 26, 

38) «kjøretøyets konstruksjon» deler av kjøretøyet, herunder 

karosseri, komponenter, støtfangere, fester, sammen-

koplinger, dekk, hjul, hjulavskjerming og ruter, som består 

av materialer med en hardhet på minst 60 shore (A), 

39) «kjøretøytype med hensyn til ruter, vindusviskere og 

vindusspylere samt avisings- og avduggingsinnretninger» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som form, størrelse, tykkelse og egenskaper for 

frontruten og dens montering, egenskapene til vindus-

visker- og vindusspyleranlegget og egenskapene til 

avisings- og avduggingsinnretningene, 

40) «vindusviskeranlegg» et anlegg som består av en 

innretning for å tørke av utsiden på frontruten, sammen 

med tilbehør og betjeningsinnretninger som er nødvendig 

for å slå på og av innretningen, 

41) «viskerfelt» det eller de områdene på frontruten som 

viskerbladet tørker av under normale driftsforhold for 

vindusviskeranlegget, 

42) «vindusspyleranlegg» et anlegg som består av inn-

retninger for oppbevaring, overføring og påføring av 

væske på utsiden av frontruten, sammen med de 

betjeningsinnretningene som er nødvendige for å slå på 

og av anlegget, 

43) «betjeningsinnretning for vindusspyler» den inn-

retningen som brukes til å starte eller stoppe vindus-

spyleranlegget manuelt, 

44) «vindusspylerpumpe» en innretning for overføring av 

væske fra spyleranleggets væskebeholder til utsiden av 

frontruten, 

45) «dyse» en innretning hvis retning kan innstilles, og som 

sprøyter væske på frontruten,  

  

(1) EUT L 215 av 14.8.2010, s. 27. 
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46) «anlegg som er helt oppfylt» et anlegg som blitt aktivert 

normalt i en bestemt periode, og der væsken er blitt 

overført gjennom pumpen og rørsystemet og gjennom 

dysen(e), 

47) «rengjort område» et tidligere tilsmusset område der det 

ikke lenger finnes noen spor etter dråper og gjenværende 

smuss etter at det har tørket helt, 

48) «synsfelt A» det prøvingsområdet A som er definert i 

nr. 2.2 i vedlegg 18 til UNECE-reglement nr. 43(1), 

49) «kjøretøyets hovedstrømbryter» den innretningen som 

brukes for å bringe kjøretøyets innebygde elektroniske 

system fra å være avstengt, som når kjøretøyet er parkert 

uten at føreren er til stede, til normal driftstilstand. 

50) «kjøretøytype med hensyn til identifikasjon av be-

tjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som antall, plassering og konstruksjons-

kjennetegn på betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer, og toleransen til hastighetsmålerens 

målemekanisme, hastighetsmålerens tekniske konstant, 

hastighetsintervallet som vises, det totale utvekslings-

forholdet til hastighetsmåleren, herunder eventuelle 

reduksjonsgir, og minste og største dekkdimensjons-

betegnelser, 

51) «betjeningsinnretning» enhver del av kjøretøyet eller den 

komponenten som, når den aktiveres direkte av føreren, 

fører til endring i tilstand eller funksjon for kjøretøyet 

eller en av kjøretøyets deler, 

52) «kontrollinnretning» et optisk signal som indikerer om 

en innretning er aktivert, om en funksjon eller tilstand er 

korrekt eller feil, eller om manglende funksjon, 

53) «indikator» en innretning som gir informasjon om et 

systems eller del av et systems funksjon eller tilstand, 

f.eks. en væskes temperatur eller nivå, 

54) «hastighetsmåler» en innretning som til enhver tid viser 

føreren kjøretøyets hastighet, 

55) «kilometerteller» en innretning som viser hvor langt et 

kjøretøy har kjørt, 

56) «symbol» et diagram som identifiserer en betjenings-

innretning, en kontrollinnretning eller en indikator, 

57) «fellesfelt» et særlig område der mer enn én/ett 

kontrollinnretning, indikator, symbol eller annen type 

informasjon kan vises, 

  

(1) EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119. 

58) «kjøretøytype med hensyn til montering av belysning» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets mål og utvendige 

form samt antall, plassering og konstruksjonskjennetegn 

for monterte lys- og lyssignalinnretninger, 

59) «lysinnretning» en typegodkjent lykt eller refleksinn-

retning, 

60) «lyssignalinnretning» en lysinnretning som kan brukes 

til signalering, 

61) «enkel (lysinnretning)» en lysinnretning eller del av en 

innretning med én funksjon og én lysflate og én eller flere 

lyskilder; det kan også være en sammenstilling av to 

uavhengige eller sammensatte lysinnretninger, identiske 

eller ikke, med samme funksjon, dersom de er montert slik 

at projeksjonen av lysinnretningenes lysende overflater på 

et gitt tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste 

rektangel som omgir flatene, 

62) «lysende overflate» på en lysinnretning, hele eller deler 

av den synlige overflaten på det gjennomskinnelige 

materialet, som angitt i typegodkjenningsdokumenta-

sjonen; dette kan omfatte eller i sin helhet bestå av 

lysflaten, og kan også omfatte det arealet som er 

fullstendig omgitt av lysinnretningen, 

63) «lysflate» på en lysinnretning, overflaten som er definert 

i nr. 2.7 i UNECE-reglement nr. 53(2), 

64) «uavhengig (lysinnretning)» en lysinnretning som har 

særskilt lysflate, særskilt lyskilde og særskilt lyktehus, 

65) «sammensatte (lysinnretninger)» lysinnretninger som har 

særskilte lysflater og særskilte lyskilder, men felles 

lyktehus, 

66) «kombinerte (lysinnretninger)» lysinnretninger som har 

særskilte lysflater, men felles lyskilde og felles lyktehus, 

67) «gjensidig innbygde (lysinnretninger)» lysinnretninger 

med særskilte lyskilder eller én enkelt lyskilde som 

virker under forskjellige forhold (for eksempel optiske, 

mekaniske eller elektriske forskjeller) med helt eller 

delvis felles lysflater og med felles lyktehus,  

  

(2) EUT L 166 av 18.6.2013, s. 55. 
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68) «lykt for fjernlys» en innretning som brukes til å lyse 

opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet 

(fjernlys), 

69) «lykt for nærlys» en innretning som brukes til å lyse opp 

veien foran kjøretøyet uten å blende eller være unødig 

sjenerende for førerne av motgående kjøretøyer eller 

andre trafikanter (nærlys), 

70) «lykt for markeringslys foran» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett forfra, 

71) «lykt for kjørelys» en framoverrettet lykt som brukes til 

å gjøre kjøretøyet lettere synlig ved kjøring i dagslys, 

72) «lykt for tåkelys foran» en innretning som brukes til å 

forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær 

eller støvskyer, 

73) «lykt for retningslys» en innretning som brukes til å 

gjøre andre veifarende oppmerksomme på at føreren har 

til hensikt å endre kjøreretning til høyre eller venstre, 

74) «nødsignallys» at alle kjøretøyets lykter for retningslys 

virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig utgjør 

en særlig fare for andre trafikanter, 

75) «lykt for stopplys» en innretning som brukes til å gjøre 

andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at 

kjøretøyets fører betjener driftsbremsen, 

76) «lykt for markeringslys bak» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra, 

77) «lykt for tåkelys bak» en innretning som brukes til å 

gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra ved tåke, snøfall, 

uvær eller støvskyer, 

78) «lykt for ryggelys» en innretning som brukes til å lyse 

opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om 

at kjøretøyet rygger eller skal til å rygge, 

79) «lykt for kjennemerke bak» en innretning som brukes til 

å lyse opp det stedet som er beregnet på plassering av 

bakre kjennemerke som består av forskjellige optiske 

deler, 

80) «refleksinnretning» en innretning som brukes til å gjøre 

oppmerksom på et kjøretøy ved å reflektere lys fra en 

lyskilde som ikke er montert på vedkommende kjøretøy, 

når betrakteren befinner seg i nærheten av denne 

lyskilden, unntatt lysreflekterende kjennemerker eller 

skilt som angir kjøretøyets høyeste hastighet, 

81) «refleksinnretning bak» en refleksinnretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra, 

82) «siderefleksinnretning» en refleksinnretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

83) «lykt for sidemarkeringslys» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

84) «referanseakse» en innretnings karakteristiske akse, som 

angitt i typegodkjenningsdokumentasjonen til bruk som 

referanseretning (H = 0°, V = 0°) for feltvinklene ved 

fotometriske målinger og ved monteringen på kjøretøyet, 

85) «referansesentrum» skjæringspunktet mellom referanse-

aksen og den lysende overflaten, som angitt av produ-

senten av lysinnretningen, 

86) «geometrisk synlighet» vinklene som bestemmer det 

kvadratiske området der lysinnretningens lysende 

overflate er fullt synlig, når de relevante vinklene  

(α vertikal og β horisontal) måles ved den synlige 

overflatens utvendige kontur og lykten observeres på 

avstand. Dersom det befinner seg noen hindringer 

innenfor dette området som delvis sperrer for den lysende 

overflaten, kan den imidlertid godtas dersom det bevises at 

de fotometriske verdiene som er fastsatt for typegod-

kjenningen av lysinnretningen, er oppfylt selv med slike 

hindringer. 

87) «kjøretøyets midtplan i lengderetningen» kjøretøyets 

symmetriplan eller, dersom kjøretøyet ikke er 

symmetrisk, det vertikalplanet i lengderetningen som går 

gjennom midtpunktet for kjøretøyets aksler, 

88) «funksjonskontrollinnretning» et visuelt signal eller 

lydsignal eller et annet tilsvarende signal som angir at en 

lysinnretning er aktivert, og hvorvidt den virker korrekt 

eller ikke, 

89) «innkoplingskontrollinnretning» en kontrollinnretning 

som angir at en innretning er aktivert, uten å angi om 

den virker korrekt eller ikke,  
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90) «kjøretøytype med hensyn til sikt bakover» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som kjøretøyets mål og utvendige form samt antall, 

plassering og konstruksjonskjennetegn for monterte 

innretninger for indirekte utsyn, 

91) «kjøretøytype med hensyn til veltevern» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

kjøretøyets konstruksjon, hvis hovedformål er å begrense 

eller unngå den risikoen for alvorlig skade som fører og 

passasjerer utsettes for dersom kjøretøyet velter under 

normal bruk, 

92) «frisone» det rommet som opptas av en 50-prosentil 

mannlig prøvingsdukke representert ved den menneskelig-

nende Hybrid III-prøvingsinnretningen i normal 

sittestilling på alle sitteplasser, 

93) «kjøretøytype med hensyn til bilbeltefester og bilbelter» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som grunnleggende kjøretøykonstruksjon og 

konstruksjonsegenskaper samt bilbeltefester og monterte 

bilbelters antall, plassering og utforming, 

94) «justeringssystem» den innretningen som gjør det mulig 

å justere deler av setet slik at stillingen passer til den 

sittendes kroppsform, herunder lengde-, høyde- og eller 

vinkeljustering, 

95) «forskyvningssystem» et justerings- og låsesystem, 

herunder et klappsete, montert på seter foran andre seter, 

som gjør at passasjerenes kan gå inn i og ut av slike 

bakseter når det ikke finnes dører ved siden av den bakre 

seteraden, 

96) «sal» en sitteplass der føreren eller passasjeren sitter 

overskrevs, 

97) «sete» en sitteplass som ikke er en sal, og som har en 

seterygg som gir støtte til førerens eller passasjerenes 

rygg, 

98) «seterygg» et konstruksjonselement bak sitteplassens  

R-punkt i en høyde på over 450 mm målt fra 

vertikalplanet gjennom R-punktet som ryggen til en 

sittende person kan hvile fullstendig mot, 

99) «50-prosentil mannlig prøvingsdukke» en fysisk, 

menneskelignende prøvingsinnretning med de angitte 

dimensjonene og massene eller en virtuell modell, som 

begge representerer kroppen til en gjennomsnittlig 

voksen mann, 

100) «faktisk bilbeltefeste» et punkt på kjøretøykonstruksjonen 

eller setekonstruksjonen eller en annen del av kjøretøyet 

der en bilbelteenhet fysisk festes, 

101) «effektivt bilbeltefeste» et klart definert punkt i 

kjøretøyet med tilstrekkelig stivhet til å endre 

plasseringen, løpet og retningen til et bilbelte som brukes 

av fører eller passasjer og omfatter et punkt som befinner 

seg nærmest den delen av beltet som er i faktisk og 

direkte kontakt med brukeren, 

102) «sitteplass foran» en sitteplass foran i kjøretøyet som 

kan grupperes i en rekke bestående av flere andre 

sitteplasser, 

103) «sitteplass bak» en sitteplass som er plassert fullstendig 

bak rekken av sitteplasser foran, og som kan grupperes i 

en rekke bestående av flere sitteplasser, 

104) «torsoens referanselinje» torsolinjen som bestemt av 

kjøretøyprodusenten for hver sitteplass og fastsatt i 

samsvar med vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17(1), 

105) «torsovinkel» vinkelen mellom en loddrett linje og 

torsolinjen, 

106) «konstruksjonsbestemt posisjon» den stillingen som en 

innretning, for eksempel et sete, kan justeres til, slik at 

alle relevante innstillinger i størst mulig grad tilsvarer en 

angitt posisjon, 

107) «Isofix» et system for tilkopling av barnesikringsutstyr i 

kjøretøyer som har to faste fester i kjøretøyet, to 

tilsvarende faste festepunkter på barnesikringsutstyret og 

en innretning for å begrense barnesikringsutstyrets 

rotasjon, 

108) «kjøretøytype med hensyn til sitteplasser» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som formen på, plasseringen av og antallet seter eller 

saler, 

109) «5-prosentil kvinnelig prøvingsdukke» en fysisk 

menneskelignende prøvingsinnretning med de angitte 

dimensjonene og massene eller en virtuell modell, som 

begge representerer kroppen til en liten voksen kvinne,  
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110) «kjøretøytype med hensyn til styrbarhet, kurveegenskaper 

og svingegenskaper» kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som konstruksjons-

kjennetegnene på styreinnretning, ryggeinnretning og 

låsedifferensialer, dersom slike innretninger er montert på 

kjøretøyet, 

111) «vendesirkel» den sirkelen som alle utstikkende deler på 

bakkeplanet av alle kjøretøyets punkter befinner seg 

innenfor, unntatt speil, når kjøretøyet kjøres i en sirkel, 

112) «unormal vibrasjon» en vibrasjon som skiller seg 

vesentlig fra normal og konstant vibrasjon, er kjennetegnet 

ved én eller flere utilsiktede brå økninger i vibrasjonens 

amplitude og fører til økte styrekrefter som ikke er 

konstante og ikke forutsigbare, 

113) «kjøretøytype med hensyn til montering av dekk» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som hvilke dekktyper, minste og 

største dekkdimensjonsbetegnelser, hjuldimensjoner og 

innpressinger samt hastighets- og lastekapasitet som 

egner seg for montering, og egenskapene til den hjulav-

skjermingen som er montert, 

114) «innpressingsdybde» avstanden fra felgens anleggsflate 

mot navet til felgens midtlinje, 

115) «reserveenhet til midlertidig bruk» en enhet med dekk 

som skiller seg fra dekkene som er beregnet på montering 

på kjøretøyet for normale kjøreforhold, og som bare  

er beregnet på midlertidig bruk under begrensede 

kjøreforhold, 

116) «største tillatte belastning» den vekten et dekk kan bære 

når det brukes i samsvar med kravene til bruk som er 

angitt av dekkprodusenten, uttrykt som indeks for 

belastningskapasitet, 

117) «indeks for belastningskapasitet» et tall knyttet til største 

tillatte belastning for dekket i henhold til definisjonen i 

nr. 2.26 i UNECE-reglement nr. 75(1), nr. 2.28 i UNECE-

reglement nr. 30(2), nr. 2.27 i UNECE-reglement nr. 54(3) 

og nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 106(4), 

118) «symbol for hastighetskategori» et symbol som definert i 

nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 75, nr. 2.29 i UNECE-

reglement nr. 30, nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 54 og 

nr. 2.29 i UNECE-reglement nr. 106, 

  

(1) EUT L 84 av 30.3.2011, s. 46. 

(2) EUT L 307 av 23.11.2011, s. 1. 

(3) EUT L 307 av 23.11.2011, s. 2. 

(4) EUT L 257 av 30.9.2010, s. 231. 

119) «kjøretøytype med hensyn til skilt med kjøretøyets 

høyeste hastighet og dets plassering på kjøretøyet» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets høyeste konstruk-

sjonshastighet og materialet, retningen og konstruksjons-

egenskapene til skiltet med kjøretøyets høyeste 

hastighet, 

120) «tilnærmet plan flate» en flate av et fast materiale med 

en krumningsradius på minst 5 000 mm, 

121) «kjøretøytype med hensyn til innvendig innredning og 

dører» kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets innvendige inn-

redning og antall og plassering av seter og dører, 

122) «instrumentbordets nivå» den linjen som dannes av de 

vertikale tangentenes berøringspunkter med instrument-

bordet eller på et horisontalplan som er sammenfallende 

med R-punktet for førerens sitteplass, der sistnevnte er 

plassert høyere enn et aktuelt tangerende berøringspunkt, 

123) «kontaktkanter» kanter som kan komme i berøring med 

en prøvingsinnretnings overflate, og som kan bestå av 

strukturer, elementer eller komponenter hvor som helst i 

kjøretøyet, herunder men ikke begrenset til kupeens 

gulv, sider, dører, ruter, tak, takstolper, takribber, 

solskjermer, instrumentbord, betjeningsinnretning for 

styring, seter, hodestøtter, bilbelter, spaker, håndtak, 

deksler, rom og lys, 

124) «dør» enhver struktur eller ethvert materiale som må 

åpnes, skyves, foldes, løsnes eller manøvreres på annen 

måte for at en person skal kunne gå inn i eller ut av 

kjøretøyet, 

125) «dørens midtpunkt» den dimensjonale plasseringen i et 

loddrett plan som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som sammenfaller med dørens 

tyngdepunkt, 

126) «kjøretøytype med hensyn til største kontinuerlige 

nominelle effekt eller nettoeffekt og/eller kjøretøyets 

konstruksjonsmessige hastighetsbegrensning» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som største kontinuerlige effekt for den eller de elektriske 

motorene og/eller motoren, kjøretøyets høyeste konstruk-

sjonshastighet og konstruksjonsegenskaper for innretnin-

ger samt den metoden som anvendes for på en effektiv 

måte å kunne begrense kjøretøyets høyeste oppnåelige 

hastighet og/eller effekt,  
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127) «kjøretøytype med hensyn til konstruksjonsmessig 

integritet» kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som konstruksjonsegenskaper for de 

mekaniske forbindelsene, for eksempel sveiser og 

gjengede forbindelser, samt rammen, understellet og/eller 

karosseriet på kjøretøyet og den måten det er sikret på. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med 

funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal utstyre kjøretøyer i gruppe L med 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

påvirkning på funksjonssikkerheten som er konstruert, oppbygd 

og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk og når det 

vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvings-

metodene. I samsvar med artikkel 6–22 skal produsentene ved 

hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at kjøretøyene i gruppe L som gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, 

oppfyller kravene til funksjonssikkerhet i artikkel 18, 20, 22 og 

54 i forordning (EU) nr. 168/2013 og oppfyller de detaljerte 

tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt 

i denne forordning. 

2.  Produsentene skal også dokumentere at reservedeler og 

utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i 

Unionen, er godkjent i samsvar med kravene i forordning (EU) 

nr. 168/2013, som angitt i de detaljerte tekniske kravene og 

prøvingsmetodene nevnt i denne forordning. Et godkjent 

kjøretøy i gruppe L utstyrt med en slik reservedel eller slikt 

utstyr skal oppfylle de samme prøvingskravene til funksjons-

sikkerhet og grenseverdiene for ytelse som et kjøretøy som er 

utstyrt med en original del eller originalt utstyr som oppfyller 

holdbarhetskravene til og med dem som er fastsatt i artikkel 22 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.  Produsentene skal framlegge for godkjennings-

myndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å 

hindre ulovlige inngrep i og endring av styringssystemet for 

framdriftssystemet, herunder datamaskiner som besørger 

funksjonssikkerhet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UNECE-reglementer 

1.  UNECE-reglementene og endringene av disse angitt i 

vedlegg I til denne forordning får anvendelse på typegod-

kjenning. 

2.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UNECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i henhold til denne forordning, herunder eventuelle 

undergrupper. 

3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≤ 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-

reglementer som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på > 25 km/t. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner for krav til funksjonssikkerhet og 

prøvingsmetoder 

1.  Prøvingsmetodene som gjelder funksjonssikkerhetsnivå, 

skal utføres i samsvar med prøvingskravene fastsatt i denne 

forordning. 

2.  Prøvingsmetodene skal utføres eller skje i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten eller, dersom godkjent av god-

kjenningsmyndigheten, av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres 

til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet 

som er angitt i artikkel 72 bokstav g) i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

Artikkel 6 

Krav som får anvendelse på signalhorn 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

signalhorn nevnt i vedlegg II (B1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav som får anvendelse på bremsing, herunder 

blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremseanlegg 

dersom slik er montert 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

bremsing, herunder blokkeringsfrie bremser og kombinerte 

bremseanlegg dersom slik er montert, nevnt i vedlegg II (B2) 

og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til 

denne forordning. 

Artikkel 8 

Krav som får anvendelse på elektrisk sikkerhet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

elektrisk sikkerhet nevnt i vedlegg II (B3) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg IV til denne forordning.  
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Artikkel 9 

Krav som får anvendelse på produsentens erklæring om 

holdbarhetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

kritiske for funksjonssikkerheten 

Produsentens erklæring om holdbarhetsprøving av systemer, 

deler og utstyr for funksjonssikkerhet nevnt i vedlegg II (B4) 

til forordning (EU) nr. 168/2013, skal oppfylle kravene 

fastsatt i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav som får anvendelse på beskyttelseskonstruksjoner 

foran og bak 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

beskyttelseskonstruksjoner foran og bak nevnt i vedlegg II 

(B5) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VI til 

denne forordning. 

Artikkel 11 

Krav som får anvendelse på ruter, vindusviskere og 

vindusspylere og avisings- og avduggingsinnretninger 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og 

avduggingsinnretninger nevnt i vedlegg II (B6) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav som får anvendelse på førerbetjente 

betjeningsinnretninger, herunder merking av 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

nevnt i vedlegg II (B7) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i 

vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav som får anvendelse på montering av lys- og 

lyssignalinnretninger, herunder automatisk lystenning 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk 

lystenning nevnt i vedlegg II (B8) og vedlegg VIII til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav som får anvendelse på sikt bakover 

Prøvingsmetodene og målingene med sikte på prøving av de 

relevante kravene som får anvendelse på sikt bakover nevnt i 

vedlegg II (B9) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg X til 

denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav som får anvendelse på veltevern 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

veltevern nevnt i vedlegg II (B10) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 16 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester og bilbelter 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

bilbeltefester og bilbelter nevnt i vedlegg II (B11) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XII til denne 

forordning. 

Artikkel 17 

Krav som får anvendelse på sitteplasser (saler og seter) 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

sitteplasser (saler og seter) nevnt i vedlegg II (B12) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIII til denne 

forordning. 

Artikkel 18 

Krav som får anvendelse på styrbarhet, kurveegenskaper 

og svingegenskaper 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper nevnt i 

vedlegg II (B13) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIV 

til denne forordning.  
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Artikkel 19 

Krav som får anvendelse på montering av dekk 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

montering av dekk nevnt i vedlegg II (B14) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav som får anvendelse på skilt med kjøretøyets høyeste 

hastighet og dets plassering på kjøretøyet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på 

kjøretøyer i gruppe L nevnt i vedlegg II (B15) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 21 

Krav som får anvendelse på beskyttelse av passasjerer, 

herunder innvendig utstyr og kjøretøydører 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr og 

kjøretøydører nevnt i vedlegg II (B16) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Krav som får anvendelse på største kontinuerlige 

nominelle effekt og/eller nettoeffekt og/eller begrensning 

av konstruksjonshastighet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

største kontinuerlige nominelle effekt og/eller nettoeffekt 

og/eller begrensning av konstruksjonshastighet for kjøretøyer i 

gruppe L nevnt i vedlegg II (B17) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 23 

Krav som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens 

integritet 

Kravene som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens 

integritet nevnt i vedlegg II (B18) og vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIX til denne 

forordning. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 24 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) nr. 168/2013 og 

fra og med datoene fastsatt i vedlegg IV til nevnte forordning 

skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer som ikke er i 

samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013 og bestemmelsene 

i denne forordning, anse at samsvarssertifikater ikke lenger er 

gyldige i henhold til artikkel 43 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013, og skal med begrunnelse i funksjonssikkerhet 

forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelige på markedet, 

registreres eller tas i bruk. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over UNECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UNECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

1 Frontlykter på motor-

vogner (R2, HS1) 

02 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

3 Refleksinnretninger Supplement 12 til 

endringsserie 02 

EUT L 323 av 6.12.2011, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

6 Lykter for retningslys Supplement 19 til 

endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 40 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

7 Lykter for markeringslys 

foran og bak og lykter for 

stopplys 

Supplement 16 til 

endringsserie 02 

EUT L 148 av 12.6.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

8 Frontlykter på motor-

vogner (H1, H2, H3, 

HB3, HB4, H7, H8, H9, 

H11, HIR1, HIR2) 

05 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 71 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

16 Bilbelter, sikringsutstyr 

og barnesikringsutstyr 

Supplement 1 til 

endringsserie 06 

EUT L 233 av 9.9.2011, 

s. 1 

L2e, L4e, L5e, L6e og 

L7e 

19 Lykter for tåkelys foran Supplement 2 til 

endringsserie 03 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 113 

L3e, L4e, L5e og L7e 

20 Frontlykter på 

motorvogner (H4) 

03 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 170 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

28 Signalhorn Supplement 3 til 

endringsserie 00 

EUT L 323 av 6.12.2011, 

s. 33 

L3e, L4e og L5e 

37 Glødelamper Supplement 34 til 

endringsserie 03 

EUT L 297 av 13.11.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

38 Lykter for tåkelys bak Supplement 15 til 

endringsserie 00 

EUT L 4 av 7.1.2012, 

s. 20 

L3e, L4e, L5e og L7e 

43 Sikkerhetsglass Supplement 12 til 

endringsserie 00 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 119 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

46 Innretninger for indirekte 

utsyn (speil) 

Supplement 4 til 

endringsserie 02 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 211 

L2e, L5e, L6e og L7e 

50 Lysinnretninger til 

kjøretøyer i gruppe L 

Supplement 16 til 

endringsserie 00 

Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

53 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

(motorsykkel) 

Supplement 14 til 

endringsserie 01 

EUT L 166 av 18.6.2013, 

s. 55 

L3e 

56 Frontlykter på mopeder 

og kjøretøyer som anses 

som mopeder 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e og L6e 
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UNECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

57 Frontlykter på motor-

sykler og kjøretøyer som 

anses som motorsykler 

02 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e, L4e, L5e og L7e 

60 Merking av betjenings-

innretningene, kontroll-

innretningene og 

indikatorene 

Supplement 2 til 

endringsserie 00 

EUT L 95 av 31.3.2004, 

s. 10 

L1e og L3e 

72 Frontlykter på motor-

sykler og kjøretøyer som 

anses som motorsykler 

(HS1) 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e, L4e, L5e og L7e 

74 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

(moped) 

Supplement 7 til 

endringsserie 00 

EUT L 166 av 18.6.2013, 

s. 88 

L1e 

75 Dekk Supplement 13 til 

endringsserie 01 

EUT L 84 av 30.3.2011, 

s. 46 

L1e, L2e, L3e, L4e og 

L5e 

78 Bremsing, herunder 

blokkeringsfrie bremser 

og kombinerte 

bremseanlegg 

Supplement 3 til 

endringsserie 02 

EUT L 95 av 31.3.2004, 

s. 67 

L1e, L2e, L3e, L4e og 

L5e 

81 Speil Supplement 2 til 

endringsserie 00 

EUT L 185 av 13.7.2012, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

82 Frontlykter på mopeder 

og kjøretøyer som anses 

som mopeder (HS2) 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e og L6e 

87 Lykter for kjørelys Supplement 15 til 

endringsserie 00 

EUT L 4 av 7.1.2012, 

s. 24 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

98 Frontlykter med lyskilde 

av gassutladningstypen 

Supplement 4 til 

endringsserie 01 

Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e 

99 Lyskilder av 

gassutladningstypen 

Supplement 5 til 

endringsserie 00 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 151 

L3e 

112 Frontlykter med 

asymmetrisk lys 

Supplement 12 til 

endringsserie 00 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 264 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

113 Frontlykter med 

symmetrisk lys 

Supplement 2 til 

endringsserie 01 

EUT L 330 av 16.12.2005, 

s. 214 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

Forklarende merknad: 

At en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. For enkelte komponenter 

er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til denne forordning. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Prøvingsmetoder og ytelseskrav som får anvendelse på signalhorn 

DEL 1 

Krav som får anvendelse på typegodkjenning av en type mekanisk eller elektrisk signalhorn som skal monteres på 

kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e 

1.  Generelle krav 

1.1.  Elektriske signalhorn skal sende ut en kontinuerlig, ensartet lyd, og deres lydspekter skal ikke variere hørbart 

under drift. For signalhorn med vekselstrøm gjelder dette kravet utelukkende ved konstant generatorhastighet, 

innenfor det intervallet som er angitt i nr. 2.3.2. 

1.2.  Elektriske signalhorn skal ha lydegenskaper (lydenergiens spektralfordeling, lydtrykknivå) og mekaniske 

egenskaper slik at de består prøvingene angitt i nr. 2–3.4, i den angitte rekkefølgen. 

1.3.  Elektriske signalhorn kan være utstyrt med en funksjon som gjør at innretningen kan fungere med et betydelig 

lavere lydtrykknivå. 

1.4.  Mekaniske signalhorn skal være utstyrt med en tommelfingerbetjent spak, enten av bjelletype konstruert slik at 

to løst opphengte metallskiver raskt roterer inni bjellehuset, eller av typen klokke med enkeltslag. 

2.  Måling av lydnivå 

2.1.  Signalhorn skal helst prøves i et ekkofritt miljø. Alternativt kan de prøves i et halvveis ekkofritt rom eller på et 

åpent område ute. I slike tilfeller skal det tas forholdsregler for å unngå at lyden kastes tilbake fra bakken i 

måleområdet, f.eks. ved at absorberende skjerming benyttes. Det skal kontrolleres at den sfæriske 

forvrengningen ikke er større enn 1 dB(A) innen en halvkule med en radius på minst 5 m opp til den høyeste 

målefrekvensen, hovedsakelig i måleretningen og i innretningens og mikrofonens høyde. Bakgrunnsstøyen skal 

være minst 10 dB(A) lavere enn de lydtrykksnivåene som skal måles. 

 Innretningen som skal prøves og mikrofonen skal være i samme høyde, mellom 1,15 og 1,25 m. Den retningen 

der mikrofonens følsomhet er størst, skal falle sammen med den retningen der signalhornets lydnivå er høyest. 

 Mikrofonen skal plasseres slik at membranen har en avstand på 2 ± 0,01 m fra det planet der innretningens 

lydutgang befinner seg. For innretninger med flere utganger skal denne avstanden bestemmes i forhold til 

utgangsplanet nærmest mikrofonen. 

2.2.  Målingene av lydtrykknivået skal omfatte bruk av en presisjonslydnivåmåler av klasse 1 som oppfyller kravene 

i IEC-publikasjon nr. 651, første utgave (1979). 

 Alle målinger skal gjennomføres med bruk av tidskonstanten «rapid». Veiekurven (A) skal brukes til å måle det 

samlede lydtrykknivået. 

 Fouriertransformasjon av lydsignalet skal brukes til å måle spekteret av det utsendte lydsignalet. Alternativt 

kan det benyttes tredjedels oktavfilter som oppfyller kravene angitt i IEC-publikasjon nr. 225, første utgave 

(1966), og i så fall bestemmes lydtrykknivået innenfor sentralfrekvensbåndet på 2 500 Hz, ved å tilføye den 

kvadratiske middelverdien av lydtrykknivået i tredjedels oktavbåndet ved sentralfrekvenser på 2000, 2500 og 

3150 Hz. 

 I alle tilfeller er det bare fouriertransformasjon som kan betraktes som referansemetode. 

2.3.  Det elektriske signalhornet skal forsynes med en av følgende spenninger, etter hva som er relevant: 

2.3.1.  For signalhorn som mottar likestrøm, en prøvingsspenning på 6,5, 13,0 eller 26,0 V, målt ved utgangssiden av 

elektrisitetskilden og tilsvarende en nominell spenning på henholdsvis 6, 12 eller 24 V.  
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2.3.2.  Dersom et signalhorn mottar likestrøm som må leveres av en elektrisk generator av den typen som vanligvis 

brukes sammen med denne typen innretning, skal innretningens akustiske egenskaper registreres ved 

vekselstrømsdynamoturtall som tilsvarer 50 %, 75 % og 100 % av det høyeste turtallet som er angitt av 

produsenten av vekselstrømdynamoen for kontinuerlig drift. Vekselstrømsdynamoen skal ikke utsettes for noen 

annen elektrisk belastning under prøvingen. Holdbarhetsprøvingen beskrevet i nr. 3–3.4 skal utføres ved en 

hastighet som er angitt av produsenten av utstyret og utvalgt fra intervallet nevnt ovenfor. 

2.3.3.  Dersom en likerettet strøm brukes til prøvingen av et signalhorn som mottar likestrøm, skal differansen mellom 

spenningspulsene målt fra topp til topp ved strømkildens poler ved drift av signalhornet ikke være større enn 

0,1 V. 

2.3.4.  Motstanden i den elektriske lederen til signalhorn som mottar likestrøm, herunder motstanden ved poler og 

kontakter, skal ligge så nær som mulig 0,05 Ω ved en nominell spenning på 6 V, 0,10 Ω ved en nominell 

spenning på 12 V og 0,20 Ω ved en nominell spenning på 24 V. 

2.4.  Det mekaniske signalhornet skal prøves som følger: 

2.4.1.  Innretningen som skal prøves, skal betjenes av en person eller ved andre eksterne metoder som beveger spaken 

som anbefalt av produsenten. Tilstedeværelsen av en operatør skal ikke ha noen merkbar virkning på 

prøvingsresultatene. En målesekvens består av ti etterfølgende operasjoner over driftsspakens fulle bevegelse 

innenfor fire ± 0,5 s. Det skal gjennomføres fem sekvenser, med pause mellom hver. Hele operasjonen skal 

gjennomføres fem ganger. 

2.4.2.  Det A-vektede lydnivået skal registreres for hver av de 25 målesekvensene; det skal ligge innenfor 2,0 dB(A), 

og det skal tas et gjennomsnitt av hver måling til beregning av det endelige resultatet. 

2.5.  Signalhornet skal være fast montert ved hjelp av den eller de delene som er beregnet på dette formål av 

produsenten, på en sokkel med en masse som er minst ti ganger så stor som massen til signalhornet som skal 

prøves, og minst 30 kg. Sokkelen skal være innrettet slik at refleksjoner fra dens vegger og vibrasjonene ikke 

har noen vesentlig innvirkning på resultatene av målingene. 

2.6.  På de vilkårene som er angitt ovenfor, skal det A-vektede lydnivået ikke overstige 115 dB(A) for elektriske 

signalhorn og 95 dB(A) for mekaniske signalhorn. 

2.7.  Lydtrykknivået i frekvensbåndet 1800–3550 Hz for elektriske signalhorn skal være høyere enn nivået for 

enhver frekvenskomponent over 3550 Hz, og i alle tilfeller minst 90 dB(A). Lydtrykknivået for det mekaniske 

signalhornet skal være minst 80 dB(A). 

2.8.  Egenskapene angitt i nr. 2.6–2.7 skal også overholdes av alle signalhorn som har gjennomgått holdbarhets-

prøvingen fastsatt i nr. 3–3.4. 

2.8.1.  Enhver variasjon i spenning skal ligge mellom 115 % og 95 % av nominell verdi for elektriske signalhorn som 

mottar likestrøm, eller mellom 50 % og 100 % av høyeste turtall for en vekselstrømsdynamo som produsenten 

av vekselstrømsdynamoen har angitt for kontinuerlig drift, dersom det elektriske signalhornet mottar 

vekselstrøm. 

2.9.  Forsinkelsen mellom aktivering og det øyeblikket da lyden når minsteverdien som kreves i nr. 2.6–2.7, skal 

ikke overstige 0,2 sekunder målt ved en omgivelsestemperatur på 20 ± 5 °C (293 ± 5 K). Dette kravet får særlig 

anvendelse på pneumatiske eller elektropneumatiske signalhorn. 

2.10.  Ved de vilkårene for strømforsyning som er fastsatt av produsentene, skal pneumatiske eller elektropneumatiske 

signalhorn gi samme akustiske ytelse som de som kreves for normale elektriske signalhorn. 

2.11.  Minsteverdien nevnt i nr. 2.6–2.7 skal oppnås for hver komponent av en flertoneinnretning som kan sende ut lyd 

uavhengig. Høyeste totale lydtrykknivå skal oppnås med alle komponentene i drift samtidig.  
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3.  Holdbarhetsprøving 

3.1.  Omgivelsestemperaturene skal ligge mellom 15 °C og 30 °C (288 K og 303 K). 

3.2.  Det elektriske signalhornet skal forsynes med den nominelle spenningen med ledermotstand som angitt i nr. 2.3.1–

2.3.4, samtidig som det er i samsvar med nr. 2.8.1, og aktiveres 10 000 ganger, hver gang med en aktivering på ett 

sekund fulgt av et avbrudd på fire sekunder. Under prøvingen ledes det kjøleluft forbi signalhornet med en 

hastighet på 10 m/s ± 2 m/s. 

3.2.1.  Dersom det gjennomføres en prøving inni et isolert kammer, skal dette kammeret være av tilstrekkelig volum til å 

sikre normalt utslipp av den varmen som avgis fra signalhornet under holdbarhetsprøvingen. 

3.3.  Når halvparten av det totale antallet operasjoner som kreves, er fullført, kan det elektriske signalhornet 

tilbakestilles dersom egenskapene til lydnivået er endret siden før prøvingen. Når det totale antall operasjoner som 

kreves, er fullført, kan signalhornet igjen tilbakestilles og skal deretter oppfylle kravene til prøvingene angitt i 

nr. 2.8. 

3.4.  Fire enheter av en type mekanisk signalhorn skal gjennomgå holdbarhetsprøvingen. Hver enhet skal være ny og 

skal ikke smøres i løpet av prøvingen. Den skal aktiveres 30 000 ganger over driftsspakens fulle bevegelse i en takt 

på 100 ± 5 operasjoner per minutt. De fire enhetene skal deretter gjennomgå en salttåkeprøving i samsvar med EN 

ISO 9227:2012. Tre av de fire enhetene skal oppfylle kravene i prøvingene angitt i nr. 2.8. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til signalhorn 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L2e og L6e skal være utstyrt med minst ett elektrisk signalhorn som er 

komponenttypegodkjent i samsvar med denne forordning eller UNECE-reglement nr. 28(1). 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B med en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 25 km/t og en største kontinuerlig 

nominell effekt eller nettoeffekt på ≤ 500 W kan alternativt utstyres med et mekanisk signalhorn som er 

komponenttypegodkjent i samsvar med denne forordning, og i så fall får kravene i nr. 2.1.1–2.1.7 ikke 

anvendelse. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante monteringskrav i UNECE-reglement nr. 28. 

1.3.1.  I mangel av særlige instruksjoner skal uttrykket «motorsykler» i nevnte reglement anses å vise til kjøretøyer i 

gruppe L3e, L4e og L5e. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante monteringskrav i UNECE-reglement nr. 28, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L5e. 

1.5.  I mangel av særlige krav i UNECE-reglement nr. 28, og som fastsatt i nr. 1.3 i del 1, kan signalhorn eller andre 

innretninger som er montert på kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, omfatte en 

funksjon som gjør at enheten kan aktiveres periodisk på en slik måte at den fungerer med et betydelig lavere 

lydtrykknivå enn det som kreves for signalhorn, og sender ut en kontinuerlig, ensartet lyd med et lydspekter 

som ikke varierer hørbart under drift, for eksempel i den hensikt å varsle fotgjengere om at kjøretøyet nærmer 

seg. 

2.  Ytelseskrav til monterte signalhorn. 

2.1.  For kjøretøyer i gruppe L1e-B, L2e og L6e: 

2.1.1. Prøvingsspenningen skal være som fastsatt i nr. 2.3–2.3.2 i del 1. 

2.1.2.  Lydtrykknivåene skal måles på de vilkårene som er fastsatt i nr. 2.2 i del 1. 

  

(1) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33. 
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2.1.3.  Det A-vektede lydtrykknivået som sendes ut av signalhornet/signalhornene, skal måles i en avstand på 7,0 m 

foran kjøretøyet, som skal være plassert på et åpent sted, på en flate som er så jevn som mulig, og dersom det er 

utstyrt med et signalhorn som forsynes med likestrøm, med motoren av. 

2.1.4.  Mikrofonens måleinstrument skal være plassert i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.1.5.  Lydtrykknivået på bakgrunnsstøyen og vindstøyen skal være minst 10 dB(A) under den lyden som skal måles. 

2.1.6.  Høyeste lydtrykknivå skal måles innenfor et område på mellom 0,5 og 1,5 meter over bakken. 

2.1.7.  Når det måles på vilkårene i nr. 2.1.1–2.1.5, skal verdien for høyeste lydtrykk som bestemt i nr. 2.1.6 være 

mellom 75 dB(A) og 112 dB(A). 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante ytelseskrav i UNECE-reglement nr. 28. 

2.2.1.  I mangel av særlige instruksjoner skal uttrykket «motorsykler» i nevnte reglement anses å vise til kjøretøyer i 

gruppe L3e, L4e og L5e. 

2.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante ytelseskrav i UNECE-reglement nr. 28, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L5e. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav som får anvendelse på bremsing, herunder blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremseanlegg 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til bremsing 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78. 

1.1.1.  Uten hensyn til kravene fastsatt i nr. 1.1 får bestemmelsene i nr. 1.1.1.1–1.1.1.3 anvendelse på kjøretøyer i 

gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand på ≤ 35 kg som er utstyrt som følger: 

1.1.1.1.  I bremseinnretninger med hydraulisk overføring er beholdere som inneholder reservevæske, unntatt fra 

kravene som gjelder enkel kontroll av væskenivå i UNECE-reglementet nevnt ovenfor. 

1.1.1.2.  For felgbremser skal med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder prøving med våte bremser i 

UNECE-reglementet nevnt ovenfor, vannet styres mot den delen av felgkanten som gir friksjon, med dysene 

plassert 10–30 mm bak bremseklossene. 

1.1.1.3.  Med hensyn til bremseevne med bare forbrems når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte masse, skal 

for kjøretøyer med felgkanter med en bredde på 45 mm eller mindre (kode 1.75) stopplengden eller den 

midlere maksimalretardasjonen (MFDD) være som fastsatt i UNECE-reglementet nevnt ovenfor. Dersom 

dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av begrenset friksjon mellom dekk og veidekke, gjelder 

stopplengden S ≤ 0,1 + V2/115 med tilsvarende midlere maksimalretardasjon 4,4 m/s2 for en prøving på et 

kjøretøy lastet med største teknisk tillatte masse der begge bremseinnretningene brukes samtidig. 

1.1.2.  For godkjenning av en kjøretøytype får bestemmelsene i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 om 

obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg anvendelse. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L6e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L2e. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L5e. 

______ 
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VEDLEGG IV 

Krav til elektrisk sikkerhet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektrisk sikkerhet 

1.1.  Kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, herunder kjøretøyer med bare elektrisk 

drift og elektriske hybridkjøretøyer, skal oppfylle kravene i dette vedlegg. 

2.  Generelle krav til beskyttelse mot elektrisk støt og elektrisk sikkerhet som får anvendelse på 

høyspenningsbusser ved forhold der de ikke er koplet til eksterne høyspentforsyninger. 

2.1.  Beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

Beskyttelsene som er levert (f.eks. fast isolator, barriere, innkapsling) skal ikke kunne åpnes, tas fra 

hverandre eller fjernes uten bruk av verktøy. 

 Beskyttelsen mot adgang til strømførende deler skal prøves i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 3 

— Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler. 

2.1.1.  For beskyttelse av strømførende deler i en lukket kupé og i et bagasjerom skal kapslingsgrad IPXXD 

overholdes. 

2.1.2.  For beskyttelse av strømførende deler på andre områder enn i en lukket kupé eller i et bagasjerom skal 

kapslingsgrad IPXXB overholdes. 

2.1.3.  For beskyttelse av strømførende deler i kjøretøyer der det ikke finnes noen lukket kupé, skal kapslingsgrad 

IPXXD overholdes for hele kjøretøyet. 

2.1.4.  Koplinger (herunder kjøretøyets inntak) anses å oppfylle kravene dersom 

– de også overholder kapslingsgrad IPXXB når de tas fra hverandre uten bruk av verktøy, 

– de er plassert under gulvet på kjøretøyet og er utstyr med en låsemekanisme (f.eks. skruesikring, 

bajonettlåsing), 

– de er utstyrt med en låsemekanisme, og andre komponenter skal fjernes først med bruk av verktøy for å 

fjerne koplingen, eller 

– spenningen på de strømførende delene blir ≤ DC 60 V eller ≤ AC 30 V (rms) i løpet av ett sekund etter at 

koplingen er fjernet. 

2.1.5.  Dersom en servicebryter kan åpnes, tas fra hverandre eller fjernes uten bruk av verktøy, skal kapslingsgrad 

IPXXB overholdes under alle disse forholdene. 

2.1.6.  Særlige krav til merking. 

2.1.6.1.  Dersom en REESS har høyspentkapasitet, skal symbolet vist i figur 4-1 plasseres på eller i nærheten av 

REESS. Symbolets bakgrunn skal være gul, rammen og pilen skal være svart. 

Figur 4-1 

Merking av høyspenningsutstyr 

 

2.1.6.2.  I tillegg skal symbolet plasseres på alle innkapslinger og barrierer som når de fjernes, eksponerer strømførende 

deler i høyspentkretser. Denne bestemmelsen er valgfri for koplinger til høyspenningsbusser og får ikke 

anvendelse på noen av følgende tilfeller: 

– Dersom barrierer eller innkapslinger ikke fysisk kan nås, åpnes eller fjernes med mindre andre 

kjøretøykomponenter fjernes ved bruk av verktøy.  
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– Dersom barrierer eller innkapslinger er plassert under gulvet på kjøretøyet. 

2.1.6.3.  Kabler til høyspenningsbusser som ikke befinner seg fullstendig innenfor innkapslinger, skal identifiseres 

ved at de har et ytre deksel som er oransje. 

2.2.  Beskyttelsen mot indirekte kontakt med strømførende deler skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

2.2.1.  Når det gjelder beskyttelse mot elektrisk støt som kan oppstå ved indirekte kontakt, skal de eksponerte 

ledende delene, for eksempel ledende barriere og innkapsling, være sikkert galvanisk koplet til det elektrisk 

ledende rammeverket, for eksempel ved forbindelser med elektrisk ledning, jordingskabel, sveising eller ved 

forbindelser som bruker bolter, slik at det ikke kan forekomme potensielle elektriske farer. 

2.2.2.  Motstanden mellom alle eksponerte ledende deler og det elektrisk ledende rammeverket skal være lavere enn 

0,1 Ω når strømstyrken er minst 0,2 A. Dette kravet anses som oppfylt dersom den galvaniske forbindelsen er 

etablert ved sveising. 

2.2.3.  For kjøretøyer som er beregnet på å bli koplet til en jordet ekstern strømforsyning gjennom en ledende 

forbindelse, skal det finnes en innretning som gjør det mulig å kople det elektrisk ledende rammeverket 

galvanisk til jordforbindelsen. 

 Innretningen skal gjøre det mulig å kople til jordforbindelsen før den eksterne spenningen tilføres til 

kjøretøyet, og skal beholde denne forbindelsen til etter at den eksterne spenningen er fjernet fra kjøretøyet. 

 Oppfyllelse av disse kravene kan godtgjøres ved hjelp av koplingen som er angitt av kjøretøyprodusenten 

eller ved teknisk analyse. 

2.2.3.1.  Det trenger ikke å være en galvanisk forbindelse fra det elektrisk ledende rammeverket til jordforbindelsen i 

følgende tilfeller: 

– Kjøretøyet kan bare bruke en egen lader som er beskyttet når det oppstår en enkelt isolasjonssvikt. 

– Hele metallkarosseriet til kjøretøyet er beskyttet når det oppstår en enkelt isolasjonssvikt. 

– Kjøretøyet kan ikke lades uten at framdriftsbatteriet fjernes helt fra kjøretøyet. 

2.3.  Isolasjonsmotstanden skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

2.3.1.  For elektriske framdriftssystemer som består av separate DC- eller AC-busser: 

 Dersom AC-busser og DC-busser er galvanisk isolert fra hverandre, skal isolasjonsmotstanden mellom alle 

høyspenningsbussene og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi på 100 Ω/V av driftsspenningen 

for DC-busser, og en minsteverdi på 500 Ω/V av driftsspenningen for AC-busser. 

 Målingene skal foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 1 — Målemetode for isolasjonsmotstand. 

2.3.2.  For elektrisk framdriftssystem som består av kombinerte DC- og AC-busser: 

 Dersom AC-høyspenningsbusser og DC-høyspenningsbusser er galvanisk koplet, skal isolasjonsmotstanden 

mellom alle høyspenningsbussene og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi på 500 Ω/V av 

driftsspenningen. 

 Dersom alle AC-høyspenningsbusser er beskyttet ved hjelp av et av de to følgende tiltakene, skal imidlertid 

isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi 

på 100 Ω/V av driftsspenningen: 

– Dobbelt- eller flerlags faste isolatorer, barrierer eller innkapslinger som oppfyller kravene i nr. 2.1–2.1.6.3 

uavhengig av hverandre, for eksempel ledningsnett. 

– Mekanisk robuste beskyttelser med tilstrekkelig holdbarhet i kjøretøyets levetid, for eksempel motorhus, 

kapper til elektroniske omformere eller koplinger. 

 Isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket kan dokumenteres 

ved beregning, måling eller en kombinasjon av disse. 

 Målingen skal foretas i samsvar med tillegg 1 — Målemetode for isolasjonsmotstand. 

2.3.3.  For kjøretøyer som bruker brenselcelle: 

 Dersom kravet til minste isolasjonsmotstand ikke kan opprettholdes over tid, skal beskyttelse oppnås på en 

av følgende måter: 

– Dobbelt- eller flerlags faste isolatorer, barrierer eller innkapslinger som oppfyller kravene i nr. 2.1–2.1.6.3 

uavhengig av hverandre.  
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– Overvåkingssystem for isolasjonsmotstand i kjøretøyet sammen med et varsel til føreren dersom 

isolasjonsmotstanden faller under den påkrevde minsteverdien. Isolasjonsmotstanden mellom 

høyspenningsbussen i tilkoplingssystemet for lading av REESS, som ikke er spenningsførende utenom ved 

lading av REESS, og det elektrisk ledende rammeverket trenger ikke å overvåkes. 

 Riktig funksjon for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet skal prøves som beskrevet i 

tillegg 2 — Bekreftelsesmetode til funksjonen for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet. 

2.3.4.  Krav til isolasjonsmotstand for tilkoplingssystemet for lading av REESS 

 Tilkoplingen på kjøretøyet eller ladekabelen når den er permanent tilkoplet kjøretøyet, som er beregnet på å 

være elektrisk ledende forbundet til den jordede eksterne AC-strømforsyningen og strømkretsen som er 

galvanisk forbundet med tilkoplingen på kjøretøyet/ladekabelen under lading av REESS, skal ha en 

isolasjonsmotstand mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket på minst 1,0 ΜΩ når 

ladekoplingen er frakoplet. Under målingen kan framdriftsbatteriet være frakoplet. 

3.  Krav til REESS 

3.1.  Beskyttelse ved overstrøm 

 REESS skal ikke overopphetes ved overstrøm, eller dersom det er tilbøyelig til å overopphetes på grunn av 

overstrøm, skal det utstyres med én eller flere verneinnretninger som sikringer, effektbrytere og/eller 

hovedkontaktorer. 

 Eventuelt skal kjøretøyprodusenten framlegge relevante data og analyse som godtgjør at overoppheting fra 

overstrøm hindres uten bruk av verneinnretninger. 

3.2.  Forebygging av ansamling av gass 

 Steder der det oppbevares framdriftsbatterier av åpen type som kan produsere hydrogengass, skal være 

utstyrt med en ventilasjonsvifte eller ventilasjonskanal eller annet egnet middel for å forebygge ansamling av 

hydrogengass. Kjøretøyer med en ramme av åpen type der det ikke er mulig med ansamling av hydrogengass 

på slike steder, trenger ikke å ha ventilasjonsvifte eller ventilasjonskanal. 

3.3.  Beskyttelse mot elektrolyttlekkasje 

 Det må ikke lekke elektrolytt fra kjøretøyet når det skråstilles i noen retninger, tippes til venstre eller høyre 

mot bakken eller selv når REESS snus opp ned. 

 Dersom det lekker elektrolytt fra REESS eller dens komponenter av andre årsaker, skal det ikke nå føreren 

eller andre personer i eller rundt kjøretøyet ved normale bruksforhold når det er parkert (dvs. også når 

kjøretøyet er parkert i en helling) eller all annen normal funksjonell drift. 

3.4.  Utilsiktet frakopling 

 REESS og dens komponenter skal være montert i kjøretøyet på en slik måte at REESS ikke utilsiktet kan 

løsne eller kastes ut. 

 REESS og dens komponenter skal ikke bli kastet ut når kjøretøyet skråstilles i noen retninger, tippes til 

venstre eller høyre mot bakken eller selv når REESS snus opp ned. 

4.  Sikkerhetskrav ved bruk 

4.1.  Framgangsmåte for å slå framdriftssystemet på og av 

4.1.1.  Ved oppstart, herunder start av systemet, skal det for å velge driftsmåten for aktiv kjøring minst utføres to 

forsettlige og særskilte handlinger av føreren. 

4.1.2.  Det skal minst gis et midlertidig signal til føreren når kjøretøyet skifter til driftsmåte for aktiv kjøring, men 

denne bestemmelsen får ikke anvendelse under forhold der en forbrenningsmotor direkte eller indirekte 

leverer effekt til kjøretøyets framdrift. 

4.1.3.  Når føreren forlater kjøretøyet, skal han/hun underrettes ved hjelp av et signal (f.eks. optisk signal eller 

lydsignal) dersom kjøretøyet fortsatt står i driftsmåten for aktiv kjøring. 

4.1.4.  Dersom REESS om bord kan lades eksternt av føreren, skal det være umulig å bevege kjøretøyet ved hjelp av 

dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til den eksterne strømforsyningen er fysisk koplet til 

kjøretøyets tilkopling. Oppfyllelse av dette kravet skal godtgjøres ved hjelp av koplingen som er angitt av 

kjøretøyprodusenten. 
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 For permanent tilkoplede ladekabler anses kravet ovenfor å være oppfylt når bruk av ladekabelen klart 

hindrer bruk av kjøretøyet (f.eks. at kabelen alltid ligger over betjeningsinnretninger, førerens sal, sete, 

håndtak eller ratt, eller at setet som dekker kabelens oppbevaringsrom, ikke kan lukkes). 

4.1.5.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med en betjeningsenhet for kjøreretning (dvs. ryggeinnretning), skal denne 

enhetens innstilling være angitt overfor føreren. 

4.1.6.  Det er tillatt at det skal være nødvendig med bare én handling for å deaktivere driftsmåten for aktiv kjøring 

eller for å fullføre framgangsmåten for å slå av kjøretøyet. 

4.2.  Kjøring med redusert effekt 

4.2.1.  Angivelse av redusert effekt 

 Dersom det elektriske framdriftssystemet er utstyrt med en metode for automatisk reduksjon av kjøretøyets 

framdriftskraft (f.eks. driftsmåte ved svikt i framdriftssystemet), skal betydelige reduksjoner angis overfor 

føreren. 

4.2.2.  Angivelse av lavt energinivå i REESS 

 Dersom ladestatusen i REESS har betydelig innvirkning på kjøretøyets ytelse (dvs. akselerasjon og 

kjøreegenskaper, som skal vurderes av teknisk instans sammen med kjøretøyprodusenten), skal lavt 

energinivå angis overfor føreren ved hjelp av en tydelig innretning (f.eks. visuelt signal eller lydsignal). Til 

dette formål skal angivelsen brukt i nr. 4.2.1 ikke anvendes. 

4.3.  Kjøring bakover 

 Det skal ikke være mulig å aktivere betjeningsfunksjonen for å kjøre bakover når kjøretøyet er i bevegelse 

framover. 

4.4.  Bestemmelse av hydrogenutslipp 

4.4.1.  Denne kontrollen skal utføres på alle kjøretøytyper som er utstyrt med framdriftsbatterier av åpen type, og 

alle krav skal oppfylles. 

4.4.2.  Kjøretøyene skal være utstyrt med ladere om bord. Prøvingene skal utføres etter metoden beskrevet i vedlegg 

7 til UNECE-reglement nr. 100(1). Prøvetaking og analyse av hydrogen skal være slik som foreskrevet 

ovenfor; imidlertid kan andre analysemetoder anvendes forutsatt at det kan godtgjøres at de gir likeverdige 

resultater. 

4.4.3.  Ved normal lading ved de forholdene som er angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement nr. 100, skal 

hydrogenutslippene være < 125 g målt over 5 timer, eller under (25 × t2) (g) i t2 (h). 

4.4.4.  Ved lading utført med lader om bord som framviser svikt (forhold angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement 

nr. 100), skal hydrogenutslippene være under 42 g. Videre skal laderen om bord begrense denne mulige 

svikten til 30 minutter. 

4.4.5.  Alle operasjoner knyttet til lading av REESS skal kontrolleres automatisk, herunder stopp for lading. 

4.4.6.  Det skal ikke være mulig å overstyre ladefasene manuelt. 

4.4.7.  Normale operasjoner for tilkopling og frakopling til strømnettet eller strømbrudd skal ikke påvirke 

ladefasenes kontrollsystem. 

4.4.8.  Ladesvikt som kan føre til feil i laderen om bord ved senere lading, skal gi et permanent signal til føreren 

eller klart angis overfor den som er i ferd med å påbegynne lading. 

4.4.9.  Nærmere instruksjoner om ladingen og en samsvarserklæring om kravene fastsatt i nr. 4.4.1–4.4.8 skal være 

med i kjøretøyets bruksanvisning. 

4.4.10.  Det kan anvendes prøvingsresultater som er oppnådd med andre kjøretøytyper som har lignende egenskaper 

innenfor samme familie, i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 2 i vedlegg 7 til forordning nr. 100. 

 ______  

  

(1) EUT L 57 av 2.3.2011, s. 54. 
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Tillegg 1 

Metode for måling av isolasjonsmotstand for kjøretøybasert prøving 

1.  Generelt 

 Isolasjonsmotstanden for hver høyspenningsbuss skal måles eller skal bestemmes ved beregning ved hjelp av 

måleverdier fra hver del eller komponentenhet i en høyspenningsbuss (heretter kalt «delt måling»). 

2.  Målemetode 

 Målingen av isolasjonsmotstand skal foretas ved å velge en egnet målemetode blant dem som er oppført i 

nr. 2.1–2.2, avhengig av de strømførende delenes elektriske lading, isolasjonsmotstanden osv. 

 Området for den strømkretsen som skal måles, skal klargjøres på forhånd ved hjelp av kretsløpsskjemaer osv. 

 Dessuten kan det foretas nødvendige endringer for å kunne måle isolasjonsmotstanden, for eksempel fjerning av 

deksel for å få tilgang til strømførende deler, opptegning av målelinjer, endringer i programvare osv. 

 Dersom de målte verdiene ikke er stabile på grunn av at overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet 

er i drift osv., kan det foretas nødvendige endringer for å kunne foreta målingen, for eksempel å stanse driften av 

den aktuelle innretningen, eller fjerne den. Når innretningen er fjernet, skal det dessuten godtgjøres ved hjelp av 

tegninger osv. at dette ikke vil endre isolasjonsmotstanden mellom de strømførende delene og det elektrisk 

ledende rammeverket. 

 Det skal utvises stor forsiktighet med hensyn til kortslutninger, elektriske støt osv., idet det under denne 

kontrollen kan være nødvendig med direkte drift av høyspenningskretsen. 

2.1.  Målemetode som bruker spenning fra kilder utenfor kjøretøyet 

2.1.1.  Måleinstrument 

 Det skal brukes et prøvingsinstrument for isolasjonsmotstand som er i stand til å påføre likespenning som er 

høyere enn driftsspenningen til høyspenningsbussen. 

2.1.2.  Målemetode 

 Det skal koples et prøvingsinstrument for isolasjonsmotstand mellom de strømførende delene og det elektrisk 

ledende rammeverket. Deretter skal isolasjonsmotstanden måles ved å påføre en likespenning som er minst 

halvparten av driftsspenningen til høyspenningsbussen. 

 Dersom systemet har flere spenningsintervaller (f.eks. på grunn av en reguleringsomformer) i galvanisk tilkoplet 

krets og noen av komponentene ikke tåler driftsspenningen i hele kretsen, kan isolasjonsmotstanden mellom 

disse komponentene og det elektrisk ledende rammeverket måles separat ved å påføre minst halvparten av deres 

egen driftsspenning med disse komponentene frakoplet. 

2.2.  Målemetode som bruker kjøretøyets egen REESS som likespenningskilde 

2.2.1.  Vilkår for prøvingskjøretøyet 

 Det skal settes spenning på høyspenningsbussen fra kjøretøyets egen REESS og/eller energiomformingssystem, 

og spenningsnivået i REESS og/eller energiomformingssystemet gjennom hele prøvingen skal være minst den 

nominelle driftsspenningen som er angitt av kjøretøyprodusenten.  
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2.2.2.  Måleinstrument 

 Voltmeteret som brukes i denne prøvingen, skal måle likestrømsverdier, og skal ha en indre motstand på minst 

10 MΩ. 

2.2.3.  Målemetode 

2.2.3.1.  Første trinn 

 Spenningen måles som vist i figur 4-Ap1-1, og spenningen i høyspenningsbussen (Vb) registreres. Vb skal være 

lik eller større enn den nominelle driftsspenningen i REESS og/eller energiomformingssystemet som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

Figur 4-Ap1-1 

Måling av Vb, V1, V2 

 

2.2.3.2.  Annet trinn 

 Mål og registrer spenningen (V1) mellom den negative siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende 

rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

2.2.3.3.  Tredje trinn 

 Mål og registrer spenningen (V2) mellom den positive siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende 

rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

2.2.3.4.  Fjerde trinn 

 Dersom V1 er større enn eller lik V2, settes en standard kjent motstand (Ro) mellom den negative siden av 

høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket. Mål og registrer spenningen (V1’) mellom den 

negative siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

 Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter følgende formel: 

Ri = Ro*(Vb/V1’ – Vb/V1) eller Ri = Ro*Vb*(1/V1’ – 1/V1)  

Elektrisk ledende rammeverk 

Energiomforming REESS-enhet 

Systemenhet Høyspenningsbuss 

Energiom-
formings-

system 

Framdriftssystem 
REESS 

Elektrisk ledende rammeverk 
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Figur 4-Ap1-2 

Måling av V1’ 

 

 Dersom V2 er større enn V1, settes en standard kjent motstand (Ro) mellom den positive siden av 

høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket. Når Ro er montert, måles spenningen (V2’) 

mellom den positive siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket (se figur 4-Ap1-3). 

Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter den viste formelen. Del denne verdien for elektrisk isolasjon  

(i Ω) med den nominelle driftsspenningen til høyspenningsbussen (i V). 

 Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter følgende formel: 

Ri = Ro*(Vb/V2’ – Vb/V2) eller Ri = Ro*Vb*(1/V2’ – 1/V2) 

Figur 4-Ap1-3 

Måling av V2’ 
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2.2.3.5.  Femte trinn 

 Verdien for den elektriske isolasjonen Ri (i Ω) delt med driftsspenningen til høyspenningsbussen (i volt) gir 

isolasjonsmotstanden (i Ω/V). 

 Merk: Standard kjent motstand Ro (i Ω) bør være verdien av den minste påkrevde isolasjonsmotstanden (i 

Ω/V) multiplisert med kjøretøyets driftsspenning pluss/minus 20 prosent (i V). Det kreves ikke at Ro har 

nøyaktig denne verdien, siden ligningene gjelder for enhver Ro; imidlertid bør en verdi for Ro i dette 

området gi god oppløsning for spenningsmålingene. 

 ______  
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Tillegg 2 

Bekreftelsesmetode for funksjonen for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyer 

1.  Funksjonen til overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet skal bekreftes ved følgende metode: 

 Sett inn en motstand som ikke fører til at isolasjonsmotstanden mellom den polen som overvåkes, og det elektrisk 

ledende rammeverket faller under den påkrevde minsteverdien for isolasjonsmotstand. Varslingen skal aktiveres. 

 ______  

Tillegg 3 

Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler 

1.  Adgangssonder 

 Adgangssonder for å kontrollere personers beskyttelse mot strømførende deler er angitt i tabell 4-Ap3-1. 

2.  Prøvingsvilkår 

 Adgangssonden skyves mot enhver åpning i innkapslingen med den kraften som er angitt i tabell 4-Ap3-1. 

Dersom den trenger helt eller delvis gjennom, plasseres den i enhver mulig posisjon, men stoppflaten skal under 

ingen omstendigheter kunne trenge helt gjennom åpningen. 

 Indre barrierer anses som del av innkapslingen. 

 En lavspenningskilde på ≥ 40 V og ≤ 50 V i serie med en egnet lampe skal om nødvendig koples mellom sonden 

og de strømførende delene inni barrieren eller innkapslingen. 

 Signalkretsmetoden skal også anvendes på bevegelige strømførende deler i høyspenningsutstyret. 

 Indre bevegelige deler kan dersom det er mulig, betjenes eller beveges langsomt. 

3.  Godkjenningsvilkår 

 Adgangssonden skal ikke berøre strømførende deler. 

 Dersom dette kravet kontrolleres ved hjelp av en signalkrets mellom sonden og de strømførende delene, skal 

lampen ikke tennes. 

 Når det gjelder prøvingen for IPXXB, kan den leddede prøvingsfingeren trenge gjennom i sin lengde på 80 mm, 

men stoppflaten (diameter 50 x 20 mm) skal ikke gå gjennom åpningen. Med utgangspunkt i en rett posisjon 

bøyes først det ene og deretter det andre av prøvingsfingerens ledd i en vinkel på opptil 90 grader i forhold til 

aksen for fingerens tilstøtende del og plasseres i hver mulige posisjon. 

 Når det gjelder prøvingene for IPXXD, kan adgangssonden trenge gjennom i sin fulle lengde, men stoppflaten skal 

ikke trenge helt gjennom åpningen.  
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Tabell 4-Ap3-1 

Adgangssonder for prøving av personers beskyttelse mot adgang til farlige deler 

Første 

siffer 

Ekstra 

bokstav 
Adgangssonde 

Prøvings-

kraft 

2 B Leddet prøvingsfinger 

Se figur 4-Ap3-1 under for samtlige mål 

 

10 N ± 

10 % 

4, 5, 6 D Prøvingsledning, diameter 1,0 mm, lengde 100 mm 

 

1 N ± 

10 % 

 

  

Stoppflate 

Leddet prøvingsfinger 

(metall) 

Isolasjonsmateriale 

Kule 35 ± 0,2 

Stiv prøvingsledning 

(metall) Kanter uten 

grater 

Ca. 100 
100 ± 0,2 

Håndtak 
(isolasjonsmateriale) 

Stoppflate 
(isolasjonsmateriale) 
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Figur 4-Ap3-1 

Leddet prøvingsfinger 

 

 ______   

Håndtak 

Skjerming Isolasjons-

materiale 

Stoppflate 

Ledd 

Alle kanter 

avfases 

R2 ± 0,05 

sylindrisk 
R4 ± 0,06 

kuleformet 

SNITT A-A 

SNITT B-B 
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VEDLEGG V 

Krav som får anvendelse på produsentens erklæring om holdbarhetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

kritiske for funksjonssikkerheten 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til holdbarhetsprøving 

1.1.  I henhold til samsvarserklæringen i artikkel 22 nr. 2 i og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 gjelder 

følgende: 

 Kjøretøyer og deres systemer, deler og utstyr som er kritiske for funksjonssikkerheten, skal kunne tåle normal bruk 

dersom de vedlikeholdes i samsvar med produsentens anbefalinger, idet det tas hensyn til jevnlig og planlagt 

vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer utført i samsvar med de klare og utvetydige instruksjonene som 

kjøretøyprodusenten har fastsatt i bruksanvisningen som følger med kjøretøyet. 

 Normal bruk av kjøretøyet skal dekke fem år etter første registrering og en samlet kjørelengde som tilsvarer 

1,5 ganger strekningen som er fastsatt i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 i direkte forbindelse med den 

aktuelle kjøretøygruppen og det utslippstrinnet (dvs. Euro-trinn) som kjøretøyet skal typegodkjennes i henhold til; 

den påkrevde strekningen skal imidlertid ikke overstige 60 000 km for noen kjøretøygruppe. Normal bruk omfatter 

ikke bruk under strenge forhold (f.eks. ekstrem kulde eller varme) og kjøreforhold som gir skade på kjøretøyet på 

grunn av veiens stand. 

1.2.  Typegodkjente dekk, utskiftbare lyskilder i lyskomponentene og andre forbruksmaterialer holdes utenom 

holdbarhetskravene. 

1.3.  Kjøretøyprodusenten er ikke forpliktet til å gi fra seg opplysninger som for eksempel dokumenter som inneholder 

fortrolige opplysninger vedrørende bedriftens informasjon om framgangsmåter for holdbarhetsprøving og annen 

tilknyttet intern praksis. 

1.4.  Produsentens erklæring berører ikke vedkommendes garantiforpliktelser overfor eieren av kjøretøyet. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Krav som får anvendelse på beskyttelseskonstruksjoner foran og bak 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til beskyttelseskonstruksjoner foran og bak 

1.1.  Dersom kravene i UNECE-reglement nr. 26 om utvendig utstikkende deler får anvendelse på hele kjøretøyet, 

som fastsatt i de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, anses 

kravene i dette vedlegg å være oppfylt. 

1.2.  Dersom kravene i UNECE-reglement nr. 26 om utvendig utstikkende deler ikke får anvendelse, eller får bare 

delvis anvendelse på kjøretøyet, som fastsatt i de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal følgende krav oppfylles: 

1.2.1.  Kjøretøyer der den relevante konstruksjonen foran er fullt ut vurdert i samsvar med UNECE-reglement nr. 26, 

anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner foran. 

1.2.2.  Kjøretøyer med ett forhjul der de utvendig utstikkende delene foran forakselen er vurdert ved hjelp av 

prøvingsinnretningen i samsvar med de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013, anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner foran. 

1.2.3.  Kjøretøyer med flere enn ett forhjul der den relevante konstruksjonen foran ikke er fullt ut vurdert i samsvar 

med UNECE-reglement nr. 26, skal oppfylle følgende krav: 

1.2.3.1.  Minst to tredeler av den største bredden av kjøretøyets fremre del, målt ved forakselens plassering eller foran 

den, skal bestå av kjøretøykonstruksjonen foran den tverrgående linjen som ligger midt mellom forakselen og 

kjøretøyets fremste punkt (dvs. den relevante konstruksjonen, se figur 6-1). Denne konstruksjonens plassering 

med hensyn til høyde er relevant bare over gulvlinjen og under 2,0 m. 

Figur 6-1 

Relevant konstruksjon for kjøretøyets fremre del 

 

Merk:  I dette eksempelet vil fordekkene falle inn under vurderingssonen og de respektive breddene inngår i 

den samlede konstruksjonen som er relevant for typegodkjenning.  
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1.2.3.2  Ingenting i kjøretøyets konstruksjon foran linjen beskrevet i nr. 1.2.3.1 skal ha spisse deler, skarpe kanter, 

utstikkende deler som myke trafikanter kan bli truffet av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen 

for sårskader ved kollisjoner mens kjøretøyet kjøres forover. Konstruksjonen skal i alle tilfeller ikke ha 

noen kanter som kan komme i kontakt med en 100 mm sirkel, og som har en krumningsradius på under  

2,5 mm. Kantene kan imidlertid være avrundet dersom deres utstikk er mindre enn 5,0 mm, og det er ikke 

noen særlige krav til kanter som stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

1.2.4.  Kjøretøyer som ikke er utstyrt med en ryggeinnretning, er unntatt fra kravene til beskyttelseskonstruksjoner bak 

i nr. 1.2.5–1.2.6.2.1. 

1.2.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med en ryggeinnretning og der den relevante konstruksjonen bak er fullt ut vurdert i 

samsvar med UNECE-reglement nr. 26, anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner bak. 

1.2.6.  Kjøretøyer som er utstyrt med en ryggeinnretning og der den relevante konstruksjonen bak ikke er fullt ut 

vurdert i samsvar med UNECE-reglement nr. 26, skal oppfylle følgende krav: 

1.2.6.1.  Minst to tredeler av kjøretøyets bredde, målt ved bakakselen, skal bestå av kjøretøykonstruksjonen (dvs. den 

relevante konstruksjonen, se figur 6-2). Denne konstruksjonens plassering med hensyn til høyde er relevant 

bare over gulvlinjen og under 2,0 m. 

Figur 6-2 

 

1.2.6.2.  Ingenting i konstruksjonen bak bakakselen skal ha spisse deler, skarpe kanter, utstikkende deler som myke 

trafikanter kan bli truffet av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen for sårskader ved 

kollisjoner mens kjøretøyet kjøres bakover. Konstruksjonen skal i alle tilfeller ikke ha noen kanter som kan 

komme i kontakt med en 100 mm sirkel, og som har en krumningsradius på under 2,5 mm. Kantene kan 

imidlertid være avrundet dersom deres utstikk er mindre enn 5,0 mm, og det er ikke noen særlige krav til 

kanter som stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

1.2.6.2.1. For kjøretøyer i gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU skal kantene som kan komme i kontakt med en 

100 mm sirkel, minst være avrundet når deres utstikk er 1,5 mm eller mer. 

1.3.  Dersom materialets hardhet måles på anmodning fra den tekniske instansen, skal målingen foretas på det 

materialet som er montert på kjøretøyet. Dersom det er umulig å foreta en slik måling riktig, kan den 

tekniske instansen godta alternative vurderingsmetoder. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Krav som får anvendelse på ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggingsinnretninger 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til ruter 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Kjøretøyene skal være utstyrt bare med ruter av sikkerhetsglass. 

1.1.1.  Alt sikkerhetsglass som er montert på kjøretøyet, skal være typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 43. 

1.1.2.  Sikkerhetsglass skal være montert slik at det til tross for den belastning kjøretøyet er utsatt for under 

normale bruksforhold, holder seg på plass og fortsetter å gi kjøretøyets fører og passasjerer sikt og 

sikkerhet. 

1.1.3.  Frontruter av plast som er montert på kjøretøyer uten karosseri og som ikke har støtte øverst, anses ikke 

som sikkerhetsglass og er unntatt fra kravene fastsatt i dette vedlegg. 

1.1.3.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri dersom det 

finnes konstruksjonselementer som A-stolper eller en stiv ramme rundt frontruten, i kombinasjon med andre 

mulige elementer som sidedører, sideruter og/eller tak som danner en lukket eller delvis lukket kupé, og den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

2.  Særlige bestemmelser 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe L skal oppfylle alle relevante krav angitt i vedlegg 21 til UNECE-reglement nr. 43, som 

fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.1.1.  Nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2 i vedlegg 21 til UNECE-reglement nr. 43 får ikke anvendelse. I stedet kan ruter av 

bøyelig plast påført godkjenningsmerket «IX» monteres som sikkerhetsglass, unntatt som frontruter. 

2.1.2.  Sikkerhetsglass av stiv plast kan, forutsatt at det er typegodkjent og er påført godkjenningsmerket «VIII 

/A/L» eller «X /A/L», monteres som frontrute på kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e. 

2.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L5e-B, L6e-B og L7e-C skal være utstyrt med en frontrute som danner en del av en 

lukket kupé. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til vindusviskere og vindusspylere 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med frontrute laget av sikkerhetsglass, skal være utstyrt med et 

vindusviskeranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på, uten at føreren behøver å 

gjøre noe annet enn å sette bryteren som brukes til å slå på og av vindusviskeranlegget, i på-stilling. 

1.1.1.  Vindusviskeranlegget skal bestå av én eller flere viskerarmer som skal ha viskerblader som lett kan skiftes 

ut, og som kan rengjøres manuelt. Viskerarmene skal være montert slik at de kan løftes ut fra frontruten. 

1.1.2.  Vindusviskerfeltet skal dekke minst 90 % av synsfelt A, som bestemt i samsvar med tillegg 1. 

1.1.2.1.  Vindusviskerfeltet skal oppfylle kravene når anlegget visker med en hastighet som oppfyller kravene i 

nr. 1.1.3. Vindusviskerfeltet skal vurderes under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.10–2.1.10.3. 

1.1.3.  Vindusviskeren skal ha en hastighet på minst 40 sykluser per minutt, som skal oppnås under de forholdene 

som er angitt i nr. 2.1.1–2.1.6 og 2.1.8. 

1.1.4.  Vindusviskeranlegget skal kunne fungere i to minutter på en tørr frontrute uten at dets ytelse svekkes. 

1.1.4.1.  Vindusviskeranleggets ytelse på en tørr frontrute skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.11.  
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1.1.5.  Vindusviskeranlegget skal kunne tåle å bli blokkert i minst 15 sekunder. Bruk av automatiske innretninger 

for å beskytte strømkretsene er tillatt, forutsatt at det ikke kreves noen andre tiltak for nullstilling enn at 

bryteren for vindusviskeranlegget betjenes. 

1.1.5.1.  Evnen til å tåle blokkering skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.7. 

1.2.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med en frontrute laget av sikkerhetsglass, skal være utstyrt med et 

vindusspyleranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på, og som tåler de 

belastningene og det trykket som oppstår når dysene er tilstoppet og anlegget er aktivert i samsvar med 

framgangsmåten beskrevet i nr. 2.2.1.1–2.2.1.1.2. 

1.2.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal ikke påvirkes negativt av at det utsettes for temperatursyklusene nevnt i 

nr. 2.2.1–2.2.3.1. 

1.2.2.  Vindusspyleranlegget skal kunne sprøyte væske på målfeltet på frontruten uten at det oppstår lekkasje, 

slanger løsner eller feil oppstår på dyser, under normale driftsforhold når det utsettes for 

omgivelsestemperaturer på mellom – 18 °C og 60 °C (255 K og 333 K). Heller ikke når dysene er tilstoppet, 

skal anlegget vise noen tegn på lekkasjer eller at slanger løsner. 

1.2.3.  Vindusspyleranlegget skal kunne levere en tilstrekkelig mengde væske til å rengjøre minst 60 % av synsfelt 

A, som bestemt i samsvar med tillegg 1, under de forholdene som er angitt i nr. 2.2.5–2.2.5.4. 

1.2.4.  Vindusspyleranlegget skal kunne slås på manuelt ved hjelp av bryteren til spyleren. Aktivering og 

deaktivering av anlegget kan dessuten være samordnet og kombinert med andre innretninger i kjøretøyet. 

1.2.5.  Kapasiteten i beholderen som inneholder væske, skal ikke være under 1,0 liter. 

1.2.6.  Et vindusviskeranlegg som ikke er godkjent som separat teknisk enhet i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1008/2010(1), kan monteres, forutsatt at bestemmelsene i nr. 2.2.6 overholdes. 

2.  Prøvingsmetode 

2.1.  Prøvingsforhold for vindusviskeranlegg 

2.1.1.  Prøvingene beskrevet nedenfor skal utføres under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.2–2.1.5, med mindre 

annet er angitt. 

2.1.2.  Omgivelsestemperaturen skal ligge mellom 5 °C og 40 °C (278 K og 313 K). 

2.1.3. Frontruten skal holdes konstant våt. 

2.1.4.  Elektriske vindusviskeranlegg skal oppfylle følgende tilleggskrav: 

2.1.4.1.  Alle batterier skal være helt oppladet når prøvingen startes. 

2.1.4.2.  En eventuell motor skal kjøre med et turtall som ikke overstiger 30 % av motorturtallet ved største effekt. 

Dersom dette viser seg å være praktisk umulig på grunn av særlige motorstyringsstrategier, for eksempel for 

elektriske hybridkjøretøyer, skal det bestemmes et realistisk scenario som tar hensyn til motorturtall, periodisk 

eller fullstendig fravær av en motor i drift under normale kjøreforhold. Dersom vindusviskeranlegget kan 

oppfylle kravene uten at motoren er i drift, trenger ikke motoren å være i gang. 

2.1.4.3.  Lyktene for nærlys skal være slått på. 

2.1.4.4.  Alle monterte varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og avisings- og avduggingsinnretninger (uansett hvor de 

befinner seg i kjøretøyet) skal kjøres på største elektrisitetsforbruk. 

2.1.5.  Trykkluft- eller vakuumdrevne vindusviskeranlegg skal kunne fungere kontinuerlig ved de foreskrevne 

viskerhastighetene uansett motorturtall og motorbelastning, eller laveste og høyeste batteriladenivå angitt av 

produsenten for normal drift. 

2.1.6.  Viskerhastigheten for vindusviskeranlegget skal oppfylle kravene i nr. 1.1.3 etter en innledende driftstid på 

20 minutter på en våt frontrute.  

  

(1) EUT L 292 av 10.11.2010, s. 2. 
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2.1.7.  Kravene i nr. 1.1.5 skal være oppfylt når viskerarmen holdes fast i en stilling som tilsvarer en halv syklus i 

15 sekunder, med vindusviskerens bryter innstilt på høyeste viskerhastighet. 

2.1.8.  Utsiden av frontruten skal avfettes grundig ved hjelp av denaturert sprit eller tilsvarende avfettingsmiddel. 

Etter tørking skal en løsning med minst 3 % og høyst 10 % ammoniakk påføres. Når ruten igjen er tørr, skal 

den tørkes over med en tørr bomullsklut. 

2.1.9.  Et belegg av prøvingsblandingen som er i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 2, skal legges jevnt utover 

utsiden av frontruten, og skal få tørke inn. 

2.1.9.1.  Når utsiden av frontruten er klargjort i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9, kan vindusspyleranlegget brukes 

under de relevante prøvingene. 

2.1.10.  Vindusviskeranleggets vindusviskerfelt, som angitt i nr. 1.1.2, skal bestemmes som følger: 

2.1.10.1.  Utsiden av frontruten skal behandles i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9. 

2.1.10.2.  For å kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 er oppfylt, skal vindusviskeranlegget slås på, idet det tas hensyn til 

nr. 2.1.9.1, og det skal foretas en avtegning av viskerfeltet, som sammenlignes med en avtegning av synsfelt 

A som bestemt i samsvar med tillegg 1. 

2.1.10.3.  Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å 

kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 er oppfylt. 

2.1.11.  Kravet i nr. 1.1.4 skal oppfylles under forholdene i nr. 2.1.2. Kjøretøyet skal være forberedt på drift under 

forholdene angitt i nr. 2.1.4–2.1.5. Under prøvingen skal vindusviskeranlegget fungere normalt, men med 

høyeste viskerhastighet. Det er ikke nødvendig å observere viskerfeltet. 

2.2.  Prøvingsforhold for vindusspyleranlegg. 

2.2.1.  Prøving nr. 1: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt, og plasseres i en 

omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C (293 ± 2 K) i minst fire timer. Vannet skal stabiliseres ved denne 

temperaturen. 

2.2.1.1.  Alle dyseåpninger skal være tilstoppet, og bryteren til vindusspyleranlegget skal betjenes seks ganger på ett 

minutt, hver gang i minst tre sekunder. 

2.2.1.1.1. Dersom vindusspyleranlegget drives med førerens muskelkraft, skal den kraften som anvendes, være 11,0–

13,5 daN dersom det brukes en håndpumpe, eller 40,0–44,5 daN dersom det brukes en fotpumpe. 

2.2.1.1.2.  Dersom det brukes elektriske pumper, skal prøvingsspenningen minst være lik merkespenningen, og skal 

ikke overstige merkespenningen med mer enn 2 volt. 

2.2.1.2.  Vindusspyleranleggets ytelse ved avslutningen av prøvingen skal være i samsvar med nr. 1.2.2. 

2.2.2.  Prøving nr. 2: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt, og plasseres i en 

omgivelsestemperatur på – 18 ± 3 °C (255 ± 3 K) i minst fire timer, for å sikre at alt vannet i innretningen er 

fryst. Innretningen skal deretter utsettes for en omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C (293 ± 2 K) helt til isen 

er fullstendig tint. 

2.2.2.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–

2.2.1.2. 

2.2.3.  Prøving nr. 3: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann med en temperatur på 60 ± 3 °C (333 ± 3 K). 

2.2.3.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–

2.2.1.2. 

2.2.4.  Prøvingene av vindusspyleranlegget som fastsatt i nr. 2.2.1–2.2.3.1 skal utføres i rekkefølge på samme 

vindusspyleranlegg. Anlegget kan enten prøves slik det er montert på kjøretøytypen som det er søkt om EF-

typegodkjenning for, eller separat. 

2.2.5.  Prøving nr. 4: Prøving av vindusspyleranleggets effektivitet. 

2.2.5.1.  Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt. Når kjøretøyet er stanset og uten merkbar 

vindpåvirkning, rettes dysen(e) om mulig mot måleområdet på utsiden av frontruten. 

2.2.5.2.  Utsiden av frontruten skal behandles som angitt i nr. 2.1.8 og 2.1.9.  
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2.2.5.3.  Vindusspyleranlegget skal aktiveres i samsvar med produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til 

nr. 2.2.1.1.1 og 2.2.1.1.2. Prøvingens samlede varighet skal ikke overstige ti fullstendige sykluser med 

automatiske drift av vindusviskeranlegget ved høyeste viskerhastighet. 

2.2.5.4.  For å kontrollere at kravene i nr. 1.2.3 er oppfylt, skal det foretas en avtegning av det relevante rengjorte 

området, som sammenlignes med en avtegning av synsfelt A som bestemt i tillegg 1. Dersom det er tydelig 

for observatøren at kravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å utføre avtegningene. 

2.2.6.  Dersom det er montert en separat teknisk enhet på kjøretøyet, er det i samsvar med nr. 1.2.6 bare prøvingen 

angitt i nr. 2.2.5–2.2.5.4 som trenger å bli utført på vindusspyleranlegget. 

Tillegg 1 til del 2 

Framgangsmåte for bestemmelse av synsfelt gjennom kjøretøyers frontruter 

Synsfelt A bestemmes i samsvar med vedlegg 18 til UNECE-reglement nr. 43. 

 ______  

Tillegg 2 til del 2 

Spesifikasjoner for prøvingsblanding for vindusvisker- og vindusspyleranlegg 

Prøvingsblandingen nevnt i nr. 2.1.9 i del 2 skal oppfylle kravene i tillegg 4 til vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 1008/2010. 

 ______  

Tillegg 3 til del 2 

Framgangsmåte for kontroll av R-punktet eller setets referansepunkt 

R-punktet eller setets referansepunkt skal bestemmes i samsvar med vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17. 

 ______  

Tillegg 4 til del 2 

Framgangsmåte for bestemmelse av primære referansepunkter i det tredimensjonale referansesystemet 

Det dimensjonelle forholdet mellom primære referansepunkter på tegninger og deres plassering på kjøretøyet 

bestemmes i samsvar med vedlegg 4 til UNECE-reglement nr. 125(1). 

 ______  

DEL 3 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med frontrute laget av sikkerhetsglass, unntatt kjøretøyer i gruppe L2e og L6e 

samt alle kjøretøyer som ikke er utstyrt med sidedører som kan dekke døråpningen minst 75 %, skal enten som 

standard- eller tilleggsutstyr være utstyrt med et system for fjerning av rim og is fra frontrutens utvendige 

glassflate og fjerning av dugg fra frontrutens innvendige glassflate. Frontrutens avisings- og avduggings-

innretning skal være effektiv nok til å sikre tilstrekkelig sikt gjennom frontruten i kaldt vær. 

1.1.1.  Kjøretøyer med en største effekt på høyst 15 kW skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement 

nr. 122(2), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

  

(1) EUT L 200 av 31.7.2010, s. 38. 

(2) EUT L 164 av 30.6.2010, s. 231. 
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1.1.2.  Kjøretøyer med en største effekt på over 15 kW skal oppfylle alle relevante krav i kommisjonsforordning 

nr. 672/2010(1), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.2.  Dersom imidlertid frontruten er montert slik at ingen kjøretøykonstruksjon festet til frontruten strekker seg 

lenger enn 100 mm bakover, med avtakbare eller foldbare dører eller tak montert og i lukket stilling, kreves det 

ikke avisings- og avduggingsinnretning. 

 ______  

  

(1) EUT L 196 av 28.7.2010, s. 5. 
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VEDLEGG VIII 

Krav som får anvendelse på førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer 

1.1.  Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B og L3e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 60, unntatt kravene i 

vedlegg 3 til nevnte reglement. Det skal også tas hensyn til kravene i nr. 1.1.1.1 og 1.1.1.2. 

1.1.1.1.  Det skal sikres at avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene ikke tillates. 

1.1.1.2.  Det skal videre sikres at de tilsvarende kravene i nr. 2–2.2.1.6 oppfylles med hensyn til funksjoner som det ikke 

er fastsatt noe symbol for i UNECE-reglement nr. 60, men som det er fastsatt symboler for i denne forordning. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle alle relevante krav i nr. 1.1.1–1.1.1.2 til kjøretøygruppe L3e. 

1.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle kravene i nr. 2–2.2.1.6, eller alternativt de relevante 

kravene i UNECE-reglement nr. 121(1), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.2.  Hastighetsmåler og kilometerteller 

1.2.1.  Kjøretøyer med en største konstruksjonshastighet på over 25 km/t skal være utstyrt med både hastighetsmåler og 

kilometerteller. 

1.2.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal oppfylle alle relevante 

krav i UNECE-reglement nr. 39. 

1.2.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L6e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal i mangel av særlige krav til kjøretøyer i denne 

gruppen oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 39, som fastsatt for kjøretøygruppe L2e. 

1.2.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal i mangel av særlige krav til kjøretøyer i denne 

gruppen oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 39, som fastsatt for kjøretøygruppe L5e. 

1.2.2.  Forklarende merknader til UNECE-reglement nr. 39 

1.2.2.1.  Den tekniske instansen kan godta økt temperaturområde på 23 ± 15 °C (296 ± 15) i stedet for området angitt i 

nr. 5.2.3 i UNECE-reglement nr. 39 dersom det kan godtgjøres at hastighetsmålerutstyret ikke er følsomt overfor 

temperatursvingninger (f.eks. med digital visning). 

2.  Særlige krav 

2.1.  Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer som er montert på kjøretøyet og oppført i nr. 2.1.10, 

skal oppfylle kravene til plassering, identifikasjon, farge og lys. For funksjoner som det ikke er fastsatt noe 

symbol for i denne forordning, kan produsenten bruke et symbol som er i samsvar med relevante standarder ISO 

6727:2012 eller 2575:2010/Amd1:2011. Dersom det ikke finnes noe ISO-symbol, kan produsenten bruke et eget 

symbol. I alle tilfeller skal et slikt symbol ikke kunne forveksles med fastsatte symboler. 

2.1.1.  Symbolene skal skille seg klart fra bakgrunnen. 

2.1.1.1.  Det skal benyttes kontrasterende farger for å oppfylle kravene i nr. 2.1.1. 

2.1.2.  Symbolene skal plasseres på den betjenings- eller kontrollinnretningen som skal merkes, eller i umiddelbar 

nærhet av disse. Dersom dette ikke er mulig, skal symbolet og betjeningsinnretningen eller kontrollinnretningen 

forbindes med en ubrutt linje som er så kort som mulig. 

2.1.3.  Avvik med hensyn til form på de fastsatte symbolene tillates ikke.  

  

(1) EUT L 177 av 10.7.2010, s. 290. 
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2.1.4.  Dersom det er nødvendig av hensyn til klarheten, kan det brukes supplerende symboler i forbindelse med ethvert 

symbol som angitt, forutsatt at de ikke forårsaker forveksling med noe symbol angitt i denne forordning. 

2.1.5.  Etter produsentens skjønn skal enhver betjeningsinnretning eller indikator samt deres identifikasjon til enhver tid 

kunne belyses. 

2.1.6.  En kontrollinnretning skal ikke avgi lys med mindre den identifiserer den svikten eller den tilstanden i kjøretøyet 

som den er konstruert for å angi, eller under en funksjonskontroll (f.eks. kontroll av lyspære). 

2.1.7.  Det skal finnes metoder som sikrer at kontrollinnretninger og identifikasjonen av disse er synlige og 

gjenkjennbare under alle kjøreforhold. 

2.1.7.1.  Når de er belyst, skal kontrollinnretninger og de symbolene som identifiserer dem, være klart synlige og 

gjenkjennbare under alle belysningsforhold. 

2.1.8.  Ved bruk i optiske kontrollinnretninger skal fargene nedenfor ha følgende betydning: 

– Rød: Fare for personer eller svært alvorlig skade på utstyr er umiddelbar eller nær forestående. 

– Gul: Utenfor normale driftsgrenser, svikt i kjøretøysystem, skade på kjøretøy sannsynlig eller annen 

tilstand som kan gi fare på lang sikt (forsiktig). 

– Grønn: Sikkerhet, normale driftsforhold (unntatt dersom blå eller gul kreves). 

 De obligatoriske fargene er angitt i nr. 2.1.10. Det skal kontrolleres at det ikke brukes noen uhensiktsmessig 

farge, selv om de monteres som en samlet enhet (dvs. rød for normal drift av fartsholder eller for driftsmåten 

«sport». 

2.1.9.  Dersom fargekodingen brukes til å identifisere grensene for justeringsområdet til en temperaturfunksjon 

(f.eks. varmeanlegg for en kupé), skal grensen for varme identifiseres ved fargen rød og grensen for kulde 

ved fargen blå). Dersom statusen eller grensen til en funksjon vises ved en indikator som er atskilt fra og ikke 

ved siden av betjeningsinnretningen for den funksjonen, skal både betjeningsinnretningen og indikatoren 

identifiseres for seg ved hjelp av egnet symbol. 

2.1.10.  Betegnelse og merking av symboler 

Figur 8-1 

Lykt for fjernlys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Blå 
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Figur 8-2 

Lykt for nærlys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Figur 8-3 

Lykt for retningslys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Dersom det finnes separate kontrollinnretninger for lyktene for høyre og venstre retningslys, kan de to 

pilene også benyttes hver for seg. 
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Figur 8-4 

Nødsignallys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

To muligheter: 

– Identifikasjonssignal (figur 8-4) 

 Farge på kontrollinnretning: Rød 

 eller 

– Samtidig bruk av separate kontrollinnretninger for lykt for retningslys (figur 8-3), forutsatt at disse 

normalt brukes hver for seg (se merknad under figur 8-3) 

 

Figur 8-5 

Manuell choke (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 
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Figur 8-6 

Elektrisk signalhorn (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Dersom det er flere enn ett symbol på betjeningsinnretningen(e), kan supplerende symbol(er) speiles. 

Dersom betjeningsinnretningen er plassert direkte på et ratt, får kravet i nr. 2.1.1.1 ikke anvendelse. 

Figur 8-7 

Drivstoffnivå (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 
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Figur 8-8 

Motorens kjølevannstemperatur (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 

 

Figur 8-9 

Batteriets lading (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 
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Figur 8-10 

Motorolje (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 

 

Figur 8-11 

Lykt for tåkelys foran (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 
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Figur 8-12 

Lykt for tåkelys bak (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Figur 8-13 

Kjøretøyets hovedstrømbryter, motorstart, supplerende stopp av motor (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Posisjon «av» — Identifikasjon ikke nødvendig for brytere som er fysisk integrert i verneinnretninger 

som virker på styringen av kjøretøyet (rattlås).  
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Figur 8-14 

Kjøretøyets hovedstrømbryter, motorstart, supplerende stopp av motor (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Posisjon «på» eller «kjør» — Identifikasjon ikke nødvendig for brytere som er fysisk integrert i 

verneinnretninger som virker på styringen av kjøretøyet (rattlås). 

Figur 8-15 

Lysbryter (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 
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Figur 8-16 

Lykt for sidemarkeringslys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Dersom denne funksjonen ikke har noen separat betjeningsinnretning eller kontrollinnretning, kan den 

merkes med det symbolet som er vist i figur 8-15. 

Figur 8-17 

Lykter for parkeringslys (betjeningsinnretning) 
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Figur 8-18 

Fristilling (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Indikator for girets fristilling 

Figur 8-19 

Elektrisk selvstarter (betjeningsinnretning) 
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Figur 8-20 

Svikt i blokkeringsfrie bremser (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Figur 8-21 

Lykt for feilindikator (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Merk: Skal brukes til å formidle svikt tilknyttet framdriftssystemet som kan påvirke utslipp. 

Forklarende merknader: 

(1)  Symbolet kan være fylt med mørk farge. 

(2)  Den mørke delen av dette symbolet kan erstattes med dets silhuett. 
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2.1.11.  Grunnmønsteret vist i figur 8-22 skal brukes. 

Figur 8-22 

Oppbygging av grunnmønsteret for symbolene nevnt i nr. 2.1.10 

 

Grunnmønsteret består av 

1) et grunnkvadrat med sider på 50 mm, der størrelsen er lik den nominelle størrelsen «a» i grunnmønsteret, 

2) en grunnsirkel med 56 mm diameter og omtrent samme areal som grunnkvadratet (1), 

3) en annen sirkel med 50 mm diameter som er skrevet inn i grunnkvadratet (1), 

4) et annet kvadrat med hjørner som berører grunnsirkelen (2), og med sider som er parallelle med sidene i 

grunnkvadratet (1), 

5) og 6) to rektangler med samme areal som grunnkvadratet (1), der sidene står vinkelrett på hverandre og 

hver av dem er slik utformet at de deler de motsatte sidene av grunnkvadratet inn i symmetriske punkter, 

7) et tredje kvadrat med sider som går gjennom skjæringspunktene for grunnkvadratet (1) og grunnsirkelen 

(2), og som har en vinkel på 45º og dermed utgjør den største vannrette og loddrette størrelsen i 

grunnmønsteret, og 

8) en uregelmessig åttekant dannet av linjer med vinkler på 30º i forhold til sidene i kvadratet (7). 

 Grunnmønsteret legges over et 12,5 mm rutenett som tilsvarer grunnkvadratet (1). 

2.2.  Fellesfelt for visning av flere typer opplysninger. 

2.2.1.  Et fellesfelt kan brukes til å vise opplysninger fra enhver kilde, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

2.2.1.1.  Kontrollinnretninger og indikatorer som vises i fellesfeltet, skal oppfylle kravene i nr. 2.1–2.1.11 og skal 

tennes når den tilstanden de er konstruert for å identifisere, inntreffer. 

2.2.1.2.  Kontrollinnretninger og indikatorer oppført i nr. 2.1.10 som vises i fellesfeltet, skal tennes når en 

underliggende tilstand inntreffer. 
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2.2.1.3.  Unntatt som fastsatt i nr. 2.2.1.4–2.2.1.6 skal opplysningene når det foreligger en tilstand som aktiverer to 

eller flere kontrollinnretninger, enten 

– gjentas automatisk etter hverandre, 

 eller 

– angis ved hjelp av et synlig signal og kunne velges for visning av føreren fra førersetet. 

2.2.1.4.  Kontrollinnretninger som angir svikt i bremseanlegget, lykt for fjernlys og lykt for retningslys, skal ikke 

vises i samme fellesfelt. 

2.2.1.5.  Dersom noen av disse kontrollinnretningene vises i fellesfeltet med andre kontrollinnretninger, skal 

aktivering av dem ha forrang over all annen aktivering i fellesfeltet. 

2.2.1.6.  Det skal ikke være mulig å deaktivere kontrollinnretninger for svikt i bremseanlegget, lykt for fjernlys og 

lykt for retningslys eller noen annen kontrollinnretning som lyser rødt, når tilstanden som gjør at de er 

aktivert, fortsatt foreligger. Det kan være mulig for andre opplysninger som vises i et fellesfelt, å bli annullert 

automatisk eller av føreren. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav som får anvendelse på montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning av lys 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av lysinnretninger 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 74(1). Det skal også tas 

hensyn til kravene i nr. 1.8–1.12. 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B skal i mangel av ensartede krav i UNECE-reglement nr. 74 alltid være utstyrt 

med en lykt for kjennemerke bak. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e kan i mangel av særlige krav i UNECE-reglement nr. 74 være utstyrt med lykter 

for kjørelys som aktiveres i stedet for frontlykter som tennes automatisk, og som oppfyller kravene i 

nr. 2.3.4–2.3.4.7 nedenfor. 

1.1.3.  Som alternativ til kravene fastsatt i nr. 1.1–1.1.2 kan kjøretøyer i gruppe L1e-A være utstyrt med alle 

følgende innretninger: en frontlykt som sender hvitt lys forover når kjøretøyet er i bevegelse, en lykt for 

markeringslys bak som sender rødt lys bakover når kjøretøyet er i bevegelse, oransje siderefleks-

innretninger (én på hver side), oransje pedalrefleksinnretninger (forover og bakover, på hver side) og en 

rød refleksinnretning bak. Disse lysinnretningene trenger ikke komponenttypegodkjenning, og ingen 

andre særlig krav til montering, tenning og elektrisk tilkopling gjelder. I slike tilfeller skal produsenten 

bekrefte at de aktuelle lysinnretningene er i samsvar med ISO-standard 6742-1:1987 og 6742-2:1985. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L3e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53. Det skal også tas 

hensyn til kravene i nr. 1.8–1.12. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–1.12 og nr. 3–3.2.8.1. 

1.5.  Kjøretøyer i gruppe L5e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.6.  Kjøretøyer i gruppe L6e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.7.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.8.  Kjøretøyer i gruppe L1e-A kan utstyres med refleksbånd på dekksidene eller felgen, slik at de gir et 

visuelt inntrykk av sirkler av hvitt lys og gjør slike kjøretøyer lett gjenkjennelige. 

1.9.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e kan være utstyrt med ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak 

og på siden dersom disse ikke svekker effektiviteten til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. Særlig 

kan bagasjerom og salvesker være utstyrt med refleksmateriale, forutsatt at disse er av samme farge som 

lysinnretningene på samme sted. 

1.10.  Ingen kjøretøyer skal være utstyrt med ekstra lyskilder som sender ut lys som direkte eller indirekte kan 

ses under normale kjøreforhold, med mindre det gjelder belysning av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer, eller av kupeen. 

1.11.  Ingen kjøretøyer skal være utstyrt med lysinnretninger som på grunn av mangel av spesifikk ordlyd i de 

respektive bestemmelsene for typegodkjenning av komponenter viser eller gir et inntrykk av bevegelse 

eller utvidelse av sitt lys på den synlige overflaten eller noen stroboskopisk eller blinkende virkning, med 

mindre det er uttrykkelig tillatt i henhold til disse bestemmelsene. Dersom den synlige overflaten til en 

lysfunksjon reduseres i størrelse på grunn av aktivering av en annen lysfunksjon med en annen farge, skal 

dessuten den gjenværende synlige overflaten til den førstnevnte funksjonen fortsatt oppfylle de relevante 

kolorimetriske kravene og hensiktsmessige lysstyrkekravene (f.eks. venstre og høyre baklykt som består 

av to ringer med lykt for markeringslys bak med LED-lyskilder, der den ytre ringen kan bli lykt for 

retningslys og den indre ringen forblir en kombinert lykt for markeringslys bak og stopplys). Alle 

driftsmåter skal være behørig omfattet av komponenttypegodkjenningen av lysinnretningen.  

  

(1) EUT L 166 av 18.6.2013, s. 88. 
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1.12.  Dersom aktivering av automatisk tent frontlykt eller lykt for kjørelys er knyttet til drift av en motor, skal 

dette anses å være knyttet til aktivering av hovedstrømbryteren. Dette gjelder særlig for kjøretøyer med 

elektrisk eller annet alternativt framdriftssystem og kjøretøyer som er utstyrt med automatisk stopp-/ 

startsystem for motoren. 

2.  Krav til kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e 

2.1.  Generelle spesifikasjoner 

2.1.1.  Alle lysinnretningene skal være typegodkjent og montert i samsvar med komponentprodusentens 

spesifikasjoner og montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for vibrasjoner som de kan bli 

utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt, slik at kjøretøyet kan oppfylle kravene i dette vedlegg. 

Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lysinnretningene ut av stilling. 

2.1.2.  Lyktene skal være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling. 

2.1.3.  Referanseaksen til lysinnretningen når denne er montert på kjøretøyet, skal være vinkelrett på kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen for siderefleksinnretninger, og parallell med dette planet for alle andre 

lysinnretninger, med en tillatt toleranse på 3°. 

2.1.4.  Høyden og innstillingen til lysinnretningene kontrolleres med kjøretøyets masse i driftsferdig stand, pluss 

massen til eventuelle framdriftsbatterier, plassert på en flat horisontal flate, med det eller de styrte hjulene 

i stilling rett forover og dekktrykket justert til produsentens angitte verdier. 

2.1.5.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lysinnretninger som utgjør et par, 

– monteres symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– være innbyrdes symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen (som omfatter å være 

stablet), 

– ha identiske kolorimetriske krav, og 

– ha identiske fotometriske egenskaper. 

2.1.6.  Dersom det ikke finnes særlige krav, kan lykter med ulike funksjoner være uavhengige eller sammensatte, 

kombinerte eller gjensidig innbygde i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene 

som gjelder for dem. 

2.1.7.  Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på den lysende overflaten, og minste høyde 

fra det laveste punktet. 

2.1.8.  I mangel av særlige krav er det bare lykt for retningslys, nødsignallys og nødbremseanlegget som kan gi 

blinkende lys. 

2.1.9.  Ingen lysende overflater for noen rød lykt, unntatt de bakerste lyktene for sidemarkeringslys, skal være 

synlig forover, og ingen lysende overflater for noen hvit lykt, unntatt lykter for ryggelys, skal være synlig 

bakover. Der tas ikke hensyn til noen innvendig belysning eller instrumentbelysning, og dette kontrolleres 

som følger: 

2.1.9.1.  Ingen rød lykt skal være direkte synlig for en betrakter som beveger seg innenfor sone 1 i et tverrplan som 

befinner seg 25 m foran kjøretøyets fremste del (se figur 9-1). 

2.1.9.2.  Ingen hvit lykt skal være direkte synlig for en betrakter som beveger seg innenfor sone 2 i et tverrplan 

som befinner seg 25 m bak kjøretøyets bakerste del (se figur 9-2). 

2.1.9.3.  Sone 1 og 2 begrenses i sine respektive plan slik (se figur 9-1 og 9-2): 

2.1.9.3.1.  To horisontale plan som ligger henholdsvis 1,0 m og 2,2 m over bakken. 

2.1.9.3.2.  To vertikale plan under en vinkel på 15° mot henholdsvis kjøretøyets front og bakende, og utover fra 

kjøretøyet i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Disse planene inneholder de vertikale 

skjæringslinjene mellom henholdsvis vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og utgjør kjøretøyets største bredde, og tverrplanene som utgjør kjøretøyets største 

lengde.  
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 Figur 9-1 

 Direkte sikt forover for den lysende overflaten til en lykt som avgir rødt lys 

  

Figur 9-2 

Direkte sikt bakover for den lysende overflaten til en lykt som avgir hvitt lys 

  

2.1.10.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for 

markeringslys bak og lykten for kjennemerke bak bare kan tennes og slokkes samtidig. 

2.1.11.  Kjøretøyene skal være utstyrt med enten 

– lykter for kjørelys eller 

– lykter for nærlys som automatisk tennes når kjøretøyets hovedstrømbryter blir aktivert. 

2.1.12.  I mangel av særlige krav skal de elektriske forbindelsene være koplet slik at lyktene for fjernlys, nærlys 

og tåkelys foran kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 2.1.10 også er tent. Dette kravet får ikke 

anvendelse på lyker for fjernlys og nærlys dersom de brukes til å gi optisk varsel ved hjelp av kort og 

periodisk aktivering. 

2.1.13.  Kontrollinnretninger 

2.1.13.1.  Bestemmelser om særlige innkoplingskontrollinnretninger kan overholdes ved hjelp av hensiktsmessige 

funksjoner til funksjonskontrollinnretninger.  
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2.1.14.  Lyset fra lysinnretningene skal ha følgende farger: 

Lykter for fjernlys: hvit 

Lykt for kjørelys: hvit 

Lykt for nærlys: hvit 

Lykt for retningslys: oransje 

Lykt for stopplys rød 

Lykt for markeringslys foran: hvit 

Lykt for markeringslys bak: rød 

Lykt for tåkelys foran: hvit eller gul 

Lykt for tåkelys bak: rød 

Lykt for ryggelys: hvit 

Nødsignallys: oransje 

Lykter for kjennemerke bak: hvit 

Siderefleksinnretning, ikke-trekantet (foran): oransje 

Siderefleksinnretning, ikke-trekantet (bak): oransje eller rød 

Lykt for sidemarkeringslys (foran): oransje 

Lykt for sidemarkeringslys (bak): oransje eller rød 

Refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød 

2.1.14.1.  Trefargekoordinater: 

Rød: Grense mot gul: y ≤ 0,335 

Grense mot purpur: z ≤ 0,008 

Hvit: Grense mot blå: x ≥ 0,310 

Grense mot gul: x ≤ 0,500 

Grense mot grønn: y ≤ 0,150 + 0,640x 

Grense mot grønn: y ≤ 0,440 

Grense mot purpur: y ⇌ 0,050 + 0,750x 

Grense mot rød: y ≥ 0,382 

Gul: Grense mot rød: y ⇌ 0,138 + 0,580x 

Grense mot grønn: y ≤ 1,29x - 0,100 

Grense mot hvit: y ⇌ x + 0,940 og  

y ≥ 0,440 

y ≥ 0,440 

Grense mot spektralverdien: y ≤ - x + 0,992 

Oransje: Grense mot gul: y ≤ 0,429 

Grense mot rød: y ≥ 0,398 

Grense mot hvit: z ≤ 0,007 

 Det skal brukes en kilde med en fargetemperatur på 2 856 K til å kontrollere grensene ovenfor (Den 

internasjonale kommisjonen for belysning (CIE) Standard A).  
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2.1.14.2.  Fargedefinisjonene i UNECE-reglement nr. 48(1) kan brukes som alternativ til spesifikasjonene i 

nr. 2.1.14.1, og i så fall skal definisjonen for selektiv gul brukes i stedet for spesifikasjonen for «gul» 

ovenfor. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e skal være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for nærlys. 

– Lykt for markeringslys foran. 

– Lykter for retningslys. 

– Lykt for markeringslys bak. 

– Lykt for stopplys. 

– Lykt for kjennemerke bak. 

– Refleksinnretning bak (ikke-trekantet). 

– Refleksinnretninger på siden (ikke-trekantet). 

2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e kan i tillegg være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for fjernlys. 

– Lykt for kjørelys. 

– Lykt for tåkelys foran. 

– Lykt for nødsignallys. 

– Lykt for tåkelys bak. 

– Lykt for ryggelys. 

– Lykt for sidemarkeringslys. 

2.2.3.  På kjøretøyer i gruppe L2e eller L6e er montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som 

er nevnt i nr. 2.2.1 og 2.2.2, forbudt. 

2.2.4.  Kjøretøyer i gruppe L5e og L7e skal være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for fjernlys. 

– Lykt for nærlys. 

– Lykt for markeringslys foran. 

– Lykter for retningslys. 

– Lykt for markeringslys bak. 

– Lykt for stopplys. 

– Lykt for kjennemerke bak. 

– Refleksinnretning bak (ikke-trekantet). 

– Refleksinnretninger på siden (ikke-trekantet). 

2.2.5.  Kjøretøyer i gruppe L5e og L7e kan i tillegg være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for kjørelys. 

– Lykt for tåkelys foran. 

– Lykt for nødsignallys. 

– Lykt for tåkelys bak.  

  

(1) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46. 
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– Lykt for ryggelys. 

– Lykt for sidemarkeringslys. 

2.2.6.  På kjøretøyer i gruppe L5e eller L7e er montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som 

er nevnt i nr. 2.2.4 og 2.2.5, forbudt. 

2.2.7.  Bare lys- og lyssignalinnretninger som er typegodkjent for kjøretøygruppe L, skal monteres på kjøretøyet. 

Imidlertid kan lys- og lyssignalinnretninger som er typegodkjent for montering på kjøretøyer i gruppe M1 

eller N1, i samsvar med UNECE-reglement nr. 48, også monteres. 

2.2.7.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e skal ikke være utstyrt med lykter for nærlys i klasse A. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Lykt for fjernlys 

2.3.1.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.1.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.1.3.  Plassering: 

2.3.1.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er 

utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 

være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for fjernlys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengde-

retningen. 

2.3.1.3.2.  I høyden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.1.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.1.3.4.  Avstand: 

– Dersom det er én enkelt uavhengig lykt for fjernlys, skal avstanden mellom kanten på den lysende 

overflaten og kanten på nærlyslyktens lysende overflate ikke være større enn 200 mm. 

2.3.1.4.  Geometrisk synlighet: 

– Synligheten av den lysende overflaten, herunder områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle 

synsretningen, skal være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av de genererte linjene som 

baserer seg på den lysende overflatens omkrets og danner en vinkel på minst 5° med referanseaksen til 

lykten for fjernlys.  
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2.3.1.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.1.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for fjernlys skal tennes og slokkes samtidig. 

– Alle lykter for fjernlys skal tennes når frontlysets driftsmåte endres fra nærlys til fjernlys. 

– Alle lykter for fjernlys skal slokkes samtidig når frontlysets driftsmåte endres fra fjernlys til nærlys. 

– Lyktene for nærlys kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

2.3.1.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk dersom lykt for fjernlys er montert (blå, ikke blinkende kontrollinnretning). 

2.3.1.8.  Andre krav: 

– Den kombinerte verdien av den største lysstyrken til alle lykter for fjernlys som kan aktiveres 

samtidig, skal ikke overstige 430000 cd, som tilsvarer en referanseverdi på 100. 

2.3.2.  Lykt for nærlys: 

2.3.2.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.2.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.2.3.  Plassering: 

2.3.2.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 

Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet er utstyrt 

med en annen frontlykt ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre være 

symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for nærlys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 

slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende 

overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.2.3.2.  I høyden: 

– Minst 500 mm, men høyst 1200 mm over bakken. 

2.3.2.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.  
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2.3.2.3.4.  Avstand: 

– Avstanden mellom kanten på den lysende overflaten på én enkelt uavhengig lykt for nærlys og kanten 

på en enkelt uavhengig lykt for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm. 

2.3.2.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 10° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys. 

2.3.2.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.2.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for nærlys skal tennes og slokkes samtidig. 

– Alle lykter for nærlys skal tennes når frontlysets driftsmåte endres fra fjernlys til nærlys. 

– Alle lykter for nærlys skal slokkes samtidig når frontlysets driftsmåte endres fra nærlys til fjernlys; 

imidlertid kan lyktene for nærlys være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

2.3.2.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri (ikke-blinkende grønn kontrollinnretning). 

2.3.2.8.  Andre krav: 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 0,8 m eller lavere over bakken, 

skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %. Den nøyaktige verdien kan angis 

av produsenten. 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten ligger mellom 0,8 m og 1,0 m over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 2,0 %. Den nøyaktige verdien 

kan angis av produsenten. 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 1,0 m eller høyere over bakken, 

skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Den nøyaktige verdien kan angis 

av produsenten. 

– For lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på høyst 2 000 lumen og en innledende 

helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom – 0,5 % og – 

2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom – 1,0 % og – 3,0 % 

dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det kan brukes en utvendig 

justeringsinnretning for å oppfylle kravene, forutsatt at det ikke trengs andre verktøyer enn dem som 

ble levert sammen med kjøretøyet. 

– For lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på over 2 000 lumen og en innledende 

helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom – 0,5 % og – 

2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom – 1,0 % og – 3,0 % 

dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det kan brukes en 

justeringsinnretning for frontlykt for å oppfylle kravene i dette nummer, forutsatt at den er 

helautomatisk og at reaksjonstiden er under 30 sekunder. 

2.3.2.8.1.  Prøvingsforhold: 

– Kravene til helling i nr. 2.3.2.8 skal kontrolleres som følger: 

– Kjøretøyets masse i driftsferdig stand, pluss massen til eventuelle framdriftsbatterier, og en masse 

på 75 kg som simulerer føreren. 

– Kjøretøyet lastet til største teknisk tillatte masse med massen fordelt slik at største aksellast oppnås 

som angitt av produsenten for dette belastningsforholdet.  
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– Kjøretøyet med en masse på 75 kg som simulerer føreren, og i tillegg lastet slik at største 

bakakseltrykk oppnås som angitt av produsenten; imidlertid skal forakseltrykket være så lavt som 

mulig i dette tilfellet. 

– Før det foretas noen måling, skal kjøretøyet gynges tre ganger og deretter beveges fram og tilbake 

minst én fullstendig hjulomdreining. 

2.3.3.  Lykt for markeringslys foran 

2.3.3.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.3.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.3.3.  Plassering: 

2.3.3.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en 

annen frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for 

markeringslys foran ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden 

av hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet 

er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for markeringslys foran, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for markeringslys foran der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 

skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Dersom det er to lykter for markeringslys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på 

de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.3.3.2.  I høyden: 

– Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken. 

2.3.3.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. 

2.3.3.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

markeringslys foran er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys foran. 

– β = 80° utover og 45° innover dersom det er to lykter for markeringslys foran. 

2.3.3.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.3.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.3.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (en ikke-blinkende grønn kontrollinnretning på kjøretøyets instrumentbelysning kan 

brukes til å angi aktivering av lampene som beskrevet i nr. 2.1.10). 

2.3.4.  Lykt for kjørelys  
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2.3.4.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.4.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.4.3.  Plassering: 

2.3.4.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for kjørelys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for kjørelys 

ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for kjørelys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 

slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet er 

utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for kjørelys, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for kjørelys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 500 mm på kjøretøyer 

med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.4.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.4.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.4.3.4.  Avstand: 

– Dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er 40 mm eller mindre, 

skal de elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet være slik at 

– den er slått av, eller 

– dens lysstyrke er redusert til et nivå på høyst 140 cd, 

 i hele tidsrommet (både i og utenfor syklus) som den aktuelle lykten for retningslys foran er aktivert. 

2.3.4.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover. 

– β = 20° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for kjørelys. 

– β = 20° utover og 20° innover dersom det er to lykter for kjørelys. 

2.3.4.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.4.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for kjørelys skal tennes når hovedstrømbryteren aktiveres; de kan imidlertid være avslått 

under følgende forhold: 

– Betjeningsinnretningen for automatgir står i parkeringsstilling. 

– Parkeringsbremsen er aktivert.  
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– I tiden før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av hovedstrøm-

bryteren og kjøretøyets framdriftssystem. 

– Lykter for kjørelys kan deaktiveres manuelt; dette skal imidlertid være mulig bare dersom kjøretøyet 

har en hastighet på høyst 10 km/t. Lyktene skal reaktiveres automatisk når kjøretøyets hastighet er 

over 10 km/t, eller når kjøretøyet har kjørt mer enn 100 m. 

– Lykter for kjørelys skal hver gang deaktiveres automatisk i følgende tilfeller: 

– Kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren. 

– Lyktene for tåkelys foran er aktivert. 

– Frontlyktene er aktivert, bortsett fra når de brukes til å gi varsel med lysblink i korte intervaller. 

– I omgivelseslys på under 1 000 lux, der hastigheten fortsatt er lett leselig på kjøretøyets 

hastighetsmåler (f.eks. dersom hastighetsmålerens belysning alltid er på), og kjøretøyet ikke er utstyrt 

med en ikke blinkende grønn kontrollinnretning i samsvar med nr. 2.3.3.7, eller en særlig grønn 

innkoplingskontrollinnretning for lykten for kjørelys identifisert med riktig symbol. I et slikt tilfelle 

skal lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 2.1.12, aktiveres automatisk samtidig 

innen to sekunder etter at styrken på omgivelseslyset faller under 1 000 lux. Dersom styrken på 

omgivelseslyset deretter når minst 7 000 lux, skal lyktene for kjørelys automatisk reaktiveres, mens 

lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 2.1.12, skal deaktiveres samtidig innen 5-300 

sekunder (dvs. at det kreves helautomatisk lystenning dersom føreren ikke har noen synlige 

indikasjoner og stimuli for å aktivere normal belysning når det er mørkt). 

2.3.4.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri. 

2.3.5.  Lykt for tåkelys foran 

2.3.5.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.5.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.5.3.  Plassering: 

2.3.5.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for tåkelys foran 

ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet 

er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for tåkelys foran, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for tåkelys foran der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengde-

retningen. 

– Dersom det er to lykter for tåkelys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.5.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 800 mm over bakken.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/275 

 

– Ingen del av den lysende overflaten skal være over det høyeste punktet på den lysende overflaten til 

den høyest plasserte lykten for nærlys. 

2.3.5.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.5.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 5° oppover og 5° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for tåkelys foran. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for tåkelys foran. 

2.3.5.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.5.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for tåkelys foran skal tennes og slokkes samtidig. 

– Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys, lykten for 

nærlys, eller enhver kombinasjon av disse frontlyktene. 

2.3.5.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (ikke-blinkende grønn kontrollinnretning). 

2.3.6.  Lykter for retningslys 

2.3.6.1.  Antall: 

– Fire. 

– Seks, dersom to lykter for retningslys på siden er montert i tillegg og i samsvar med alle relevante 

krav i UNECE-reglement nr. 48, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.3.6.2.  Plassering: 

– To lykter for retningslys foran i gruppe 11, 1, 1a eller 1b, og to lykter for retningslys bak i gruppe 12, 

2a eller 2b (dvs. to indikatorer på hver side). 

– To lykter for retningslys på siden i gruppe 5 eller 6 (dvs. ett ekstra retningslys på hver side) kan 

monteres i tillegg til de obligatoriske lyktene for retningslys, forutsatt at monteringen av dem 

oppfyller alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 48 som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.3.6.3.  Plassering: 

2.3.6.3.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys foran skal 

være minst 240 mm på kjøretøyer med ett forhjul eller dersom kjøretøyets bredde er høyst 1 000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys foran skal 

være minst 500 mm på kjøretøyer med flere enn ett forhjul og der kjøretøyets bredde er over 

1000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys bak skal være 

minst 180 mm på kjøretøyer med ett bakhjul eller dersom kjøretøyets bredde er høyst 1 000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys bak skal være 

minst 500 mm på kjøretøyer med flere enn ett bakhjul og der kjøretøyets bredde er over 1 000 mm.  
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– Det skal være en minste avstand mellom de lysende overflatene til en lykt for retningslys foran og de 

nærmeste lyktene for nærlys på 

– 75 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 90 cd, 

– 40 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 175 cd, 

– 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 250 cd, 

– ≤ 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 400 cd. 

2.3.6.3.2.  I høyden: 

– Minst 500 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.6.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.6.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lyktene for 

retningslys er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° utover og 45° innover (se figur 9-3). 

 Figur 9-3 

 Geometrisk synlighet for lyktene for retningslys foran og bak på høyre side 

  

2.3.6.5. Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel, samt bakover. 

2.3.6.6.  Elektriske forbindelser: 

– Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på en side 

av kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning. 

2.3.6.7.  Funksjonskontrollinnretning: 

– Obligatorisk, den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. 

– Dersom det er et lyssignal, skal kontrollinnretningen være grønn og blinke, som i tilfelle av funksjons-

svikt ved en av lyktene for retningslys foran eller bak, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å 

blinke eller endre frekvensen vesentlig. 

– Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som lyssignalet. 

2.3.6.8.  Andre krav: 

– De følgende egenskapene skal kontrolleres uten belastning på det elektriske systemet, unntatt det som 

kreves for drift av motoren (eventuelt), etter aktivering av hovedstrømbryteren og aktivering av lysinn-

retningene som slås på som følge av dette.  
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2.3.6.8.1.  Egenskaper: 

– Lysets blinkfrekvens skal være 90 ± 30 ganger i minuttet. 

– Lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet skal blinke med samme frekvens og samtidig, 

enten synkront eller vekselvis. 

– Det første blinket fra lyktene skal starte innen ett sekund og stanse innen ett og et halvt sekund etter at 

betjeningsinnretningen er aktivert. 

– Dersom det skulle oppstå en svikt, unntatt kortslutning, i en lykt for retningslys foran eller bak, skal 

den eller de andre lyktene som viser samme retning, fortsatt være tent eller fortsatt blinke; i et slikt 

tilfelle trenger imidlertid ikke blinkfrekvensen være i samsvar med den fastsatte verdien i dette 

nummer. 

2.3.7.  Nødsignallys 

2.3.7.1.  Antall: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.1. 

2.3.7.2.  Plassering: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.2. 

2.3.7.3.  Plassering: 

2.3.7.3.1.  I bredden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.1. 

2.3.7.3.2.  I høyden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.2. 

2.3.7.3.3.  I lengden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.3. 

2.3.7.4.  Geometrisk synlighet: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.4. 

2.3.7.5.  Retning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.5. 

2.3.7.6.  Elektriske forbindelser: 

– Nødsignallyset skal aktiveres ved hjelp av en separat betjeningsinnretning og skal gis ved at alle lykter 

for retningslys er i drift samtidig. Nødsignallyset skal kunne brukes selv når hovedstrømbryteren er 

deaktivert og det elektroniske systemet i kjøretøyet er slått av. 

2.3.7.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk dersom nødsignallys finnes (blinkende rød kontrollinnretning). 

– Dersom to separate grønne kontrollinnretninger finnes for lyktene for retningslys på venstre og høyre 

side, kan disse kontrollinnretningene blinke samtidig i stedet for den ene røde kontrollinnretningen. 

2.3.7.8.  Andre krav: 

– Kravene i nr. 2.3.6.8 får anvendelse. 

2.3.7.8.1.  Egenskaper: 

– Lysets blinkfrekvens skal være 90 ± 30 ganger i minuttet. 

– Alle lykter for retningslys skal blinke med samme frekvens og samtidig. Lyktene på hver sin side av 

kjøretøyet skal blinke synkront, mens lyktene på samme side av kjøretøyet kan blinke vekselvis.  
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– Det første blinket skal starte innen ett sekund og stanse innen ett og et halvt sekund etter at betjenings-

innretningen er aktivert. 

– Nødsignallyset kan aktiveres automatisk av kjøretøysystemer, for eksempel nødbremsesignalet eller etter 

en kollisjon, og deretter deaktiveres manuelt. 

2.3.8.  Lykt for markeringslys bak 

2.3.8.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.8.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.8.3.  Plassering: 

2.3.8.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt lykt for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum ligger i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er 

symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– For kjøretøyer med to bakhjul og en største bredde på mer enn 1 300 mm skal avstanden sidelengs 

mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke 

overstige 400 mm. 

2.3.8.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.8.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.8.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

markeringslys bak er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys bak. 

– β = 80° utover og 45° innover dersom det er to lykter for markeringslys bak. 

2.3.8.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.8.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.8.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.3.7. 

2.3.9.  Lykt for stopplys 

2.3.9.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

– En ekstra lykt for stopplys i gruppe S3 eller S4 (dvs. en sentral, høyt montert lykt for stopplys) kan 

monteres, forutsatt at alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 48 som gjelder montering av slike 

lykter for stopplys på kjøretøyer i gruppe M1 er oppfylt.  
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2.3.9.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.9.3.  Plassering: 

2.3.9.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt lykt for stopplys skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum ligger i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for stopplys skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i 

forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 600 mm på kjøretøyer 

med to bakhjul og en største bredde på over 1 300 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 400 mm på kjøretøyer 

med to bakhjul, en største bredde på høyst 1 300 mm og to lykter for stopplys. 

2.3.9.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.9.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.9.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

stopplys er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for stopplys. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for stopplys. 

2.3.9.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.9.6. Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes hver gang driftsbremsen brukes. 

2.3.9.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Forbudt. 

2.3.9.8.  Andre krav: 

– Kjøretøyer kan være utstyrt med et nødbremssignal som definert i nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 48, 

forutsatt at alle relevante krav i nevnte reglement som gjelder for slike signaler, er oppfylt, og signalet 

aktiveres og deaktiveres under forhold og/eller retardasjon som fastsatt for kjøretøyer i gruppe M1. 

– Kjøretøyer kan være utstyrt med alarmsignal for kollisjon bakfra (RECAS) som definert i nr. 2.33 i 

UNECE-reglement nr. 48, forutsatt at alle relevante krav i dette reglement som gjelder for RECAS, er 

oppfylt. 

2.3.10.  Lykt for tåkelys bak 

2.3.10.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.10.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.10.3.  Plassering:  
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2.3.10.3.1.  I bredden: 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for høyrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys bak monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, eller til venstre for dette. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for venstrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys bak monteres 

slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, eller til høyre for dette. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for både venstre- og høyrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys 

bak monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for både venstre- og høyrekjøring skal to lykter for tåkelys bak 

monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

2.3.10.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm og høyst 1 000 mm over bakken; imidlertid kan sistnevnte verdi økes til 1 200 mm 

dersom lykten for tåkelys bak er satt sammen med en annen lysinnretning. 

2.3.10.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.10.3.4.  Avstand: 

– Avstanden mellom kanten på den lysende overflaten på lykten for tåkelys bak og på en lykt for 

stopplys skal være over 100 mm. 

2.3.10.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 5° oppover og 5° nedover. 

– β = 25° til venstre og høyre. 

2.3.10.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.10.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for tåkelys bak skal tennes og slokkes samtidig. 

– Lykten for tåkelys bak skal kunne aktiveres bare når lykten for fjernlys, lykten for nærlys, eller lykten 

for tåkelys foran er aktivert. 

– Det skal være mulig å slå av lykten for tåkelys bak uavhengig av andre lykter. 

– Lykten for tåkelys bak skal deaktiveres automatisk når 

– lykten for markeringslys foran er slått av, og 

– kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren. 

– Når lykten for tåkelys bak er slått av eller deaktivert, skal den ikke automatisk eller uavhengig 

aktiveres på nytt med mindre betjeningsinnretningen for å slå den på, er blitt betjent manuelt. 

2.3.10.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (ikke-blinkende gul kontrollinnretning). 

2.3.11.  Lykt for ryggelys 

2.3.11.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.11.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav.  
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2.3.11.3.  Plassering: 

2.3.11.3.1.  I bredden: 

– Dersom det er én enkelt lykt for ryggelys: ingen særlige krav. 

– Dersom det er to lykter for ryggelys, skal disse monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre 

er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.3.11.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 200 mm over bakken. 

2.3.11.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.11.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 5° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for ryggelys. 

– β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter for ryggelys. 

2.3.11.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.11.6.  Elektriske forbindelser: 

– Lykten for ryggelys skal lyse når ryggeinnretningen er innkoplet og hovedstrømbryteren er aktivert. 

– Lykten for ryggelys skal ikke lyse med mindre begge ovennevnte forhold foreligger. 

2.3.11.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri. 

2.3.11.8.  Andre krav: 

– Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for ryggelys som kan typegodkjennes for 

kjøretøyer i gruppe L, skal lykten for ryggelys typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 23. 

2.3.12.  Lykt for kjennemerke bak 

2.3.12.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.12.2.  Monteringsplan og plassering: 

– Slik at lykten for kjennemerke bak lyser opp stedet der kjennemerket bak skal plasseres. 

2.3.12.3.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.12.4.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Kravene i nr. 2.3.3.7 får anvendelse. 

2.3.13.  Refleksinnretning bak (ikke-trekantet) 

2.3.13.1.  Antall: 

– Én eller to. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 000 mm.  
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– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten til 

obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

2.3.13.2.  Plassering: 

– Én eller to refleksinnretninger bak i klasse IA eller IB. 

2.3.13.3.  Plassering: 

2.3.13.3.1.  I bredden: 

– Dersom det er én refleksinnretning bak, skal denne monteres på kjøretøyet slik at refleksinnretningens 

referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to refleksinnretninger bak, skal disse monteres på kjøretøyet slik at refleksinnretningenes 

referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to refleksinnretninger bak, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.13.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken. 

2.3.13.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.13.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom 

refleksinnretningen bak er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 30° til venstre og høyre dersom det bare er én refleksinnretning bak. 

– β = 30° utover og 30° innover dersom det er to refleksinnretninger bak. 

2.3.13.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.13.6.  Andre krav: 

– En refleksinnretnings lysende overflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak 

på kjøretøyet. 

2.3.14.  Siderefleksinnretninger (ikke-trekantede) 

2.3.14.1.  Antall: 

– Én eller to på hver side. 

2.3.14.2.  Plassering: 

– En siderefleksinnretning i klasse IA eller IB skal monteres innenfor den første tredelen og/eller den siste 

tredelen av kjøretøyets samlede lengde. 

– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale på siden er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten 

til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

2.3.14.3.  Plassering: 

2.3.14.3.1.  I bredden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.14.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm og høyst 900 mm over bakken; imidlertid kan sistnevnte verdi økes til 1 200 mm dersom 

siderefleksinnretningen er satt sammen med en annen lysinnretning. 

2.3.14.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav.  
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2.3.14.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom siderefleks-

innretningen er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 45° forover og bakover. 

2.3.14.5.  Retning: 

– Til siden. 

2.3.15.  Lykt for sidemarkeringslys 

2.3.15.1.  Antall: 

– Én eller to på hver side. 

2.3.15.2.  Plassering: 

– En lykt for sidemarkeringslys i klasse SM1 eller SM2 kan monteres innenfor den første tredelen 

og/eller den siste tredelen av kjøretøyets samlede lengde. 

2.3.15.3.  Plassering: 

2.3.15.3.1.  I bredden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.15.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.15.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.15.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom siderefleks-

innretningen er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 30° forover og bakover. 

2.3.15.5.  Retning: 

– Til siden. 

2.3.15.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes sammen med lysinnretningene nevnt i nr. 2.1.10. 

– Kan være slike at lyktene for sidemarkeringslys blinker med samme frekvens, samtidig og enten 

synkront eller vekselvis med lyktene for retningslys som er montert på samme side av kjøretøyet. 

2.3.15.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.3.7. 

2.3.15.8.  Andre krav: 

– Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for sidemarkeringslys som kan typegodkjennes 

for kjøretøyer i gruppe L, skal lyktene typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement nr. 91. 

2.4.  Som alternativ til kravene i nr. 2–2.3.15.8 kan kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e oppfylle alle 

relevante krav i UNECE-reglement nr. 48, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

 I så fall skal særlige krav i UNECE-reglement nr. 48 ikke erstattes eller fravikes på grunnlag av forskjeller 

i eller mangel av særlige bestemmelser i dette vedlegg (f.eks. montering av innretning for rengjøring av 

frontlykter eller manuell nivåreguleringsinnretning). 

2.5.  Tatt i betraktning de mange forskjellige formene for konstruksjon av kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og 

L7e kan kjøretøyprodusenten etter avtale med den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten velge 

å anvende alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e, som 
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alternativ til kravene fastsatt i nr. 2–2.3.15.8. I så fall skal særlige krav i UNECE-reglement nr. 53 ikke 

erstattes eller fravikes på grunnlag av forskjeller i eller mangel av særlige bestemmelser i dette vedlegg, 

og det skal godtas bare når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm som har en 

tendens til å helle ved svinging (f.eks. for en kjøretøytype som generelt er utformet som en motorsykkel, 

men som er utstyrt med tre hjul og dermed klassifiseres som et kjøretøy i gruppe L5e). 

3.  Krav til kjøretøyer i gruppe L4e. 

3.1.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen, slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, 

skal motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.3, i tillegg til kravene i nr. 3.2–3.2.8.1 

nedenfor. Det kan også tas hensyn til kravene i nr. 1.9. 

3.1.1.  I så fall skal det være mulig med elektrisk frakopling av lyktene for retningslys som er montert på 

motorsykkelen og plassert mellom motorsykkelen og sidevognen. 

3.2.  Dersom sidevognen er koplet til motorsykkelen, enten permanent eller på en måte som gjør at den kan 

demonteres, skal motorsykkelen med sidevogn oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L3e, samt de ytterligere bestemmelsene nedenfor. 

3.2.1.  Lykter for markeringslys foran 

3.2.1.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys foran. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys foran; den kan imidlertid være utstyrt 

med to lykter for markeringslys foran, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel 

alene). 

3.2.1.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.1.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for 

markeringslys foran som er montert på motorsykkelen). 

3.2.1.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for markeringslys foran på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.1.4.  På alle andre punkter skal lyktene for markeringslys foran oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.2.  Lykter for kjørelys 

3.2.2.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen kan være utstyrt med én lykt for kjørelys. 

– Motorsykkelen kan være utstyrt med én lykt for kjørelys; den kan imidlertid være utstyrt med to lykter 

for kjørelys, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-

reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.2.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 
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3.2.2.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for kjørelys 

som er montert på motorsykkelen). 

3.2.2.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for kjørelys på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.2.4.  På alle andre punkter skal lyktene for kjørelys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.3.  Lykter for retningslys 

3.2.3.1.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.3.1.1.  I bredden (for alle elektrisk tilkoplede lykter for retningslys): 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 600 mm. 

– Det skal være en minste avstand mellom de lysende overflatene til en lykt for retningslys foran og de 

nærmeste lyktene for nærlys på 

– 75 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 90 cd, 

– 40 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 175 cd, 

– 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 250 cd, 

– ≤ 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 400 cd, 

– begge lyktene for retningslys foran skal ha et sammenlignbart nivå med hensyn til fotometrisk 

ytelse, og det sammen gjelder for begge lyktene for retningslys bak. 

3.2.3.1.2.  I lengden (dette punktet gjelder bare siden på sidevognen): 

– Lykten for retningslys foran skal være plassert på sidevognens fremre halvdel, og lykten for 

retningslys bak skal være plassert på den bakre halvdelen. 

3.2.3.2.  Geometrisk synlighet: 

– De horisontale vinklene er presisert som følger: Se figur 9-4. 
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 Figur 9-4 

 Plassering av lykter for retningslys 

  

3.2.3.3.  På alle andre punkter skal lykter for retningslys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L3e. 

3.2.4.  Nødsignallys 

3.2.4.1.  Nødsignallyset skal gis ved at alle lykter for retningslys er i drift samtidig, som nevnt i nr. 3.1–3.2 og 3.2.3–

3.2.3.3. 

3.2.5.  Lykter for markeringslys bak 

3.2.5.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys bak. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys bak; den kan imidlertid være utstyrt med 

to lykter for markeringslys bak, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.5.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e, 

med følgende unntak: 

3.2.5.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for 

markeringslys bak som er montert på motorsykkelen). 

3.2.5.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for markeringslys bak på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par.  
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3.2.5.4.  På alle andre punkter skal lyktene for markeringslys bak oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som 

fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.6.  Lykter for stopplys 

3.2.6.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for stopplys. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for stopplys; den kan imidlertid være utstyrt med to 

lykter for stopplys, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-

reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.6.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.6.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for stopplys 

som er montert på motorsykkelen). 

3.2.6.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for stopplys på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.6.4.  På alle andre punkter skal lyktene for stopplys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.7.  Refleksinnretning bak (ikke-trekantet) 

3.2.7.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en refleksinnretning bak. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en refleksinnretning bak, eller to, forutsatt at disse er montert i 

samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i 

gruppe L3e (motorsykkel alene). 

– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten til 

obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

3.2.7.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.7.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre refleksinnretning 

bak som er montert på motorsykkelen eller ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak som er 

montert på kjøretøyet). 

3.2.7.3.  Geometrisk synlighet: 

– Refleksinnretningene bak på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.7.4.  På alle andre punkter skal refleksinnretningene bak oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som 

fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 
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3.2.8.  En rød lykts synlighet forover og en hvit lykts synlighet bakover. 

3.2.8.1.  Sone 1 og sone 2, som nevnt i UNECE-reglement nr. 53, anvendes slik: Se figur 9-5 og 9-6. 

 Figur 9-5 

 Direkte sikt forover for den lysende overflaten til en lykt som avgir rødt lys 

  

 Figur 9-6 

 Direkte sikt bakover for den lysende overflaten til en lykt som avgir hvitt lys 

  

 ______  
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VEDLEGG X 

Krav til sikt bakover 

1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L3e og L4e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 81. 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L3e og L4e kan være utstyrt med innretninger for indirekte utsyn i klasse II eller III 

som er typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement nr. 46. 

2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 81 eller 46. 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som oppfyller de relevante kravene i UNECE-reglement nr. 81, kan 

være utstyrt med innretninger for indirekte utsyn i klasse II eller III som er typegodkjent i samsvar med UNECE-

reglement nr. 46. 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e kan valgfritt være utstyrt med en ekstra innretning i klasse I. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

Krav som får anvendelse på veltevern (ROPS) 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til veltevern 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e-B2 skal være utstyrt med et veltevern (ROPS) som skal være utformet og konstruert 

slik at de oppfyller hovedformålet fastsatt i dette vedlegg. Dette kravet anses å være oppfylt dersom 

bestemmelsene i nr. 2–4.9 overholdes, dersom veltevernet ikke har trengt inn i noen del av frisonen, og dersom 

ingen del av frisonen er eksponert utenfor veltevernets avgrensning på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av de 

tre prøvingene. 

2.  Prøvingsbestemmelser 

2.1.  Generelle prøvingsbestemmelser 

2.1.1.  Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern utsettes for 

når kjøretøyet velter. Disse prøvingsbelastningene vedrører derfor skyvekrefter. Prøvingene, som beskrevet i 

dette vedlegg, gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og til alle braketter som fester det til kjøretøyet, 

samt styrken til alle deler på kjøretøyet som overfører prøvingskraften. 

2.2.  Forberedelse til prøvingen 

2.2.1.  Veltevernet som framstilles for typegodkjenning, skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjons-

serien. Det skal være montert på det kjøretøyet som det er beregnet for, i samsvar med produsentens angitte 

metode. Det kreves ikke et ferdigoppbygd kjøretøy til prøvingen, men veltevernet og de delene på kjøretøyet 

som det er festet til for prøvingene, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten». 

2.2.2.  Montasjen skal festes til prøvebenken slik at de delene som forbinder montasjen og prøvebenken, ikke 

deformeres vesentlig i forhold til veltevernet under belastning. Metoden for å feste montasjen til prøvebenken 

skal ikke i seg selv påvirke montasjens styrke. 

2.2.3.  Montasjen skal støttes opp og sikres eller endres slik at prøvingsenergien opptas av veltevernet og dets feste til 

kjøretøyets stive deler. 

2.2.3.1.  For å kunne oppfylle kravene i nr. 2.2.3 skal endringen låse ethvert hjul- og akselopphengsystem på kjøretøyet 

slik at det sikres at det ikke tar opp noe av prøvingsenergien. 

2.2.4.  For prøvingen skal kjøretøyet være utstyrt med alle konstruksjonskomponenter som inngår i produksjonsserien, 

og som kan påvirke veltevernets styrke, eller som kan være nødvendig for styrkeprøvingen. Komponenter som 

kan skape fare i frisonen, skal også være montert, slik at det kan undersøkes om kravene i nr. 1.1 er oppfylt. 

2.2.4.1.  Alle komponenter som føreren selv kan fjerne, skal fjernes ved prøving. Dersom det er mulig å holde dører og 

ruter åpne eller å fjerne dem helt når kjøretøyet er i bruk, skal de holdes åpne eller være fjernet under prøving, 

slik at de ikke øker veltevernets styrke. 

3.  Apparater og utstyr 

3.1.  Vertikal belastningsprøving (tverrgående og i lengderetningen) 

3.1.1.  Materiell, utstyr og fastgjøringsmidler skal ordnes slik at det sikres at montasjen er tilstrekkelig festet til 

prøvebenken, uavhengig av hjul og aksler, dersom de er med (dvs. at monteringen skal ha fortrinn framfor 

eventuelt hjul- eller akseloppheng). Se figur 11-1 og 11-2.  
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 Figur 11-1 

  

Figur 11-2 

 

3.1.2.  De vertikale kreftene på veltevernet skal påføres etter tur ved hjelp av en stiv bjelke med tverrgående orientering 

og en stiv bjelke med langsgående orientering på separate, uprøvde montasjer. Bjelkens vertikale midtplan i 

lengderetningen, som betraktes i tverrgående retning i forhold til kjøretøyet, skal plasseres 300 mm foran 

førersetets R-punkt ved den tverrgående prøvingen. Bjelkens vertikale midtplan i lengderetningen, som betraktes 

i lengderetningen i forhold til kjøretøyet, skal plasseres innenfor det vertikalplanet i lengderetningen som berører 

det bredeste punktet i den øverste tredelen av veltevernet, ved en avstand som tilsvarer en sjettedel av den 

øverste tredelens største bredde. Venstre eller høyre side av veltevernet på kjøretøyet i prøvingen skal velges i 

samsvar med nr. 4.3, og den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

3.1.2.1.  Bjelken skal være tilstrekkelig stiv, ha en nedre vertikal flate med en bredde på 150 ± 10 mm og være lang nok 

til å dekke hele veltevernet, selv når dette bøyer seg under belastning. 

3.1.2.2.  Det skal være mulig å fordele belastningen jevnt vinkelrett mot belastningsretningen. 

Universalledd 

Hydrau-

likksylinder 

Universalledd 

Universalledd 

Hydrau-

likksylinder 

Universalledd Låst oppheng 
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3.1.2.3.  De kantene på bjelken som er i kontakt med veltevernet, skal ha en krumningsradius på høyst 25 mm. 

3.1.2.4.  Universalledd, eller tilsvarende, skal inkorporeres for å sikre at belastningsinnretningen ikke tvinger vernet til 

rotasjon eller deformasjon i noen annen retning enn belastningsretningen. 

3.1.2.5.  Dersom den horisontale lengden til veltevernet som belastningen skal påføres, ikke utgjør en rett linje vinkelrett 

på belastningsretningen, skal rommet fylles opp slik at belastningen fordeles over denne lengden. 

3.1.3.  Det skal finnes utstyr til måling av den energien som opptas av veltevernet og de stive delene på kjøretøyet som 

dette er festet til, for eksempel ved måling av kraften utøvd langs dens vertikale påføringsretningen og den 

tilsvarende vertikale deformasjonen av bjelken i forhold til horisontalplanet som går gjennom R-punktet i 

førerens sitteplass. 

3.1.4.  Det skal finnes midler for visuell vurdering av enhver inntrengning eller eksponering av frisonen mens kraften 

påføres. 

4.  Prøvingsbestemmelser 

4.1.  Dersom noen del av festene og forankringene i prøvingsoppstillingen beveger seg vesentlig under prøvingen, 

skal prøvingen erklæres ugyldig. 

4.2.  Veltevernet som skal prøves, trenger ikke være utstyrt med front-, side- og bakruter av sikkerhetsglass eller med 

avtakbare plater eller noe utstyr eller tilbehør som ikke har noen funksjon for veltevernets styrke, og som ikke 

kan medføre fare i tilfelle velt. 

4.3.  Dersom førersetet ikke befinner seg i kjøretøyets midtplan i lengderetningen og/eller veltevernets 

motstandsdyktighet er asymmetrisk, skal den vertikale belastningen i lengderetningen skje på den siden som 

mest sannsynlig vil føre til inntrengning eller eksponering i frisonen under prøvingen. 

4.4.  Veltevernet skal ha det utstyret som er nødvendig for å innhente de dataene som kreves for å tegne diagrammet 

over kraft/deformasjon. 

4.5.  Deformasjonshastigheten under belastning av den vertikale kraften skal ikke overstige 5 mm/s. Mens 

belastningen påføres, skal verdiene Fv (N) (dvs. statisk belastningskraft som utøves av bjelken) og Dv (mm) (dvs. 

bjelkens vertikale deformasjon på det punktet og i den retningen som kraften påføres) registreres samtidig ved 

deformasjonssteg på 15 mm eller mindre for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet. Så snart den første påføringen har 

begynt, skal ikke belastningen reduseres før prøvingen er fullført, men det er tillatt å stoppe økningen av 

belastningen, for eksempel for å registrere målinger. 

4.6.  Dersom det ikke er noe tverrgående konstruksjonselement ved påføringspunktet, kan det ved prøvingen benyttes 

en midlertidig prøvebjelke som ikke gir vernet ekstra styrke. 

4.7.  Energien (J) som opptas av veltevernet i hver prøving av vertikal belastning, skal minst være lik Ev= 1,4 × mtest 

(der mtest (kg) er lik kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier), og 

minste energinivå som skal oppnås, beregnes som følger: Ev = Fv × Dv/1 000. Fv skal ikke overstige 2 × mtest × g, 

selv om minste energinivå som skal oppnås, ikke nås. 

4.8.  Den vertikale belastningstilstanden i lengderetningen skal gjentas, idet det tas hensyn til en samtidig påført 

horisontal kraftkomponent. Først skal en statisk horisontal tverrgående belastning som tilsvarer Fh = 0,5 × mtest × 

g (der g = 9,81 m.s–2), påføres på det bredeste punktet som fastsatt i nr. 3.1.2, og på den siden som er valgt i 

samsvar med nr. 4.3. Deretter skal den vertikale belastningen i lengderetningen anvendes på de samme 

koordinatene i prøvingen utført uten den horisontale tverrgående belastningen, tilsvarende 0,5 × Fv(max) (der 

Fv(max) er den største verdien for Fv observert under prøvingen utført uten den horisontale tverrgående 

belastningen). 

4.9.  Etter hver prøving skal den endelige varige deformasjonen til veltevernet registreres i prøvingsrapporten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester og bilbelter 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til bilbeltefester og bilbelter 

1.  Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med masse i driftsferdig stand > 270 kg skal være utstyrt med 

bilbeltefester og bilbelter på seter (dvs. ikke påkrevd når det gjelder saler), i samsvar med kravene i dette 

vedlegg. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med masse i driftsferdig stand ≤ 270 kg kan være utstyrt med 

bilbeltefester og/eller bilbelter, forutsatt at disse oppfyller kravene i dette vedlegg. 

1.3.  Det antallet bilbeltefester som finnes, skal være tilstrekkelig til å sikre korrekt montering av bilbelter som det er 

obligatorisk, frivillig eller valgfritt å montere på et gitt sete. 

1.4.  Bilbeltefester skal være i samsvar med spesifikasjonene i 7/16-20 UNF 2B for gjengediameter og toleranser. 

1.4.1.  Dersom kjøretøyprodusenten har montert bilbelter som standardutstyr på bestemte sitteplasser, kan imidlertid 

bilbeltefestene for disse sitteplassene ha egenskaper som skiller seg fra dem som er angitt i nr. 1.4. 

1.4.2.  Festepunkter som overholder de særlige bestemmelsene om montering av spesialbilbelter (f.eks. av seletype), 

kan ha egenskaper som skiller seg fra dem som er angitt i nr. 1.4. 

1.5.  Det skal være mulig å fjerne et bilbelte uten å skade bilbeltets festepunkt. 

1.6.  R-punktet for en sitteplass skal bestemmes som følger: 

1.6.1.  R-punktet for en sal skal være det som kjøretøyprodusenten har angitt og behørig begrunnet ved hjelp av egnede 

konstruksjonskriterier for kjøretøyet, idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig 

prøvingsdukke (dvs. menneskelignende Hybrid III-prøvingsinnretning) og dens hofteomdreiningspunkt. 

1.6.2.  R-punktet for et sete skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i tillegg 3 til del 2 i vedlegg VII til denne 

forordning. 

DEL 2 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester 

1.  Særlige krav til bilbeltefester 

1.1. Bilbeltefestene kan innbygges i understellet, karosseriet, setet eller en annen konstruksjon i kjøretøyet. 

1.2.  Ett enkelt festepunkt for bilbelte kan brukes til festing av bilbeltene på to tilstøtende sitteplasser. 

1.3.  De tillatte plasseringene til de effektive festepunktene for bilbelte for alle sitteplasser er angitt i figur 11-P2-1 og 

11-P2-2 og presisert nedenfor. 

1.4.  Plassering av de nedre effektive bilbeltefestene 

1.4.1.  Vinklene α1 og α2 skal ligge mellom 30° og 80° i alle normale bruksposisjoner for setet. 

1.4.2.  Dersom setene er utstyrt med et justeringssystem og ryggens hellingsvinkel som angitt av produsenten er mindre 

enn 20°, kan vinkelen α1 og α2 nevnt i forrige nummer ligge mellom 20° og 80° i alle normale bruksposisjoner 

for setet. 

1.4.3.  Avstanden mellom de to vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og går 

gjennom hvert av de to nedre effektive festene L1 og L2 for det samme bilbeltet, skal være minst 350 mm. Dette 

kan reduseres til 240 mm for en sitteplass midt på bakre rad. Sitteplassens midtplan i lengderetningen skal gå 

gjennom punkt L1 og L2 minst 120 mm fra disse punktene.  
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1.5.  Plassering av de øvre effektive bilbeltefestene 

1.5.1.  Dersom det benyttes en selefører, D-ring eller lignende innretning som påvirker posisjonen til et effektivt 

øvre bilbeltefeste, bestemmes denne posisjonen på en konvensjonell måte ved å ta hensyn til festets posisjon 

når bilbeltet brukes av en fører eller passasjer, representert ved en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke, med 

setet innstilt i den konstruksjonsbestemte posisjonen som kjøretøyprodusenten har angitt. 

1.5.2.  Punkt J1 og J2 bestemmes som følger: 

 Punkt J1 bestemmes i forhold til R-punktet ved hjelp av følgende tre segmenter: 

— RZ:  Segmenter av torsoens referanselinje målt fra R-punktet oppover i en lengde på 530 mm. 

— ZX:  Segment vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen målt fra punkt Z i retning av festet, 

med en lengde på 120 mm. 

— XJ1:  Segment vinkelrett på planet definert ved segmentene RZ og ZX målt fra punkt X forover i en 

lengde på 60 mm. 

 Punkt J2 bestemmes symmetrisk med punkt J1 rundt det planet i lengderetningen som krysser vertikalt over 

torsoens referanselinje for det relevante setet. 

1.5.3.  Ett enkelt øvre effektivt festepunkt for bilbelte skal oppfylle følgende krav: 

1.5.3.1.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal ligge under planet FN som er vinkelrett på sitteplassens 

midtplan i lengderetningen og danner en vinkel på 65° med torsoens referanselinje. For bakseter kan denne 

vinkelen reduseres til 60°. Det kan derfor hende at planet FN ikke er helt horisontalt og skal skjære torsoens 

referanselinje ved et punkt D, slik at 

 DR = 315 mm + 1,8 S. 

 Dersom S ikke overstiger 200 mm: 

 DR = 675 mm. 

1.5.3.2.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge bak planet FK som er vinkelrett på setets midtplan 

i lengderetningen og skjærer torsoens referanselinje i en vinkel på 120° ved et punkt B, slik at 

 BR = 260 mm + S. 

 Dersom S ikke er under 280 mm, kan kjøretøyprodusenten velge å bruke 

 BR = 260 mm + 0,8 S 

1.5.3.3.  Verdien S skal ikke være mindre enn 140 mm. 

1.5.3.4.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge bak et vertikalplan som er vinkelrett på kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen og går gjennom R-punktet. 

1.5.3.5.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge over horisontalplanet som går gjennom punkt C. 

 Punkt C befinner seg 450 mm vertikalt over R-punktet. 

 Dersom avstanden S er 280 mm eller mer, og dersom kjøretøyprodusenten ikke valgte å bruke den alternative 

formelen for BR i nr. 1.5.3.2, gjelder den vertikale avstanden på 500 mm mellom punkt C og R-punktet. 

1.5.3.6.  Det kan monteres flere enn ett faktisk øvre festepunkt for bilbelte, forutsatt at alle resulterende effektive 

festepunkter for bilbelte oppfyller kravene i nr. 1.5.3–1.5.3.5. 

1.5.3.7.  Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal alle 

valgbare posisjoner for øvre festepunkter for bilbelte og de resulterende effektive festepunktene for bilbelte 

oppfylle kravene i nr. 1.5.3–1.5.3.5. I så fall kan det tillatte området som definert ovenfor forstørres ved å 

flytte det 80 mm oppover og nedover i vertikal retning; imidlertid er det tillatte området fortsatt avgrenset av 

horisontalplanet som går gjennom punkt C (se figur 11-P2-1). 
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1.5.4.  Festepunkter beregnet på spesialbilbelter (f.eks. av seletype) 

1.5.4.1.  Et eventuelt ytterligere øvre effektivt festepunkt for bilbelte skal ligge på motsatt side av det første øvre effektive 

festepunktet i forhold til sitteplassens midtplan i lengderetningen. Dessuten gjelder følgende: 

– Begge de øvre effektive festepunktene for bilbelte skal ligge over horisontalplanet som går gjennom punkt 

C. 

– Begge de øvre effektive festepunktene for bilbelte skal ligge bak tverrplanet som går gjennom punkt torsoens 

referanselinje. 

– Dersom det er ett enkelt faktisk festepunkt for bilbelte (dvs. begge ender av bilbeltet skal festes til ett enkelt 

festepunkt), skal dette befinne seg innenfor det området som er felles for to toplansvinkler som er avgrenset 

av vertikale linjer som går gjennom punktene J1 og J2, og for hvert punkt som danner en vinkel på 30° 

horisontalt mellom to vertikalplan som er forbundet med to vertikalplan i lengderetningen som skjærer både 

J1 og J2 og danner en utvendig vinkel på 10° og en innvendig vinkel på 20° med disse planene i 

lengderetningen. (Se figur 11–2.) 

– Dersom det er to separate faktiske festepunkter for bilbelte, skal disse befinne seg innenfor hvert av de 

respektive områdene som dannes av toplansvinkler som er avgrenset av vertikale linjer som går gjennom 

punktene J1 og J2, og som for hvert punkt som danner en vinkel på 30° horisontalt mellom to vertikalplan 

som er forbundet med to vertikalplan i lengderetningen som i sin tur skjærer både J1 og J2 og danner en 

utvendig vinkel på 10° og en innvendig vinkel på 20° med disse planene i lengderetningen. (Se figur 11-P2-

2.) Dessuten skal de to festepunktene være plassert slik at avstanden mellom dem ikke er større enn 50 mm i 

noen retning dersom ett av punktene speiles i forhold til vertikalplanet i lengderetningen som går gjennom  

R-punktet til den aktuelle sitteplassen.  
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Figur 11- P2-1 
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 Figur 11- P2-2 

  

2.  Styrken til bilbeltefester 

2.1.  Hvert festepunkt for bilbelte skal kunne tåle prøvingene fastsatt i nr. 3–3.5.1. Permanent deformasjon, herunder 

delvis brudd i et feste eller det omliggende området, utgjør ikke svikt dersom den påkrevde kraften kan 

opprettholdes i det angitte tidsrommet. Under prøvingen skal minsteavstandene for de nedre effektive 

festepunktene for bilbelte angitt i nr. 1.4.3, og den minste høyden til de øvre effektive festepunktene for bilbelte 

angitt i nr. 1.5.3.5, opprettholdes. 

2.2.  Forskyvningssystemer montert på seter skal kunne aktiveres manuelt så snart trekkraften ikke lenger påføres. 

3.  Prøvingsbestemmelser 

3.1.  Generelle prøvingsbestemmelser 

3.1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3.2–3.2.3 og i samsvar med produsentens forespørsel: 

3.1.1.1.  Prøvingene kan utføres enten på en kjøretøykonstruksjon eller på et helt ferdig kjøretøy. 

3.1.1.2.  Ruter og dører kan være montert og være åpne eller lukkede. 

3.1.1.3.  Enhver normalt montert komponent som sannsynligvis vil bidra til kjøretøyets generelle konstruksjonsmessige 

integritet, kan monteres. 

3.1.2.  Alle seter skal kunne innstilles til en bruksposisjon for normal kjøring, som utvalgt av den tekniske instansen 

som er ansvarlig for å utføre typegodkjenningsprøvingene, og det skal sikres at de minst gunstige (dvs. de verst 

mulige) posisjonene til setene vurderes under prøvingene. 

3.1.2.1.  Setenes posisjon skal registreres nøyaktig i rapporten. Dersom vinkelen på ryggstøtten kan justeres, skal den 

låses i posisjon i samsvar med produsentens anvisninger, eller dersom slike ikke foreligger, i en posisjon som 

tilsvarer ryggens hellingsvinkel så nær 25° som mulig. 

3.2.  Bestemmelser om sikring og forankring av kjøretøyet under prøvingen 

3.2.1.  Metoden som brukes til å forankre kjøretøyet under prøvingen, skal ikke medvirke til å forsterke festet eller 

festeområdene, eller påvirke konstruksjonens normale deformasjon. 

3.2.2.  Metoden som brukes til å forankre kjøretøyet under prøvingen, anses å være tilfredsstillende dersom den ikke 

påvirker et område som strekker seg over hele konstruksjonens bredde, og dersom kjøretøyet eller 

konstruksjonen er låst eller festet foran i en samlet avstand på minst 500 mm fra det faktiske festepunktet som 

skal prøves, og holdes eller er festet bak i en samlet avstand på minst 300 mm fra det faktiske festepunktet som 

skal prøves. 

3.2.3.  Det anbefales at konstruksjonen hviler på støtter rett under hjulakslene, eller dersom dette ikke er mulig, rett 

under hjulopphengspunktene.  
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3.3.  Generelle prøvingskrav 

3.3.1.  Alle festene i samme gruppe av seter skal prøves samtidig. 

3.3.2.  Trekkraften skal påføres framover i en vinkel på 10° ± 5° over horisontalplanet i et plan som er parallelt med 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

3.3.3.  Belastningen skal starte så snart som mulig. Festene skal tåle den angitte belastningen i minst 0,2 sekunder. 

3.3.4.  Trekkenhetene som skal brukes til prøvingene beskrevet i nr. 3.4–3.4.5.2, skal overholde spesifikasjonene 

fastsatt i vedlegg 5 til UNECE-reglement nr. 14(1). Bredden på trekkenheten skal velges slik at den tilsvarer, 

eller er så nær opptil som mulig, konstruksjonsverdien for bredden mellom de nedre effektive bilbeltefestene. 

3.3.5.  Bilbeltefester for seter utstyrt med øvre fester skal prøves under følgende forhold: 

3.3.5.1.  Ytre sitteplasser foran: 

 For bilbelter med en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.1–3.4.1.3 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte med en strammer som er festet til et nedre 

feste på siden og en D-ring som virker gjennom det øvre festet. 

 For bilbelter uten en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.2–3.4.2.2 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte uten strammer. 

– De nedre festene skal dessuten gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført 

til de nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

– De to prøvingene kan utføres på to forskjellige konstruksjoner på produsentens anmodning. 

 Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal den 

stilles til den minst gunstige (dvs. den verst mulige) posisjonen som besluttet av den tekniske instansen. 

 I tilfelle av flere øvre festepunkter for bilbelte til bruk med et spesialbilbelte (f.eks. av seletype) skal disse 

gjennomgå prøvingen som kreves i nr. 3.4.5–3.4.5.2, idet de blir påført krefter ved hjelp av en innretning som 

reproduserer geometrien i den typen bilbelte som er beregnet på å bli festet i disse festene. 

3.3.5.2.  Ytre sitteplasser bak og/eller sitteplasser i midten: 

 For trepunkts bilbelter med en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.1–3.4.1.3 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte med en strammer som er festet til et nedre 

feste på siden og en D-ring som virker gjennom det øvre festet. 

 For trepunkts bilbelter uten en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.2–3.4.2.2 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte uten strammer. 

– De nedre festene skal dessuten gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført 

til de nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

– På anmodning fra produsenten kan de to prøvingene utføres på to forskjellige konstruksjoner. 

 Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal den 

stilles til den minst gunstige (dvs. den verst mulige) posisjonen som besluttet av den tekniske instansen.  

  

(1) EUT L 109 av 28.4.2011, s. 1. 
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 I tilfelle av flere øvre festepunkter for bilbelte til bruk med et spesialbilbelte (f.eks. av seletype) skal de 

gjennomgå prøvingen som kreves i nr. 3.4.5–3.4.5.2, idet de blir påført krefter ved hjelp av en innretning som 

reproduserer geometrien i den typen bilbelte som er beregnet på å bli festet i disse festene. 

3.3.6.  Bilbeltefester for sitteplasser som ikke utstyrt med øvre fester, skal prøves under følgende forhold: 

3.3.6.1.  Ytre sitteplasser foran: 

 For topunktsbelter eller hoftebelter: 

– Ikke tillatt. 

3.3.6.2.  Ytre sitteplasser bak og/eller sitteplasser i midten: 

 For topunktsbelter eller hoftebelter: 

– De nedre festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført til de 

nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

3.3.7.  Dersom bilbeltesystemene som skal monteres i kjøretøyet, krever bruk av særlig utstyr som for eksempel 

braketter, ruller, ekstra fester eller førere, og prøvingsselene eller -kablene ikke kan festes direkte til festene 

uten slikt utstyr, skal slikt utstyr eventuelt monteres og brukes under all prøving. 

3.4.  Særlige krav til prøvinger som skal utføres på kjøretøyer med en masse i driftsferdig stand ≤ 600 kg 

3.4.1.  Prøving ved bruk av trepunktsbelte med strammer med D-ring, trinse eller selefører på det øvre faktiske 

bilbeltefestet 

3.4.1.1.  En remskive, trinse eller fører for kabelen eller selen med de egenskapene som kreves for å overføre kreftene 

fra trekkenheten, er festet til de øvre festene. Et vanlig bilbeltesystem kan brukes i stedet. 

3.4.1.2.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til 

beltefestene ved hjelp av en kabel eller sele som reproduserer geometrien til den øvre diagonale selen til det 

tilsvarende bilbeltet. 

3.4.1.3.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.4.2.  Prøving ved bruk av trepunktsbelte uten strammer, eller med en strammer som er montert direkte på det øvre 

faktiske festepunktet 

3.4.2.1.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til det øvre 

festet og det motstående nedre beltefestet til det samme bilbeltet ved hjelp av, dersom det er montert som 

standardutstyr av produsenten, en strammer festet ved det øvre faktiske bilbeltefestet. 

3.4.2.2.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.4.3.  Prøving ved bruk av hoftebelte 

3.4.3.1.  En prøvingsbelastning på 1110 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to 

nedre festene. 

3.4.4.  Ytterligere prøvingskrav for festepunkter for bilbelte som er plassert fullstendig i setets konstruksjon eller er 

fordelt mellom kjøretøyets konstruksjon og setets konstruksjon 

3.4.4.1.  De tre spesifikke bilbelteprøvingene i nr. 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 skal foretas mens en tilleggskraft, som angitt 

nedenfor, utøves for hvert sete og/eller hver setegruppe. 

3.4.4.2.  Den ekstra langsgående og horisontale kraften skal være lik ti ganger vekten av det fullstendige setet og 

påføres direkte på tyngdepunktet i den aktuelle setekonstruksjonen gjennom en separat kraftpåførende enhet. 
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3.4.5.  Prøving ved bruk av spesialbelte (unntatt for trepunktsbelte eller hoftebelte) 

3.4.5.1.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til 

beltefestene beregnet på et spesialbelte, ved hjelp av kabler eller seler som reproduserer geometrien til den 

eller de øvre diagonale selene til det tilsvarende bilbeltet. 

3.4.5.2.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.5.  Særlige krav til prøvinger som skal utføres på kjøretøyer med en masse i driftsferdig stand > 600 kg eller 

dersom kjøretøyprodusenten velger å oppfylle disse kravene på frivillig basis 

3.5.1.  Kjøretøyer omfattet av kriteriene angitt i nr. 3.5 skal oppfylle alle relevante krav som gjelder for kjøretøyer i 

gruppe M1 i UNECE-reglement nr. 14 med hensyn til festene til bilbelter beregnet på voksne. 

3.6.  Dersom et Isofix-festesystem eller et system som ligner på Isofix, monteres valgfritt i kjøretøyet, skal alle 

relevante krav til plassering, merking og styrke for slike systemer i UNECE-reglement nr. 14 oppfylles. 

3.6.  Krav til prøvingsrapport 

3.6.1.  Deformasjonen av festepunktene for bilbelte og de belastningsstøttende konstruksjonene som påføringen av 

de belastningene som er angitt i nr. 3.4–3.5.1, medfører, skal registreres nøyaktig etter prøvingene og tas med 

i prøvingsrapporten. 

DEL 3 

Krav som får anvendelse på montering av bilbelter 

1.  Dersom det ikke finnes særlige krav til kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e i UNECE-reglement nr. 16, 

skal kjøretøyer i disse gruppene som er utstyrt med bilbelter, oppfylle alle relevante krav i nevnte reglement 

som er fastsatt for kjøretøygruppe N1, samt følgende: 

1.1.  Med forbehold for kravene i nr. 1.1 og 1.2 i del 1 til masse i driftsferdig stand skal det være montert bilbelter på 

alle sitteplasser som består av seter. 

1.1.1.  Førerens sitteplass (også dersom denne er i midten) skal i så fall alltid være utstyrt med et trepunkts bilbelte 

eller bilbelte av seletype. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L7e-A2, L7e-B2 og L7e-C skal være utstyrt med trepunkts bilbelter eller bilbelter av 

seletype på alle sitteplasser, uavhengig av kjøretøyets masse i driftsferdig stand. 

1.3.  Alle henvisninger i UNECE-reglement nr. 16 til UNECE-reglement nr. 14 skal i relevante tilfeller forstås som 

en henvisning til del 2. 

1.4.  Det kan monteres bilbelter på sitteplasser som består av saler. Dette kan være topunktsbelter eller hoftebelter i 

stedet for trepunktsbelter, men de skal oppfylle alle resterende relevante krav. 

1.5.  Alle bilbelter skal typegodkjennes og monteres i samsvar med bilbelteprodusentens spesifikasjoner. 

 ______  
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VEDLEGG XIII 

Krav som får anvendelse på sitteplasser (saler og seter) 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til sitteplasser 

1.1.  Kjøretøyer skal være utstyrt med minst ett sete eller én sal. 

1.1.1.  Alle sitteplasser skal være foroverrettet. 

1.2.  Kjøretøyer uten karosseri kan ha saler. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med karosseri, skal ha seter. 

1.3.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri 

dersom det finnes konstruksjonselementer ved siden av og/eller bak den laveste sitteplassen som er høyere enn 

R-punktets høyde på den aktuelle sitteplassen. Det aktuelle området ligger således i og bak det vertikale 

tverrplanet som går gjennom R-punktet til den aktuelle sitteplassen. Andre sitteplasser, ryggstøtter, bagasjerom 

og hyller, og annet utstyr eller andre komponenter som er montert på dem, skal ikke anses som 

konstruksjonselementer i denne sammenhengen (dvs. sidedører, B-stolper og/eller tak anses som karosseri). Den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.4.  R-punktet for en sitteplass skal bestemmes som følger: 

1.4.1.  R-punktet for en sal skal være det som kjøretøyprodusenten har angitt og behørig begrunnet ved hjelp av egnede 

konstruksjonskriterier for kjøretøyet, idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig 

prøvingsdukke (dvs. menneskelignende Hybrid III-prøvingsinnretning) og dens hofteomdreiningspunkt. 

1.4.2.  R-punktet for et sete skal bestemmes i samsvar med tillegg 3 til del 2 i vedlegg VII til denne forordning. 

1.5.  Alle seter skal ha seterygger. 

1.5.1.  For å vurdere funksjonaliteten til en seterygg skal det være mulig å utføre minst én av framgangsmåtene 

nedenfor for hvert sete. 

1.5.1.1.  Framgangsmåten for bestemmelse av H-punktet etter kravene i vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17 skal 

gjennomføres med vellykket resultat (dvs. ikke ta hensyn til noen unntak fastsatt i nevnte reglement). 

1.5.1.2.  Dersom framgangsmåten i nr. 1.5.1.1 ikke kan utføres korrekt for et bestemt sete, skal dette demonstreres på 

tilfredsstillende måte, og følgelig kan en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke (dvs. en menneskelignende Hybrid 

III-prøvingsinnretning) plasseres på setet i stedet, og setet skal justeres innstilles i den konstruksjonsbestemte 

posisjonen som kjøretøyprodusenten har angitt. I så fall skal R-punktet for det aktuelle setet være det som angis 

av kjøretøyprodusenten, og skal behørig begrunnes ved hjelp av egnede konstruksjonskriterier for kjøretøyet, 

idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke og dens hofteomdreiningspunkt. 

Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.5.1.3.  Dersom ingen av framgangsmåtene kan utføres korrekt, skal setet og seteryggen ikke anses å oppfylle kravene i 

dette vedlegg. 

1.6.  Plasser som ligner på sitteplasser, men som ikke er beregnet på dette, skal ikke være tillatt. 

1.6.1.  Plasser som ligner på seter og der en 5-prosentil kvinnelig prøvingsdukke kan plasseres sittende, skal anses som 

seter, og skal derfor oppfylle alle relevante krav i dette vedlegg. 

1.7.  Høyden på R-punktet på sitteplassen for føreren skal være høyde på ≥ 540 mm for kjøretøyer i gruppe L1e L3e 

og L4e, og ≥ 400 mm for kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e, målt fra bakken. 

1.7.1.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med systemer som kan endre kjøretøyets kjørehøyde, skal dette stilles i normal 

innstilling under kjøring, som angitt av produsenten. 

1.8.  Alle seter og saler som er utstyrt med bilbeltefester og/eller bilbelter, skal kunne tåle en retardasjon på 10 g i 

20 ms forover uten brudd. Dersom det er montert låse-, justerings- eller forskyvningssystemer, skal disse ikke 

svikte eller utløses. Forskyvningssystemer montert på seter skal kunne aktiveres manuelt så snart de utsettes for 

retardasjon. 

1.8.1.  Samsvar med nr. 1.8 skal godtgjøres som følger: 

– For seter: 

– Ved å utsette representative deler av kjøretøyet for en retardasjon på 10 g forover i minst 20 ms, eller 

– ved å utføre prøvingen i nr. 3.4.4–3.4.4.2 i del 2 i vedlegg XII. 
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– For saler: 

– Ved å utøve i dets tyngdepunkt en kraft forover som tilsvarer ti ganger vekten av den aktuelle salen. 

2.  Barnesikringsutstyr 

2.1.  Barnesikringsutstyr som er i samsvar med UNECE-reglement nr. 44(1), kan anbefales av kjøretøyprodusentene 

for bruk i kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med bilbelter og/eller Isofix. 

2.1.1.  I så fall skal alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 16 vedrørende montering av barnesikringsutstyr 

oppfylles, herunder kravene til opplysninger som skal gis i kjøretøyets bruksanvisning. 

2.2.  Barnesikringsutstyr som er i samsvar med UNECE-reglement nr. 44, kan anbefales av kjøretøyprodusentene for 

bruk i sidevogner i kjøretøyer i gruppe L4e som er utstyrt med bilbelter og/eller Isofix. 

2.2.1. I så fall skal bilbeltefestene oppfylle kravene i nr. 1.3–1.6.2 i del 1 i vedlegg XII og nr. 1–3.6.1 i del 2 i vedlegg 

XII; imidlertid kan seter i sidevogner være utstyrt med topunkts hoftebelter. 

2.2.2.  Alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 16 vedrørende montering av barnesikringsutstyr skal oppfylles, 

herunder kravene til opplysninger som skal gis i kjøretøyets bruksanvisning. 

 ______  

  

(1) EUT L 233 av 9.9.2011, s. 95. 
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VEDLEGG XIV 

Krav til styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e skal prøves i samsvar med bestemmelsene i nr. 2–2.6 og oppfylle de relevante 

kravene. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L4e, L5e, L6e og L7e skal prøves i samsvar med bestemmelsene i nr. 2–2.8 og 

oppfylle de relevante kravene. I tillegg skal disse kjøretøyene oppfylle de særlige konstruksjonskravene i 

nr. 1.2.1–1.2.2.2. 

1.2.1.  Kjøretøyer skal bygges slik at alle hjul er i stand til å rotere med forskjellige hastigheter til enhver tid. Det kan 

eventuelt monteres en innretning, for eksempel en differensial; disse kan låses automatisk eller med en ekstern 

innretning, men de skal normalt være ulåst. 

1.2.1.1.  Låsefunksjonen til en slik innretning skal ikke brukes til å oppfylle de særlige bremsekravene i vedlegg III, 

særlig når det kreves bremsing på alle kjøretøyets hjul. 

1.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med karosseri skal være utstyrt med en ryggeinnretning som kan 

betjenes fra førersetet. 

1.2.2.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri 

dersom det finnes konstruksjonselementer ved siden av og/eller bak den laveste sitteplassen som er høyere enn 

R-punktets høyde på den aktuelle sitteplassen. Det aktuelle området ligger således i og bak det vertikale 

tverrplanet som går gjennom R-punktet til den aktuelle sitteplassen. Andre sitteplasser, ryggstøtter, bagasjerom 

og hyller, og annet utstyr eller andre komponenter som er montert på dem, skal ikke anses som 

konstruksjonselementer i denne sammenhengen (dvs. sidedører, B-stolper og/eller tak anses som karosseri). Den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e med en største teknisk tillatte masse ≤ 225 kg som ikke er utstyrt med bilbelte på 

førerens sitteplass og ikke kan utstyres med sidedører, er unntatt fra kravet om å være utstyrt med en 

ryggeinnretning. 

2.  Prøvingsbestemmelser 

2.1.  Prøvingene skal utføres på en plan overflate som gir god friksjon. 

2.2.  Ved prøvingene skal kjøretøyet være lastet til største teknisk tillatte masse. 

2.3.  Dekktrykk skal justeres til de verdiene som er angitt av kjøretøyprodusenten for det relevante belastnings-

forholdet. 

2.4.  Det skal være mulig å styre et kjøretøy fra en kjøreretning rett forover inn i en spiral med en endelig 

vendesirkelradius på 12 m ved en hastighet på minst 6 km/t. For å vise at kravet er oppfylt, skal det foretas ett 

styreutslag både til høyre og til venstre. 

2.5.  De skal være mulig å forlate en kurve med en vendesirkelradius på ≤ 50 m ved en tangent uten unormal 

vibrasjon i styreinnretningen ved 50 km/t eller ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er 

lavere. For å vise at kravet er oppfylt, skal det foretas ett styreutslag både til venstre og til høyre. 

2.5.1.  Prøvingshastigheten kan reduseres til 45 km/t dersom radien er 40 m, 39 km/t dersom radien er 30 m, 32 km/t 

dersom radien er 20 m, og 23 km/t dersom radien er 10 m. 

2.6.  Det skal være mulig å kjøre langs en rett strekning på veibanen uten unormal styrekorreksjon av føreren, og uten 

unormal vibrasjon i styresystemet ved 160 km/t for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≥ 200 km/t, ved 0,8 × Vmax for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på < 200 km/t eller den 

faktiske høyeste hastigheten kjøretøyet kan oppnå ved forholdene med prøvingsbelastning, dersom denne er 

lavere. 

2.7.  Dersom et kjøretøy i gruppe L2e, L4e, L5e, L6e eller L7e kjøres i en sirkel med de styrte hjulene omtrent halvt 

låst og en konstant hastighet på minst 6 km/t, skal vendesirkelen holde seg på det samme eller bli større dersom 

betjeningsinnretningen for styring slippes. 

2.8.  Kjøretøyer i gruppe L4e der sidevognen kan demonteres, slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal 

oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.1, i tillegg til kravene i nr. 1.2. 

 ______  
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VEDLEGG XV 

Krav til montering av dekk 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av dekk 

1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement nr. 75. 

1.1.1.  Dekk som anses egnet for montering på kjøretøyer i gruppe L2e og L5e i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 75, skal anses egnet for montering på kjøretøyer i gruppe L6e og L7e. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e med en største teknisk tillatte masse på ≤ 150 kg kan utstyres med ikke-

godkjente dekk med en seksjonsbredde på ≤ 67 mm. 

1.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement nr. 75, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre 

egenskaper, får kravene i nr. 1.1 ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

– Dekkene er typegodkjent i samsvar med rådsdirektiv 92/23/EØF(1), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 661/2009(2) eller UNECE-reglement nr. 106, og 

– godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer 

til kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i 

prøvingsrapporten. 

2.  Montering av dekk 

2.1.  Alle dekk som normalt er montert på samme aksel, unntatt dekk på sidevogner til kjøretøyer i gruppe L4e, 

skal være av samme type. 

2.2.  Den plassen hvert hjul har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk 

av den største tillatte dekkdimensjonen og felgbredden, idet det tas hensyn til minste og største 

innpressingsdybde innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av 

kjøretøyprodusenten. Dette skal kontrolleres ved å gjennomføre kontrollene med de største og bredeste 

dekkene på hver plass, idet det tas hensyn til den relevante felgdimensjonen og største tillatte seksjonsbredde 

og ytre diameter for dekket i forhold til den dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i det gjeldende 

regelverket. Kontrollene skal utføres ved å dreie en representasjon av dekkets største omslutning, ikke bare 

det faktiske dekket, på plassen for det aktuelle hjulet. 

2.2.1.  Den tillatte dynamiske veksten av diagonal- og diagonalbeltedekk som er typegodkjent i samsvar med 

UNECE-reglement nr. 75, avhenger av symbolet for hastighetskategori og brukskategorien. For å sikre at 

kjøretøyets sluttbruker har et ubegrenset utvalg av diagonal- og diagonalbeltedekk til utskifting, skal 

kjøretøyprodusenten ta hensyn til den største toleranseverdien fastsatt i nr. 4.1 i vedlegg 9 til UNECE-

reglement nr. 75 (dvs. (Hdyn)(H 1,18)), uavhengig av hastighetskategori og brukskategori for de dekkene som 

er montert på det kjøretøyet som er framstilt for typegodkjenning. 

2.3.  Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere 

at kravene i nr. 2.2–2.2.1 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og 

kjøretøykonstruksjonen er større enn 10 mm på alle punkter. 

3.  Belastningskapasitet 

3.1.  Største tillatte belastning for hvert dekk som kjøretøyet er utstyrt med, skal minst være lik følgende: 

– Største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med bare ett dekk.  

  

(1) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95. 

(2) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 
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– Halvparten av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med to enkeltdekk. 

– 0,54 av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med ett sett tvillingdekk. 

– 0,27 av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med to sett tvillingdekk. 

– Med henvisning til største tillatte masse på hver aksel som erklært av kjøretøyprodusenten. 

3.1.1.  Indeksen for belastningskapasitet angitt i opplysningsdokumentet skal være den laveste verdien som er 

forenlig med største tillatte belastning på det aktuelle dekket. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

3.2.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede 

reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk. 

4.  Hastighetskapasitet 

4.1.  På alle dekk som kjøretøyet normalt er utstyrt med, skal det være angitt et symbol for hastighetskategori. 

4.1.1.  Symbolet for hastighetskategori skal være forenlig med kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

4.1.1.1.  Hastighetskategorien angitt i opplysningsdokumentet skal være den laveste verdien som er forenlig med 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

4.1.2.  For dekk i hastighetskategori V, W, Y og Z skal den justerte belastningen som er angitt i det relevante 

direktiv, den relevante EU-forordning eller det relevante UNECE-reglement, tas i betraktning. 

4.1.3.  For dekk i kategori C2 eller C3 skal den justerte belastningen angitt i nr. 2.29 i UNECE-reglement nr. 54 tas i 

betraktning. 

4.2.  Kravene i nr. 4.1.1–4.1.3 får ikke anvendelse i følgende situasjoner: 

4.2.1.  For reserveenheter til midlertidig bruk. 

4.2.2.  For kjøretøyer som normalt er utstyrt med vanlige dekk og iblant er utstyrt med vinterdekk, der vinterdekkets 

symbol for hastighetskategori skal tilsvare en hastighet som enten er høyere enn kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet eller minst 130 km/t (eller begge). Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er 

høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte vinterdekkenes laveste hastighetskategori, skal 

det imidlertid inne i kjøretøyet, eller så nær instrumentene som mulig dersom kjøretøyet ikke har noe innvendig 

rom, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som angir den 

laveste verdien av de monterte vinterdekkenes høyeste hastighetskapasitet. 

4.3.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede 

reservedekk med en passende hastighetskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk. 

5.  Dekktrykk 

5.1.  Kjøretøyprodusenten skal anbefale trykket for kaldt dekk for hvert dekk for normal bruk på vei. Det tillates at 

det angis flere enn ett trykk, eller et trykkintervall, avhengig av kjøretøyets belastningsforhold. Det tillates 

ikke at det angis flere trykk for det formål å redusere slitasje eller øke drivstoffeffektiviteten på bekostning 

av komfort eller noe annet lignende formål. 

5.2.  Det eller de trykkene som angis for kaldt dekk i samsvar med nr. 5.1, skal angis på kjøretøyet (f.eks. på én 

eller flere etiketter). Opplysningene skal være klart leselige uten at det skal være nødvendig å fjerne noen 

deler ved hjelp av verktøy, og skal være festet slik at de ikke lett kan fjernes. 

5.3.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å oppmuntre føreren til 

å kontrollere dekktrykket ofte og justere det ved behov. 

 ______  
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VEDLEGG XVI 

Krav som får anvendelse på skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på kjøretøyet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets 

plassering på kjøretøyet 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e-B1 og L7e-B2 skal være utstyrt med et skilt der kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet angis. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L3e, L4e og L5e-A kan være utstyrt med et skilt der kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet angis, forutsatt at kravene i dette vedlegg er oppfylt. 

2.  Særlige krav til skiltet 

2.1.  Alle tegn på skiltet skal være i refleksmateriale typegodkjent som klasse D, E eller D/E i samsvar med 

UNECE-reglement nr. 104(1). 

2.2.  Overflaten skal bestå av en rund, hvit, ikke-reflekterende plate med en diameter på 200 mm. 

2.2.1.  Overflaten kan være festet på et større og annerledes formet område, for eksempel karosseriet, forutsatt at 

alle krav fortsatt er oppfylt. 

2.3.  Tallet som angis på skiltet, skal ha oransjefargede sifre. 

2.3.1.  Skrifttypen skal være normal, lett leselig, opprettstående og alminnelig. Håndskriftstil eller kursiv er ikke 

tillatt. 

2.3.2.  Alle sifre skal ha samme skriftstørrelse, minst 100 mm høye og 50 mm brede, unntatt tallet «1», som kan 

være smalere. 

2.4.  For kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes metriske verdier, skal det stå 

«km/h» under hastighetsangivelsen. 

2.4.1.  Angivelsen «km/h» skal være minst 40 mm høy og 60 mm bred. 

2.5.  For kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes britiske verdier, skal det stå 

«mph» under hastighetsangivelsen. 

2.5.1.  Angivelsen «mph» skal være minst 40 mm høy og 60 mm bred. 

2.6.  Kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes både metriske og britiske verdier, 

skal være utstyrt med begge versjoner av skiltet med kjøretøyets høyeste hastighet og oppfylle alle krav i 

dette vedlegg. 

3.  Skiltets plassering, synlighet og egenskaper 

3.1.  Skiltet skal bestå av en tilnærmet plan flate. 

3.2.  Skiltets plassering i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen: 

3.2.1.  Skiltets midtpunkt skal ikke plasseres til venstre for kjøretøyets midtplan i lengderetningen.  

  

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 
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3.3.  Skiltets plassering i forhold til kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen: 

3.3.1.  Skiltet skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets plan i lengderetningen. 

3.3.2.  Skiltets høyre kant skal ikke plasseres til høyre for det vertikalplanet som er parallelt med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen, og som berører kjøretøyet der dette er bredest. 

3.4.  Skiltets plassering i forhold til det vertikale tverrplanet: 

3.4.1.  Skiltet kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på 

3.4.1.1.  mellom – 5° og 30°, forutsatt at skiltets øvre kant ikke er plassert mer enn 1,20 m over bakken, 

3.4.1.2.  mellom – 15° og 5°, forutsatt at skiltets øvre kant er plassert mer enn 1,20 m over bakken. 

3.5.  Skiltets høyde over bakken: 

3.5.1.  Skiltets nedre kant skal være minst 0,30 m over bakken. 

3.5.2.  Skiltets øvre kant skal være høyst 1,20 m over bakken. Dersom kjøretøyets konstruksjon gjør det praktisk 

umulig å oppfylle høydekravet, kan høyden likevel overstige 1,20 m, men den må da være så nær denne 

grensen som kjøretøyets egenskaper tillater, og skal ikke under noen omstendighet overstige 2 m. 

3.6.  Geometrisk synlighet: 

3.6.1.  Dersom skiltets øvre kant ikke er mer enn 1,20 m over bakken, skal skiltet være synlig i hele det feltet som 

omfattes av følgende fire plan: 

– To vertikalplan som berører skiltets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

– Et plan som berører skiltets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

– Et horisontalplan som går gjennom skiltets nedre kant. 

3.6.2.  Dersom skiltets øvre kant er mer enn 1,20 m over bakken, skal skiltet være synlig i hele det feltet som 

omfattes av følgende fire plan: 

– To vertikalplan som berører skiltets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

– Et plan som berører skiltets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

– Et plan som berører skiltets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

4.  Prøvingsmetode 

4.1.  Bestemmelse av skiltets vertikale helling og høyde over bakken: 

4.1.1.  Før målingene foretas, plasseres kjøretøyet på en jevn flate med dets masse justert til den massen som 

produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier. 

4.1.2.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med systemer som kan endre kjøretøyets kjørehøyde, skal dette stilles i normal 

innstilling under kjøring, som angitt av produsenten. 

4.1.3.  Dersom skiltet heller nedover, skal målingen av hellingen uttrykkes som et negativt tall (minus). 

 ______  
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VEDLEGG XVII 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøydører 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til innvendig utstyr 

1.  Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med karosseri, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.1.  Innvendig er kjøretøyet delt inn i tre hovedområder: 

– Innvendig sone 1: 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Over R-punktet til førerens sitteplass. 

– Innvendig sone 2: 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Under R-punktet til førerens sitteplass. 

– Innvendig sone 3: 

– Bak torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til den bakerste passasjerens sitteplass. 

– Over R-punktet til den laveste sitteplassen, unntatt førerens sitteplass. 

1.1.1.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha 

karosseri og dermed et innvendig rom dersom det er utstyrt med ruter av sikkerhetsglass, sidedører, 

sidestolper og/eller tak som danner et lukket eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar 

begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.1.2.  Alle dører og ruter på kjøretøyet skal være lukket. Dersom kjøretøyet er utstyrt med et tak som kan åpnes 

eller tas av, skal dette være lukket. 

1.1.3.  Andre bestanddeler i innvendig rom som har flere bruksplasser, for eksempel spaker, solskjermer, 

koppeholdere, askebegere, ventilasjonsåpninger, håndtak og knapper, skal vurderes i alle posisjoner der de 

kan plasseres, herunder alle midlertidige posisjoner. Oppbevaringsrom (f.eks. hanskerom) skal vurderes i 

lukket posisjon. 

1.1.4.  Det skal ikke tas hensyn til materialer som er mykere enn en hardhet på 50 shore (A), ved vurderingen av om 

kravene er oppfylt. Den tekniske instansen kan derfor be om at slike materialer fjernes under 

typegodkjenningskontrollene. 

1.1.5.  Det skal ikke tas hensyn til setekonstruksjonenes framside. Baksiden av setekonstruksjonene i innvendig 

sone 3 skal oppfylle kravene i del 1 (med eventuelt mykt materiale fjernet) eller de relevante kravene for 

seteområde 1, 2 og 3 i UNECE-reglement nr. 17, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.1.6.  Prøvingsutstyr 

1.1.6.1.  Prøvingsutstyr i form av en hodevekt skal brukes i innvendig sone 1 og 3 for å simulere situasjoner der 

kanter kan komme i kontakt med hodet til en fører/passasjer. Prøvingsutstyret skal bestå av en kule med en 

diameter på 165 mm. Om nødvendig skal en kraft på høyst 2,0 daN påføres med prøvingsutstyret for å 

eksponere kantene. 

1.1.6.2.  Kneformet prøvingsutstyr skal brukes i innvendig sone 2 for å simulere situasjoner der kanter kan komme i 

kontakt med kneet til en fører/passasjer. Spesifikasjonene for det kneformede prøvingsapparatet skal være 

som angitt i tillegg 1 til del 1. Om nødvendig skal en kraft på høyst 2,0 daN påføres med prøvingsutstyret for 

å eksponere kantene. 
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1.1.6.3.  Selve prøvingsutstyret skal ikke flyttes ut av sonen som blir vurdert; imidlertid kan hodevekten flyttes under 

den nedre horisontale grensen for innvendig sone 1, og det kneformede prøvingsutstyret kan flyttes til over 

den øvre horisontale grensen til innvendig sone 2 så lenge det relevante kontaktpunktet fortsatt ligger 

innenfor sonen som blir vurdert (dvs. ingen overlapping mellom kontaktpunkter). Dersom kjøretøyets 

innvendige rom er åpent utover, for eksempel på grunn av at det ikke finnes dører eller tak, skal det tas 

hensyn til en tenkt utvendig grense, som om hele kjøretøyet, og dermed dets åpninger, var omsluttet av et 

tynt plastlag. 

2.  Særlige krav og prøvinger 

2.1.  Innvendig sone 1: 

2.1.1.  I denne sonen skal prøvingsutstyr i form av en hodevekt flyttes i alle mulige retninger. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. 

2.1.2.  Alle kontaktbare kanter over instrumentbordets nivå som er en del av instrumentbordet eller av de delene 

som er montert direkte på instrumentbordet, skal avrundes med en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

2.1.3.  Det skal ikke tas hensyn til deler i innvendig sone 1 som dekkes av en foroverrettet horisontal utstikkende del i 

en sirkel som avgrenser de ytre grensene for betjeningsinnretningen for styring, pluss et perifert bånd på 127 mm 

i bredden. Delene skal vurderes med betjeningsinnretningen for styring plassert i alle bruksposisjoner (dvs. at det 

bare er den utstikkende delen som er dekket i alle tilfeller, som ikke skal tas hensyn til). 

2.1.4.  Kontaktbare kanter på instrumentbordet som vil bli dekket av en utløst kollisjonspute ved en kollisjon, skal i det 

minste være avrundet. 

2.1.5.  Kontaktbare kanter på betjeningsinnretningen for styring skal avrundes med en krumningsradius på minst 

2,5 mm. 

2.1.6.  Kontaktbare kanter på betjeningsinnretningen for styring som vil bli dekket av en utløst kollisjonspute ved en 

kollisjon, skal i det minste være avrundet. 

2.1.7.  Kontaktbare kanter på lameller og ventilasjonsåpninger skal minst være avrundet. 

2.2.  Innvendig sone 2: 

2.2.1.  I denne sonen skal kneformet prøvingsutstyr flyttes fra enhver gitt utgangsposisjon i horisontal retning og 

framover, mens retningen på innretningens X-akse kan variere innenfor de angitte grensene. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. Det skal 

ikke tas hensyn til kontakter med innretningens bakside. 

2.2.2.  Det skal ikke tas hensyn til pedaler og deres oppheng. 

2.3.  Innvendig sone 3: 

2.3.1.  I denne sonen skal prøvingsutstyr i form av en hodevekt flyttes i alle mulige retninger. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. 

2.3.2.  Kontaktbare kanter på baksiden av setekonstruksjonene kan alternativt oppfylle de særlige kravene til 

seteområde 1, 2 og 3 nevnt i nr. 1.1.5. 

 ______  
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Tillegg 1 

Prøvingsutstyr 

1.  Kneformet prøvingsutstyr 

1.1.  Diagram over prøvingsutstyret: 

 Figur 16-P1-Ap1-1 

  

2.  Framgangsmåte for bruk: 

2.1.  Prøvingsutstyret skal plasseres i enhver posisjon slik at 

– plan X-X’ holder seg parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, og 

– aksen X kan dreie over og under horisontalplanet gjennom vinkler på opptil 30°. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til dører 

1.  Krav og prøving 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med dører, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.1.  Hver dør skal vært utstyrt med en innretning som holder den lukket. Det kan være montert en dør med 

hengsler og/eller andre fastholdingsmekanismer, -systemer eller -innretninger, og en lukket dør kan ha hull 

og åpninger utover. 

1.1.2.  Hver dør skal kunne tåle en skyvekraft på 200 daN fra en rambukk med flat ende i en utoverrettet og 

horisontal (og dermed i kjøretøyets tverrgående) retning. Enden på rambukken skal ha en samlet diameter på 

høyst 50 mm og kan ha avrundede kanter. Kraften skal påføres enten midt på døren eller på et annet punkt i 

det vertikale tverrplanet som går gjennom R-punktet til den sitteplassen som er nærmest den aktuelle døren, i 

en høyde som tilsvarer R-punktets høyde, eller et punkt opptil 500 mm over det. Innvendig utstyr, 

komponenter eller andre deler som kan forstyrre påføringen av kraften, skal fjernes under prøvingen. 

1.1.2.1.  Den eller de innretningene som holder døren i lukket posisjon, skal ikke svikte, utløses eller åpnes fullstendig 

i løpet av 0,2 sekunder etter at den minste fastsatte påførte kraften er nådd, og døren skal holde seg lukket 

etter at kraften er fjernet. Hull og åpninger utover som følge av at materialer bøyes, er tillatt. 

 ______  
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VEDLEGG XVIII 

Krav til største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt og/eller begrensning av konstruksjonshastighet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt 

og/eller begrensning av konstruksjonshastighet 

1.1.  Kjøretøyer i den angitte gruppen skal oppfylle kravene til kjøretøyets høyeste hastighet og eventuelt største 

kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.1.1.  Slike kjøretøyer skal utstyres med innretninger som begrenser kjøretøyets høyeste hastighet som kan oppnås på 

en horisontal, flat og jevn flate, og/eller innretninger som begrenser den største kontinuerlige nominelle effekten 

eller nettoeffekten. 

1.1.2.  Slike innretninger skal fungere etter følgende prinsipper: 

1.1.2.1.  For kjøretøyer med motorer med elektrisk tenning som driver kjøretøyet enten direkte eller gjennom en 

mekanisk eller hydraulisk kraftoverføring: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved å justere to eller flere av følgende: 

– Egenskapene, tidspunktet eller forekomsten av den gnisten som antenner drivstoff-/luft-blandingen i 

sylinderen (sylindrene). 

– Luftmengden som motoren tilføres. 

– Drivstoffmengden som motoren tilføres. 

– Den elektronisk og/eller mekanisk styrte utgangsomdreiningshastigheten til drivverket (clutch, girkasse 

eller differensial). 

1.1.2.1.1.  Justering av tenningsegenskapene for å begrense kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største 

effekt er tillatt bare for (under)gruppe L3e-A3, L4e-A3 og L5e. 

1.1.2.2.  For kjøretøyer med motorer med kompresjonstenning som driver kjøretøyet direkte eller gjennom en mekanisk 

eller hydraulisk kraftoverføring: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved å justere to eller flere av følgende: 

– Luftmengden som motoren tilføres. 

– Drivstoffmengden som motoren tilføres. 

– Den elektronisk og/eller mekanisk styrte utgangsomdreiningshastigheten til drivverket (clutch, girkasse 

eller differensial). 

1.1.2.3.  For kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, herunder kjøretøyer med bare elektrisk 

drift og elektriske hybridkjøretøyer: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved hjelp av to eller flere av følgende: 

– Reduksjon av største effekt til én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyet eller omdreinings-

hastigheten slik den oppfattes internt for den elektriske motoren. 

– Reduksjon av største effekt til én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyets faktiske hastighet slik 

den oppfattes helt utenfor den elektriske motoren. 
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– Fysisk begrensning av kjøretøyets hastighet ved hjelp av interne eller eksterne komponenter, for 

eksempel høyeste omdreiningshastighet som en elektrisk motor kan oppnå. 

1.1.2.4.  For kjøretøyer som drives på en annen måte enn oppført ovenfor: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses på to eller flere forskjellige måter, som i så 

stor grad som mulig skal bygge på ovennevnte prinsipper for justering, reduksjon eller fysisk hastighets-

begrensning. 

1.1.2.5.  Minst to av de begrensningsmetodene som brukes, som nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4, skal virke uavhengig av 

hverandre, være av forskjellig art og ha forskjellig konstruksjonsfilosofi, selv om de kan anvende like elementer 

(f.eks. begge metoder basert på begrepet hastighet som et kriterium, men der den ene anvender måling inni 

motoren, mens den andre anvender måling ved drivverkets girkasse). Dersom én metode ikke virker etter 

hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep), skal det ikke være til hinder for de andre metodenes 

begrensningsfunksjon. I så fall kan største effekt og/eller høyeste hastighet som kan oppnås, være lavere enn 

under normale forhold. 

1.1.3.  Kjøretøyets høyeste hastighet eller største effekt skal ikke begrenses ved hjelp av et mekanisk gassregule-

ringsspjeld eller noe annet mekanisk spjeld som begrenser spjeldets åpning for å begrense motorens luftinntak. 

1.1.4.  Det er forbudt å ha eller bruke andre midler som gjør det mulig for kjøretøyets fører å justere, innstille, velge 

eller endre begrensningen av kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt direkte eller indirekte (f.eks. 

ved en bryter for høyytelseskjøring, en særlig kodet gjenkjennnelsestransponder i tenningsnøkkelen, fysisk eller 

elektronisk innstilling av koplingskabel, en valgmulighet gjennom en elektronisk meny eller en programmerbar 

funksjon i styreenheten). 

2.  Krav til demonstrasjon av typegodkjenning 

2.1.  Alle punkter skal kontrolleres. Kjøretøyprodusenten skal godtgjøre at de særlige kravene i nr. 1.1–1.1.2.5 er 

oppfylt, ved å bevise at to eller flere av de metodene som er gjennomført, ved å integrere særlige innretninger 

og/eller funksjoner i kjøretøyets framdriftssystem sikrer påkrevd største kontinuerlige nominelle effekt eller 

nettoeffekt og/eller begrensning av kjøretøyets høyeste hastighet, og at hver metode gjør dette på en fullstendig 

uavhengig måte. 

2.1.1.  Kjøretøyprodusenten skal klargjøre demonstrasjonskjøretøyet slik at det sikres at det bare brukes én metode 

under typegodkjenningsprøvingen. Den særlige klargjøringen og demonstrasjonsprøvingen av kjøretøyet skal 

utføres i full enighet med den tekniske instansen. 

2.1.2.  Den tekniske instansen kan be om klargjøring og demonstrasjon av ytterligere funksjonsfeil som kan oppstå som 

følge av ulovlige inngrep, og som eventuelt kan forårsake skade på kjøretøyet. 

 ______  
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VEDLEGG XIX 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til konstruksjonsmessig integritet 

1.1.  Kjøretøyer skal være konstruert slik at de er tilstrekkelig robuste til å tåle beregnet bruk i sin normale levetid, 

idet det tas hensyn til regelmessig og planlagt vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer som er klart og 

utvetydig angitt i bruksanvisningen som fulgte med kjøretøyet. Kjøretøyprodusenten skal framlegge en 

underskrevet erklæring på dette. 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-A og tråsykler i kjøretøygruppe L1e-B skal være konstruert og oppbygd slik at de 

oppfyller alle krav til styrke og oppbygging i forgafler og rammer som fastsatt i standarden EN 14764:2005, 

som angir sikkerhets- og ytelseskrav med hensyn til konstruksjon, montering og prøving av sykler og 

delenheter beregnet for bruk på offentlig vei. 

1.1.2.  Tråsykler i kjøretøygruppe L1e-B skal ha en masse i driftsferdig stand ≤ 35 kg og skal være utstyrt med pedaler 

som gjør det mulig å drive kjøretøyet utelukkende med førerens beinmuskelkraft. Det skal være mulig å justere 

innstillingen av førerplassen på kjøretøyet for å gi føreren en bedre ergonomisk stilling ved bruk av pedalene. 

Hjelpekraften til framdrift skal komme i tillegg til førerens pedalkraft og skal være høyst fire ganger så stor 

som den faktiske pedalkraften. 

1.2.  Montering og oppbygging av kjøretøyet ved monteringsanlegget/-anleggene, særlig med hensyn til kjøretøyets 

ramme, understell og/eller karosseri og drivverk, skal omfattes av et kvalitetssikringssystem for å sikre at 

viktige mekaniske forbindelser som sveisede og gjengede koplinger, samt andre relevante mekaniske 

egenskaper, kontrolleres etter behov. 

1.2.1.  Kravene i nr. 1.2 skal omfattes av kjøretøyprodusentens forpliktelser vedrørende ordningene for produksjons-

samsvar nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.3.  I samsvar med vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 skal typegodkjenningsmyndigheten kontrollere at det 

i tilfelle tilbakekalling på grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko på anmodning kan stilles spesifikke analyser av 

kjøretøyets konstruksjon, komponenter og/eller deler til rådighet for godkjenningsmyndigheten og Europakommi-

sjonen omgående ved hjelp av tekniske beregninger, virtuelle prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving. 

1.4.  Det skal ikke gis noen typegodkjenning av kjøretøyet dersom det er grunn til å tvile på at kjøretøyprodusenten 

er i stand til å stille til rådighet analysen nevnt i nr. 1.3. En slik tvil kan knytte seg til tilgjengeligheten eller 

forekomsten av en slik analyse (f.eks. søknad om typegodkjenning for et begrenset parti kjøretøyer fra en ikke-

etablert produsent representert av en part som sannsynligvis ikke har noen nevneverdig tilgang til en slik 

analyse). 

 ____________  


