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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/208 

av 8. desember 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav 

til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5 og artikkel 49 nr. 3, 

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 en omfattende ordning for EU-typegodkjenning og en styrket markeds-

overvåkingsordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate tekniske 

enheter, som definert i forordning (EU) nr. 167/2013, anvendelse. 

2) Jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av definisjonen «traktor» fastsatt i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EU) 

nr. 167/2013, og som det er montert maskiner på, bør typegodkjennes i samsvar med artikkel 77 i nevnte forordning. 

3) De monterte maskinene gjør at traktorer kan brukes til en rekke ulike jordbruks- og skogbruksformål, herunder 

spesialoppgaver. Monterte maskiner skal derfor omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(2), som 

fastsatt i artikkel 77 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 1958). I sin melding CARS 2020: Handlingsplan for en 

konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa uttalte Kommisjonen at den beste måten å fjerne ikke-tollbaserte 

handelshindringer på er å godkjenne internasjonale forskrifter i henhold til 1958 UN-ECE-avtalen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 20. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 9.6.2006, 

s. 24). 

(3) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 
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5) Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også UN-ECE-reglement nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98 

og 99. 

6) I Unionen er noen av kravene i forordninger om kjøretøydeler overført fra tilsvarende UN-ECE-reglement. I takt med 

den tekniske utviklingen blir UN-ECE-reglementet hele tiden endret, og de aktuelle unionsforordningene må ajourføres 

regelmessig for at de skal være i samsvar med innholdet i det respektive UN-ECE-reglementet. 

7) Muligheten for at UN-ECE-reglementet får anvendelse for typegodkjenning av EU-kjøretøyer som grunnlag for 

Unionens lovgivning er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013. I henhold til nevnte forordning skal typegodkjenning i 

samsvar med UN-ECE-reglementer som får anvendelse på lik linje med regelverket til Unionen, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte reglement og dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

8) Når UN-ECE-reglementer får anvendelse på lik linje med regelverket til Unionen, bidrar det til å hindre overlapping 

ikke bare av tekniske krav, men også av sertifiseringsmessige og administrative framgangsmåter. Dessuten bør 

typegodkjenning som bygger direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre markedstilgangen 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 ta med UN-ECE-reglement nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98, 99, 106, 112 og 

113 i vedlegg I til denne forordning, som inneholder en liste over UN-ECE-reglementer som gjelder på lik linje med 

regelverket til Unionen. 

10) Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til nevnte forordning fastsetter krav til funksjonssikkerhet 

tidligere omfattet av direktiver som ble opphevet ved nevnte forordning. Selv om kravene fastsatt i denne forordning i 

stor grad er overført fra direktivene som ble opphevet, bør viktige endringer tas med der det er nødvendig for å tilpasse 

kravene til den tekniske utviklingen, utvide omfanget til ytterligere kjøretøykategorier eller øke sikkerhetsnivået når det 

for eksempel gjelder styrbarhet, ruter, dimensjoner og masser, dekk og mekaniske koplinger, som regnes som 

avgjørende for funksjonssikkerheten til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Det bør innføres krav til høyeste 

konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere med hensyn til særlige egenskaper hos jordbruks- og 

skogbrukstraktorer som er konstruert for terrengbruk, men som også kjøres på offentlig vei med hardt dekke. 

11) Når produsenter kan velge å søke om nasjonal typegodkjenning i samsvar med artikkel 2 i forordning (EU) 

nr. 167/2013, bør medlemsstater på alle områder som omfattes av denne forordning, fritt kunne fastsette krav som 

avviker fra kravene i denne forordning, med hensyn til nasjonal typegodkjenning. 

 Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet dersom kjøretøyet samsvarer med kravene fastsatt i 

denne forordning, med unntak av kravene på særlige områder, ettersom enkelte medlemsstater har strengere krav på 

nasjonalt plan. 

12) Medlemsstater skal forby at nye kjøretøyer som ikke samsvarer med kravene i denne forordning, gjøres tilgjengelige på 

markedet, registreres eller tas i bruk fra den dato som er fastsatt i forordning 167/2013 og øvrige delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

13) For at alle nye regler om typegodkjenning skal komme til anvendelse samtidig, bør denne forordning få anvendelse fra 

1. januar 2016, som er datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 167/2013 —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes nærmere tekniske krav til og prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet, med unntak av 

bremseytelse, med sikte på godkjenning av og markedstilsyn med jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og de systemene, 

komponentene og de separate tekniske enhetene som er beregnet på slike kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. Videre menes med: 

 1) «slepeinnretning» en traktorkomponent som er konstruert for å danne en mekanisk kopling mellom traktoren og en 

trekkvogn for å slepe traktoren vekk dersom den ikke kan flyttes ved egen hjelp, 

 2) «masse i driftsferdig stand» massen til et ulastet kjøretøy klart for normal bruk og inkludert standardutstyr i henhold til 

produsentens spesifikasjoner, kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy og fører (anses å være lik 75 kg) og uten 

valgfritt tilbehør, 

 3) «betjeningsinnretning for styring» den delen som føreren betjener direkte for å styre traktoren, 

 4) «betjeningskraft» den kraften som føreren bruker på betjeningsinnretningen for å styre traktoren, 

 5) «dekk som normalt er montert» typen eller typene dekk som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, og som 

er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

 6) «belter som normalt er montert» typen eller typene belter som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, og som 

er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

 7) «speil» en innretning som innenfor rimelige grenser og innenfor det synsfeltet som er geometrisk definert i nr. 5 i vedlegg 

IX, er beregnet på å gi god sikt bakover, som ikke hindres av traktordeler eller av personer som befinner seg i traktoren, 

 8) «innvendig speil» et speil som er montert i traktorens førerhus eller ramme, 

 9) «speilgruppe» alle speil som har én eller flere egenskaper eller funksjoner felles, 

10) «lykt» en innretning som er beregnet på å lyse opp veien (frontlykt) eller å gi et lyssignal,  
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11) «traktorens akselavstand» eller «kjøretøyets akselavstand» avstanden mellom vertikalplanene som er vinkelrette på 

traktorens eller kjøretøyets midtplan i lengderetningen og går gjennom traktorens eller kjøretøyets aksler, 

12) «lastet kjøretøy» kjøretøyet lastet til største teknisk tillatte totalmasse. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal utstyre jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 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 fastsatt i artikkel 5-38. 

2.  Produsentene skal ved hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyene som gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller 

kravene til funksjonssikkerhet fastsatt i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til nevnte forordning, og 

oppfyller de detaljerte tekniske kravene og samsvarer med prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 5-38 i denne forordning. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler som gjøres tilgjengelige på markedet eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning. 

4.  Produsentene skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å hindre 

ulovlige inngrep i og endring av styringssystemet for framdriftssystemet, herunder eventuelle datamaskiner som kontrollerer 

funksjonssikkerheten. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

UN-ECE-reglementene og endringene av disse angitt i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse på typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

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.  Prøvene skal utføres eller skje i påsyn av godkjenningsmyndigheten, eller dersom godkjent av godkjenningsmyndigheten, 

av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet som er 

angitt i artikkel 68 bokstav f) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 6 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

Ytelseskravene som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens integritet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal kontrolleres i samsvar med vedlegg II i denne forordning.  
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Artikkel 7 

Krav til største konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på hastighet, turtallsregulatorer og hastighetsbegrensere nevnt i 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 8 

Krav til styring for hurtige traktorer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på styring for hurtige traktorer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav til styring 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på styring for hurtige traktorer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav til hastighetsmålere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på hastighetsmålere nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 11 

Krav til synsfelt og vindusviskere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på synsfelt og vindusviskere nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav til ruter 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på ruter nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav til speil 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på speil nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav til informasjonssystemer for fører 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på informasjonssystemer for fører nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav til lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder nevnt i artikkel 17 

nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning.  
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Artikkel 16 

Krav til lysanlegg 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på lysanlegg nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 17 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, bilbelter og kjøretøyets dører 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, 

bilbelter og kjøretøyets dører nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XIII til denne forordning. 

Artikkel 18 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav 

f) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav g) 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav til signalhorn 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på signalhorn nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 21 

Krav til varmeanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på varmeanlegg nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Krav til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk nevnt i artikkel 17 nr. 2 

bokstav j) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 23 

Krav til kjennemerke 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på kjennemerker nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav k) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIX til denne forordning. 

Artikkel 24 

Krav til lovfestede kjennemerker og merkinger 

Kravene som får anvendelse på lovfestede kjennemerker og merkinger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav k) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal kontrolleres i samsvar med vedlegg XX til denne forordning.  
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Artikkel 25 

Krav til dimensjoner og tilhengermasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på dimensjoner og tilhengermasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXI til denne forordning. 

Artikkel 26 

Krav til største tillatte totalmasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på største tillatte totalmasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXII til denne forordning. 

Artikkel 27 

Krav til ballastmasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på ballastmasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIII til denne forordning. 

Artikkel 28 

Krav til sikkerhet i elektriske systemer 

Kravene som får anvendelse på elektriske systemer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav m) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIV til denne forordning. 

Artikkel 29 

Krav til drivstofftanker 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på drivstofftanker nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) og m) og 18 nr. 2 

bokstav l i forordning (EU) nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXV til denne forordning. 

Artikkel 30 

Krav til vern bak 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på vern bak nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav n) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVI til denne forordning. 

Artikkel 31 

Krav til sidevern 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på sidevern nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav o) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVII til denne forordning. 

Artikkel 32 

Krav til lasteplattform 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på lasteplattformer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav p) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVIII til denne forordning. 

Artikkel 33 

Krav til slepeinnretninger 

Kravene som får anvendelse på slepeinnretninger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav q) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIX til denne forordning.  
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Artikkel 34 

Krav til dekk 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på dekk nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav r) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXX til denne forordning. 

Artikkel 35 

Krav til avskjermingssystemer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på avskjermingssystemer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav s) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXI til denne forordning. 

Artikkel 36 

Krav til reversgir 

Kravene som får anvendelse på reversgir nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav t) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XXXII til denne forordning. 

Artikkel 37 

Krav til belter 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på belter nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav u) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXIII til denne forordning. 

Artikkel 38 

Krav til mekaniske koplinger 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på mekaniske koplinger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav v) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXIV til denne forordning. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 39 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Fra 1. januar 2018 skal nasjonale myndigheter forby at kjøretøyer som ikke samsvarer med funksjonssikkerheten fastsatt i 

forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning, gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk. 

Artikkel 40 

Nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet dersom kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten samsvarer med kravene fastsatt i denne forordning, med unntak av krav til 

a)  kjøretøydimensjoner og tilhengermasse som fastsatt i artikkel 25, 

b)  største tillatte totalmasse som fastsatt i artikkel 26, 

c)  gjennomsnittlig marktrykk og største tillatte belastning per belterulle for traktorer i kategori C som fastsatt i artikkel 37, 

d)  signalpaneler og -folier på kjøretøyer i gruppe S med en bredde på over 2,55 m som fastsatt i artikkel 16. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 41 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 8. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over gjeldende UN-ECE-reglementer 

Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

3 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 12 til endringsserie 02 EUT L 323 av 6.12.2011, s. 1 T, C, R og S 

4 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 31 av 31.1.2009, s. 35 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 17 

T, C, R og S 

5 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Omfatter all gyldig tekst fram til 

endringsserie 03 

EUT L 162 av 29.5.2014, s. 1 T og C 

6 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 19 til endringsserie 01 

Rettelse 1 til supplement 18 

Supplement 19 til endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, s. 40 T, C, R og S 

7 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Lysanlegg 

Supplement 16 til endringsserie 02 EUT L 148 av 12.6.2010, s. 1 T, C, R og S 

10 Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Endringsserie 04 

Rettelse 1 til revisjon 4 

Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1 T og C 

18 Sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 120 av 13.5.2010, s. 29 T og C 

19 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 113 

T og C 

21 Innvendig utstyr – dører Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 188 av 16.7.2008, s. 32 T og C 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

23 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 17 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 17.1.2012, s. 18 T, C, R og S 

25 Hodestøtter Endringsserie 04 

Rettelse 2 til revisjon 1 til forordning 

EUT L 215 av 14.8.2010, s. 1 T og C 

28 Signalhorn Supplement 3 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33 T og C 

30 Dekk Supplement 15 til endringsserie 02 

Supplement 16 til endringsserie 02 

EUT L 201 av 30.7.2008, s. 70 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 1 

T, R og S 

31 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 7 til endringsserie 02 EUT L 185 av 17.7.2010, s. 15 T og C 

37 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 34 til endringsserie 03 EUT L 297 av 13.11.2010, s. 1 T, C og R 

38 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Rettelse 1 til supplement 12 

Endringer av reglement 38, herunder 

supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 148 av 12.6.2010, s. 55 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 20 

T og C 

43 Ruter Supplement 2 til endringsserie 01 EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1 T og C 

46 Speil Supplement 4 til endringsserie 02 

Rettelse 1 til supplement 4 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 211 

T og C 

48 Lysanlegg Supplement 6 til endringsserie 04 

Endringsserie 05 

EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46 T, C, R og S 

54 Dekk Supplement 16 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 17 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 2 

T, R og S 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

55 Mekaniske koplinger Supplement 1 til endringsserie 01 EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1 T, C, R og S 

62 Sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 89 av 27.3.2013, s. 37 T og C 

69 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Lysanlegg 

Supplement 5 til endringsserie 01 EUT L 200 av 31.7.2010, s. 1 T og C 

T, C, R og S 

73 Sidevern Endringsserie 01 EUT L 122 av 8.5.2012, s. 1 R3b og R4B 

75 Dekk Supplement 13 til reglementet i sin 

opprinnelige form 

EUT L 84 av 30.3.2011, s. 46 T, R og S 

77 Lysanlegg Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 4 T, C, R og S 

79 Styring for hurtige 

traktorer 

Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 137 av 27.5.2008, s. 25 Tb og Cb 

81 Speil Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 185 av 13.7.2012, s. 1 T og C med 

sadel og 

styre 

87 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Rettelse 1 til revisjon 2 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, s. 46 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 24 

T og C 

89 Høyeste konstruksjons-

hastighet, turtallsregu-

latorer og hastighetsbe-

grensere 

Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 158 av 19.6.2007, s. 1 T og C 

91 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 11 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 12 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 13 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, s. 69 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 27 

R og S 

98 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 4 til endringsserie 01 EUT L 176 av 14.6.2014, s. 64 T og C 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

99 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 5 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 151 

T og C 

104 Lysanlegg Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til: Supplement 7 til den 

opprinnelige versjonen av reglementet 

EUT L 75 av 14.3.2014, s. 29 T, C, R og S 

106 Dekk Supplement 8 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 257 av 30.9.2010, 

s. 231 

T, R og S 

112 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 12 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 264 

T og C 

113 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til supplement 3 til endringsserie 01 

til reglementet 

EUT L 176 av 14.6.2014, 

s. 128 

T og C 

117 Dekk Endringsserie 02 

Rettelse 1 til endringsserie 02 

Rettelse 2 til endringsserie 02 

Rettelse 3 til endringsserie 02 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 3 T, R og S 

119 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til supplement 3 til endringsserie 01 

EUT L 89 av 25.3.2014, s. 101 T og C 

122 Varmeanlegg Endring 2 til den opprinnelige versjonen 

av reglementet 

Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 231 

T og C 

123 Adaptivt frontlyssystem Omfatter all gyldig tekst fram til 

supplement 4 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 222 av 24.8.2010, s. 1. T og C 

128 Lyskilder med 

lysemitterende dioder 

(LED) 

Omfatter all gyldig tekst fram til 

supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 162 av 29.5.2014, s. 43 T, C og R 
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VEDLEGG II 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

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. 

2.  Montering og oppbygging av kjøretøyet ved monteringsanleggene, særlig når det gjelder kjøretøyets ramme, understell og 

karosseri og framdriftssystem, 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. 

3.  Godkjenningsmyndigheten skal kontrollere kvalitetssikringssystemet som et ledd i ordningene for produksjonssamsvar 

nevnt i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4.  Typegodkjenningsmyndigheten skal kontrollere at i tilfelle tilbakekalling på grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko, kan på 

anmodning en særskilt analyse av kjøretøyets konstruksjon, komponenter og/eller deler ved hjelp av tekniske beregninger, 

virtuelle prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving omgående bli stilt til rådighet for godkjenningsmyndigheten og 

Europakommisjonen. 

5.  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. 4. En slik tvil kan knytte seg til enten 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). 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav til største konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «turtallsregulator» en enhet som brukes til å måle og regulere hastigheten til motoren og/eller kjøretøyet, 

1.2. «framdriftssystem» en gruppe komponenter som genererer kraft og overfører den til veidekket, herunder motor, 

kraftoverføring, drivaksler, differensialer og drivhjul eller belter, 

1.3. «ulovlig inngrep» ulovlige endringer som kan skade funksjonssikkerheten, særlig ved å øke kjøretøyets ytelse, og skade 

miljøet, 

1.4. «hastighetsbegrenser» en enhet som har til hovedfunksjon å kontrollere drivstofftilførselen til motoren for å begrense 

kjøretøyets hastighet til spesifisert verdi. 

 KRAV 

2. Høyeste konstruksjonshastighet 

2.1.  Under typegodkjenningen skal gjennomsnittshastigheten måles på en rett strekning, som kjøres i begge retninger med 

passering av startlinjen i fart. Underlaget på strekningen skal være fast; strekningen skal være flat og minst 100 meter 

lang, men kan likevel omfatte hellinger på høyst 1,5 %. 

2.2.  Under prøvingen skal traktoren være ulastet og i driftsferdig stand, uten ballast eller spesialutstyr, og dekktrykket skal 

være det som er fastsatt for bruk på vei. 

2.3.  Under prøvingen skal traktoren være utstyrt med nye luftfylte dekk med den største rulleradiusen, uttrykt som 

hastighets-/radiusindeks, som produsenten har fastsatt for traktoren. 

2.4.  Girutvekslingsforholdet som brukes under prøvingen, skal være det som gir kjøretøyet dets høyeste hastighet, og det 

skal kjøres med fullt pådrag. 

2.5.  For å ta hensyn til forskjellige uunngåelige feil som særlig skyldes målemetoden og økningen i motorens turtall ved 

delvis belastning, skal det under typegodkjenningsprøvingen godtas en hastighet som overstiger verdien for høyeste 

konstruksjonshastighet med 3 km/t. En ytterligere toleranse på 5 % er tillatt for å ta høyde for variasjoner som skyldes 

dekkstørrelse. 

2.6.  Med henblikk på å gi godkjenningsmyndighetene mulighet til å beregne den høyeste teoretiske hastighet, skal 

produsentene som en orientering angi girutvekslingsforholdet, drivhjulenes faktiske tilbakelagte strekning ved en hel 

omdreining og motorturtallet ved største effekt med fullt pådrag og eventuell turtallsregulator innstilt slik produsenten 

har fastsatt. Høyeste teoretiske hastighet skal beregnes uten toleransen nevnt i punkt 2.5. 

3. Turtallsregulator 

3.1.  Dersom en turtallsregulator er levert som standard fra produsenten, skal den være montert og konstruert på en slik måte 

at traktoren er i samsvar med nr. 2 i ovennevnte bestemmelser om høyeste konstruksjonshastighet. 

4. Krav til hastighetsbegrenser og tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

4.1.  Krav til hastighetsbegrenser 

 Kjøretøyer i gruppe T og C med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal utstyres med regulerbare 

hastighetsbegrensere som samsvarer med kravene fastsatt i dette vedlegg. 
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4.1.1.  Regulerbare hastighetsbegrensere skal samsvare med kravene for kjøretøyer i gruppe N2 og N3 fastsatt i nr. 1 og 2, del 

II nr. 13.2, del III nr. 21.2 og 21.3, vedlegg 5 nr. 1 og vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 89, som nevnt i vedlegg I. 

4.2.  Tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

4.2.1.  Formål og virkeområde 

 Tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem skal sikre at et kjøretøy som oppfyller krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, krav til kjøretøykonstruksjon og krav til funksjonssikkerhet ved typegodkjenning, fortsetter å oppfylle 

kravene i hele levetiden samt hindre at kjøretøyets framdriftssystem endres på en måte som er ugunstig og virker 

negativt inn på funksjonssikkerheten og/eller miljøet. 

4.3.  Allmenne krav 

4.3.1.  Produsenten skal sikre at godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen får nødvendige opplysninger og 

eventuelt kjøretøyer, framdriftssystemer, komponenter og separate tekniske enheter som er nødvendige for å 

kontrollere at kravene fastsatt i dette vedlegg er oppfylt. 

4.3.2.  Produsenten skal i søknaden om typegodkjenning erklære sin forpliktelse til ikke å markedsføre utskiftbare 

komponenter som kan innebære at framdriftssystemets ytelse økes mer enn det som gjelder for den aktuelle varianten. 

4.4.  Produsenten skal sikre at det godkjente kjøretøyet overholder følgende punkter om sikkerhet i det elektroniske systemet 

som begrenser kjøretøyets ytelse. 

4.4.1.  For kjøretøyer som er utstyrt med en eller flere elektriske/elektroniske innretninger som begrenser ytelsen til dets 

framdriftssystem, skal kjøretøyprodusenten framlegge data og dokumentasjon for den tekniske instansen for å vise at 

endring eller frakopling av innretningen eller dens ledninger ikke vil øke framdriftsytelsen. 

4.4.2.  Kjøretøyer utstyrt med elektronisk kontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn dem som er tillatt av 

produsenten. Produsenten skal tillate endringer dersom disse er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, 

inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. 

4.4.3.  Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller driftsparametrer skal være beskyttet mot ulovlig inngrep. 

4.4.4.  Datakodede driftsparametrer for framdriftssystemer skal ikke kunne endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer, 

f.eks. loddede eller innkapslede datakomponenter eller forseglede eller loddede datainnfatninger. 

4.4.5.  Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske 

algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer. 

4.4.6.  Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart leseminne, 

EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene skal ta i bruk strategier for ekstra 

beskyttelse mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern datamaskin drevet 

av produsenten, som uavhengige aktører også skal ha tilstrekkelig beskyttet tilgang til. 

4.4.7.  Lagrede diagnostiske feilkoder i styreenheten(e) for framdriftssystemet eller motoren, dvs. numeriske eller 

alfanumeriske identifikatorer som identifiserer eller merker en funksjonssvikt i disse, skal ikke slettes dersom 

datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning, eller ved frakopling av eller svikt i kjøretøyets batteri eller 

jordforbindelse. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav til styring for hurtige traktorer 

1.  Kravene fastsatt i nr. 2, 5 og 6 og i vedlegg 4 og 6 til UN-ECE-reglement nr. 79 om styringen av motorvogner, som nevnt 

i vedlegg I, får anvendelse på kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t. 

1.1.  Kravene i ISO 10998:2008, Amd 1 2014 får anvendelse på styringen av kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med høyeste 

konstruksjonshastighet på over 40 km/t, men ikke over 60 km/t. 

1.2.  Styringen av Cb-traktorer samsvarer med nr. 3.9 i vedlegg XXXIII. 

2.  Kravene til betjeningskraft for kjøretøyene nevnt i nr. 1 skal være de samme som kravene for kjøretøyer i gruppe N2 

fastsatt i del 6 i UN-ECE-reglement nr. 79, som nevnt i vedlegg I. 

 For et kjøretøy som er utstyrt med sadel og styre, bør samme betjeningskraft anvendes på midten av grepet. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav til styring 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «styreinnretning» den komplette innretningen som har som formål å endre traktorens bevegelsesretning. 

 Styreinnretningen kan omfatte betjeningsinnretningen for styring, styreoverføring, styrte hjul, og dersom det er 

relevant, spesialinnretninger for å produsere hjelpe- eller fremmedkraft, 

1.2. «styreoverføring» alle delene mellom betjeningsinnretningen for styring og styrte hjul, unntatt de spesialinnretningene 

som er definert i nr. 1.3. Styreoverføringen kan være mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller en kombinasjon 

av disse, 

1.3. «spesialinnretning» den delen av styreinnretningen som produserer hjelpe- eller fremmedkraft. Hjelpe- eller 

fremmedkraft kan produseres mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller som en kombinasjon av disse (f.eks. 

oljepumpe, kompressor, batteri osv.), 

1.4. «hjelpekraftstyring» utstyret der utslagskraften til de styrte hjulene både produseres av førerens muskelkraft og av 

spesialinnretningen, herunder styreinnretninger der styringskraften normalt utelukkende produseres av spesial-

innretningen, men der førerens muskelkraft kan brukes til styring dersom spesialinnretningen svikter, 

1.5. «fremmedkraftstyring» innretningen der utslagskraften til de styrte hjulene utelukkende produseres av spesial-

innretningen, 

1.6. «differensialstyring» en styringsmetode på hjul eller belter der traktorens retning bestemmes ved å skape en 

forskjellig rotasjonshastighet mellom venstre og høyre hjul eller belteenheter, 

1.7. «styrte hjul» ett av følgende: 

a)  hjul som har en hjulinnstilling som kan endres direkte eller indirekte i forhold til traktoren for å endre traktorens 

bevegelsesretning, 

b)  alle hjul på midjestyrte traktorer, 

c)  hjul på samme aksel der farten kan varieres slik at traktorens bevegelsesretning endres. 

 KRAV TIL KONSTRUKSJON, MONTERING OG KONTROLL 

2. Allmenne krav 

2.1.  Styreinnretningen skal gi lett og sikker styring av traktoren, og den skal oppfylle de særlige kravene angitt i nr. 3. 

2.2.  Styringen av traktorer i gruppe C samsvarer med kravene fastsatt i nr. 3.9 i vedlegg XXXIII.  
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2.3.  Kravene fastsatt i nr. 2.2 får ikke anvendelse for traktorer i gruppe C med stålbelter utstyrt med differensialstyring. 

Forskjellen i omdreiningshastighet, som nevnt i nr. 1.6, oppnås enten ved en kombinasjon av mekaniske 

komponenter, som bremser og en differensial, eller ved en separat kraftoverføringsvei på venstre og høyre side, som 

for eksempel atskilt hydrostatisk kraftoverføring. Dersom styringssystemet er kombinert med bremsesystemet, får 

kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013 anvendelse. 

3. Særlige krav 

3.1.  Betjeningsinnretning for styring 

3.1.1.  Betjeningsinnretningen for styring skal være enkel å bruke og gripe for et forventet utvalg voksne operatører når det 

gjelder variasjoner i størrelse og styrke. Den skal være konstruert slik at den gir gradvis utslag på styringen. 

Bevegelsesretningen på betjeningsinnretningen for styring skal tilsvare den tilsiktede endringen i traktorens 

bevegelsesretning. 

3.1.2.  Den betjeningskraften som er nødvendig for å føre traktoren fra rett-fram-posisjon over i en vendesirkel med en 

radius på 12 m, skal ikke overskride 25 daN. Er traktoren utstyrt med hjelpekraftstyring som ikke er knyttet til annen 

innretning, skal betjeningskraften ikke overskride 60 daN dersom hjelpekraften svikter. 

3.1.3.  For å kontrollere at kravene i nr. 3.1.2 er oppfylt, skal traktoren styres med en fart på 10 km/t fra rett-fram-posisjon og 

inn i en sirkel på tørr, flat veibane med godt veigrep. Betjeningskraften på betjeningsinnretningen for styring skal 

registreres til innretningen når den stillingen som tilsvarer traktorens inngang til en vendesirkel med 12 m radius. Tiden 

for manøveren (fra aktiveringen av betjeningsinnretningen for styring begynner til det øyeblikket målestillingen nås) 

skal normalt ikke overskride fem sekunder, og ikke mer enn åtte sekunder dersom spesialinnretningen svikter. Prøven 

foretas med styreutslag både til høyre og til venstre. 

 Ved prøven skal traktoren ha største teknisk tillatte masse, og dekktrykket og massefordelingen mellom akslene skal 

være i samsvar med produsentens angivelser. Beltetrykket skal særlig ikke overstige verdien angitt i nr. 3.3 i vedlegg 

XXXIII. 

3.2.  Styreoverføring 

3.2.1.  Styreinnretningen skal ikke omfatte elektrisk eller rent pneumatisk styreoverføring. 

3.2.2.  Styreoverføringen skal være konstruert slik at den oppfyller alle driftskrav. Den skal være lett tilgjengelig for 

vedlikehold og kontroll. 

3.2.3.  Når styreoverføringen ikke er helt hydraulisk, skal det være mulig å kjøre traktoren selv om de hydrauliske eller 

pneumatiske delene av styreoverføringen svikter. 

3.2.4.  En helt hydraulisk drevet styreoverføring og spesialinnretningene skal oppfylle følgende krav: 

3.2.4.1.  Én eller flere innretninger som begrenser trykket, skal beskytte hele eller deler av kretsen mot overtrykk. 

3.2.4.2.  De innretningene som begrenser trykket, skal være innstilt slik at trykket T som tilsvarer høyeste driftstrykk fastsatt 

av produsenten, ikke overskrides. 

3.2.4.3.  Rørene skal ha slike egenskaper og dimensjoner at de kan tåle trykk som er fire ganger høyere enn trykk T 

(innstillingstrykk for den innretningen som begrenser trykket), og rørene skal være plassert og montert slik at faren 

for skade ved støt eller kollisjon reduseres til et minimum, samt at faren for skade på grunn av friksjon kan anses 

som ubetydelig. 
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3.3.  Styrte hjul 

3.3.1.  Alle hjul kan være styrte hjul. 

3.4.  Spesialinnretning 

3.4.1.  Spesialinnretning som brukes i ulike typer styringsinnretninger, skal godtas under følgende omstendigheter: 

3.4.1.1.  Dersom traktoren er utstyrt med hjelpekraftstyring, skal det være mulig å kjøre den selv om spesialinnretningen 

svikter. Dersom hjelpekraftstyringen ikke har egen kraftkilde, skal den utstyres med et energireservoar. Dette 

energireservoaret kan erstattes av en selvforsynt innretning som forsyner styreinnretningen med kraft med prioritet 

over de andre systemene som er tilkoblet den felles kraftkilden. Dersom det er en hydraulisk forbindelse mellom den 

hydrauliske styreinnretningen og den hydrauliske bremseinnretningen, og dersom begge mottar kraft fra den samme 

energikilden, skal den kraften som kreves for å aktivere styreinnretningen dersom ett av systemene skulle svikte, 

ikke overstige 40 daN, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 og vedlegg I nr. 3 til forordning (EU) nr. 167/2013. Dersom kraftkilden er trykkluft, skal lufttanken 

være utstyrt med tilbakeslagsventil. 

 Dersom styrekraften normalt produseres utelukkende ved hjelp av spesialinnretninger, skal hjelpekraftstyringen være 

utstyrt med et varsellys eller et lydsignal som varsler dersom spesialinnretningen svikter og betjeningskraften 

overskrider 25 daN. 

3.4.1.2.  Dersom traktoren er utstyrt med fremmedkraftstyring og denne har rent hydraulisk styreoverføring, skal det dersom 

spesialinnretningen eller motoren svikter, være mulig å utføre de to manøvrene som er angitt i nr. 3.1.3, ved hjelp av 

en spesiell hjelpeinnretning. Den spesielle hjelpeinnretningen kan være en trykkluft- eller gasstank. En oljepumpe 

eller en kompressor kan brukes som spesiell hjelpeinnretning dersom denne settes i gang ved rotasjon av traktorens 

hjul, og den ikke kan koples fra hjulene. Dersom spesialinnretningen svikter, skal et varsellys eller lydsignal varsle 

om dette. 

3.4.1.2.1.  Dersom spesialinnretningen er pneumatisk, skal den være utstyrt med en trykklufttank beskyttet med 

tilbakeslagsventil. Denne trykklufttankens kapasitet skal være beregnet slik at det er mulig å foreta minst sju 

fullstendige omdreininger (fra stopp til stopp) før tanktrykket har falt til halvparten av driftstrykket; prøving skal 

utføres med de styrte hjulene løftet fra bakken. 

4.  Produsentene kan velge om de vil anvende enten kravene fastsatt i dette vedlegg eller kravene fastsatt i vedlegg IV. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Krav til hastighetsmålere 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «normalt driftstrykk» det kalde lufttrykket som er spesifisert av kjøretøyprodusenten, økt med 0,2 bar, 

1.2. «hastighetsmåler» den delen av innretningen for hastighetsmåling som til enhver tid viser føreren kjøretøyets 

hastighet. 

2. Krav 

2.1.  Alle traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t skal utstyres med en hastighetsmåler i samsvar 

med kravene fastsatt i dette vedlegg. 

2.1.1.  Traktorer i gruppe T4.1 og C4.1 med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 30 km/t, skal utstyres 

med en hastighetsmåler i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg. 

2.1.2.  Skjermen på hastighetsmåleren skal være plassert i førerens direkte synsfelt og være lett leselig både om dagen og 

natten. Hastighetsområdet som vises, skal være stort nok til å omfatte høyeste konstruksjonshastighet som 

produsenten har angitt for denne typen kjøretøy. 

2.2.  Dersom hastighetsmåleren har en skala, til forskjell fra en digital skjerm, skal den være lett leselig. 

2.2.1.  Graderingene skal være på 1, 2, 5 eller 10 km/t. Hastighetsverdiene skal angis på skiven som følger: 

2.2.1.1.  Når den høyeste verdien på skiven ikke overstiger 40 km/t, skal hastighetsverdier angis i intervaller som ikke 

overstiger 10 km/t, og graderinger som ikke overstiger 5 km/t. 

2.2.1.2.  Når den høyeste verdien på skiven overstiger 40 km/t, skal hastighetsverdier angis i intervaller som ikke overstiger 

20 km/t, og graderinger som ikke overstiger 5 km/t. 

2.2.2.  Medlemsstater der kjøretøyhastigheten måles i miles per time når denne forordning trer i kraft, kan kreve at 

innretninger for hastighetsmåling montert på kjøretøyer som selges i denne stat, merkes med både kilometer per time 

og miles per time i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF(1). 

 Dersom en hastighetsmåler produseres for salg i en medlemsstat der britiske målenheter brukes, skal hastighets-

måleren også merkes i mph (miles per time), og graderingene skal være på 1, 2, 5 eller 10 mph. Hastighetsverdiene 

skal angis på skiven med intervaller som ikke overstiger 20 mph. 

2.2.3.  Angitte hastighetsintervaller behøver ikke å være ensartede. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF av 11. mars 2009 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om målenheter (EUT L 114 av 7.5.2009, s. 10). 
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2.3.  Nøyaktigheten til innretningen for hastighetsmåling skal prøves på følgende måte: 

2.3.1.  Kjøretøyet er utstyrt med én av dekk- eller beltetypene som normalt er montert, og prøven skal gjentas for hver av 

typene hastighetsmålere som produsenten har spesifisert. 

2.3.2.  Trykket på akselen som driver innretningen for hastighetsmåling, skal svare til den delen av massen i driftsferdig 

stand som bæres av akselen. 

2.3.3.  Hastighetsmålerens referansetemperatur skal være 23 ± 5 °C. 

2.3.4.  I hver prøve skal dekktrykket være normalt driftstrykk. 

2.3.5.  Kjøretøyet skal prøves ved følgende tre hastigheter: 20, 30 og 40 km/t, eller 80 % av høyeste hastighet spesifisert av 

produsenten, for hurtige traktorer. 

2.3.6.  Prøvingsinstrumentet som brukes til å måle virkelig kjøretøyhastighet, skal ha en nøyaktighet på ± 1,0 %. 

2.3.6.1.  Overflaten til testbanen skal være flat og tørr og gi tilstrekkelig friksjon. 

2.4.  Hastigheten som angis, skal aldri være mindre enn virkelig hastighet. Ved hastighetene som er spesifisert for 

prøvingen i nr. 2.3.5 over, og mellom disse hastighetene, skal det være følgende forhold mellom hastigheten angitt på 

hastighetsmålerskiven (V1) og virkelig hastighet (V2): 0 ≤ V1  V2 ≤ (V2/10)  4 km/t. 

 _____  



Nr. 17/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG VII 

Krav til synsfelt og vindusviskere 

Kjøretøyer i gruppe T og C skal oppfylle følgende krav: 

1.  ISO 5721-1:2013 om synsfelt framover og vindusviskere, 

2.  delen som omhandler synsfeltet på siden av traktoren, i ISO 5721-2: 2014 om synsfeltet på siden av og bak 

landbrukstraktorer. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Krav til ruter 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «referansepunkt for førerens øyne» den ved sedvane fastsatte posisjon for traktorførerens øyne på et tenkt punkt. 

Punktet befinner seg på et plan parallelt med traktorens medialplan i lengderetningen som går midt gjennom setet, 

700 mm vertikalt over dette planets skjæringslinje og setets overflate og 270 mm i retning ryggstøtten fra det vertikale 

planet som tangerer den fremre kanten av setets overflate og er vinkelrett med traktorens medialplan i lengderetningen 

(figur 1). Referansepunktet som bestemmes på denne måten, gjelder for et tomt sete innstilt i den midtstilling som er 

fastsatt av traktorprodusenten. 

1.2 «sikkerhetsglass som kreves for førerens sikt bakover» alle ruter som er plassert bak et plan som går gjennom 

referansepunktet for førerens øyne og vinkelrett mot kjøretøyets midtplan i lengderetningen, der føreren kan se veien 

når kjøretøyet kjøres eller manøvreres. 

2. Krav 

2.1.  Ruter på kjøretøyer i gruppe T skal samsvare med kravene i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I til denne 

forordning, med unntak av vedlegg 21 til nevnte UN-ECE-reglement. 

2.2.  Ruter på kjøretøyer i gruppe C skal samsvare med samme krav som er fastsatt for tilsvarende kjøretøyer i gruppe T. 

2.3.  Montering av sikkerhetsglass på kjøretøyer i gruppe T og C med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal 

samsvare med bestemmelsene for kjøretøyer i gruppe N i vedlegg 21 til UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i 

vedlegg I. 

2.4.  Montering av sikkerhetsglass på kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 60 km/t. 

2.4.1.  Sikkerhetsglass skal monteres på en måte som sikrer et høyt sikkerhetsnivå for fører og passasjerer, og som særlig gir 

føreren god sikt, ikke bare framover, men også bakover og til siden. 

2.4.2.  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. 

2.4.3.  Sikkerhetsglass skal være riktig merket for typegodkjenning av komponent som angitt i nr. 5.4 i UN-ECE-reglement 

nr. 43, som nevnt i vedlegg I, etterfulgt av ett av de ytterligere symbolene fastsatt i nr. 5.5 i UN-ECE-reglement 

nr. 43, som nevnt i vedlegg I, dersom det er påkrevd. 

2.4.4.  Sikkerhetsglass for frontruter 

2.4.4.1.  Normal lystransmisjon skal ikke være mindre enn 70 %. 

2.4.4.2.  Frontruten skal være korrekt montert med hensyn til referansepunktet for førerens øyne. 

2.4.4.3.  Kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 40 km/t, skal være utstyrt med 

en av sikkerhetsglasstypene som er spesifisert i vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6, vedlegg 8 eller vedlegg 10 til UN-

ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I.  
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2.4.4.4.  Kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t, skal være utstyrt med en 

av sikkerhetsglasstypene nevnt i nr. 2.4.4.3 med unntak av vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i 

vedlegg I. 

2.4.5.  Sikkerhetsglass som ikke er frontruter 

2.4.5.1.  Sikkerhetsglasset skal ha en normal lystransmisjon på minst 70 %. 

2.4.5.2.  Når sikkerhetsruter av plast er nødvendige for førerens sikt bakover, skal de være merket med symbolet A/L eller B/L 

i henhold til nr. 5.5.5 og 5.5.7 i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket for 

typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3. 

2.4.5.3.  Sikkerhetsglass som ikke er nødvendig for førerens sikt bakover eller førerens sikt til sidene, skal være merket med 

symbolet V i henhold til nr. 5.5.2. i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket for 

typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3, dersom lystransmisjonen er under 70 %. 

2.4.5.4.  Når sikkerhetsruter av plast ikke er nødvendige for førerens sikt framover eller bakover, skal de være merket med ett 

av symbolene angitt i nr. 5.5.5, 5.5.6 og 5.5.7 i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket 

for typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3. 

2.4.5.5.  Når det gjelder sikkerhetsruter av plast, får bestemmelsene om slitestyrke i henhold til nr. 2.4.5.2 ikke anvendelse på 

soltak eller ruter plassert på taket av et kjøretøy. Ingen slitasjeprøving/symboler er påkrevd. 

Figur 1 

Referansepunkt for førerens øyne 

 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav til speil 

1. Krav til utstyr 

 Alle traktorer skal være utstyrt med to utvendige speil og eventuelt et innvendig speil. 

2. Generelt 

2.1.  Innvendige speil er gruppert i klasse I. Utvendige speil er gruppert i klasse II. Traktorer skal utstyres med to speil i klasse 

II og eventuelt et speil i klasse I, merket som typegodkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 46 som nevnt i vedlegg I, 

i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg XX til denne forordning. 

2.2.  Alle speil skal være festet på en slik måte at de holdes i en stabil stilling under normale kjøreforhold. 

2.3.  Kjøretøyer utstyrt med sadel og styre skal oppfylle kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 81, som nevnt i vedlegg I, i 

stedet for kravene fastsatt i nr. 2.1 og 2.2 og nr. 3-6. 

2.4.  Ekstra speil til overvåking av redskaper under arbeid på markene må ikke nødvendigvis være typegodkjent, men skal 

være plassert i samsvar med kravene i nr. 3.1-3.5. 

3. Plassering 

3.1.  Det utvendige speilet i klasse II skal plasseres slik at føreren i normal førerstilling i førersetet har god sikt mot den delen 

av veien som er spesifisert i nr. 5. 

3.2.  Det utvendige speilet skal være synlig gjennom den delen av frontruten som vindusviskeren stryker over, eller gjennom 

sidevinduet dersom traktoren er utstyrt med slike. 

3.3.  De utvendige speilene skal ikke stikke utenfor det ytre karosseriet på traktoren eller kombinasjonen traktor-trekkvogn og 

ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå synsfeltet fastsatt i nr. 5. 

3.4.  Dersom den nedre kanten av et utvendig speil befinner seg mindre enn 2 m over bakken når traktoren er lastet, skal det 

utvendige speilet ikke stikke ut mer enn 0,20 m utenfor den største bredden av traktoren eller kombinasjonen traktor-

trekkvogn målt uten speil. 

3.5.  Med forbehold om kravene fastsatt i nr. 3.3 og 3.4 kan speilene stikke ut over traktorens største tillatte bredde. 

4. Innstillinger 

4.1.  Det innvendige speilet skal kunne justeres av føreren når vedkommende sitter normalt på førerplassen. 

4.2.  Føreren skal kunne justere det utvendige speilet uten å måtte forlate førerplassen. Speilet kan imidlertid låses i ønsket 

stilling fra utsiden. 

4.3.  Kravene i fastsatt i nr. 4.2 gjelder ikke utvendige speil som etter at de har kommet ut av stilling, automatisk går tilbake til 

sin utgangsstilling, eller som kan tilbakestilles til sin utgangsstilling uten bruk av verktøy. 
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5. Synsfelt for speil i klasse II 

5.1.  Synsfeltet for det venstre eller høyre utvendige speilet skal være slik at føreren bakover kan se den flate delen av veien, 

som strekker seg helt til horisonten og ligger til henholdsvis venstre eller høyre for et plan parallelt med det vertikale 

midtplanet i lengderetningen, og som tangerer det ytterste venstre punktet av traktoren eller kombinasjonen traktor-

trekkvogn. 

5.2.  Produsentene kan velge om de vil anvende enten kravene fastsatt i nr. 5.1 eller kravene i ISO 5721-2. 2014. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Krav til informasjonssystemer for fører 

1. Krav 

1.1. Med «virtuelle terminaler» menes elektroniske ombordsystemer med skjermer som gir en operatør visuell informasjon om 

ytelsen til kjøretøyet og systemene, og som gjør at operatøren kan overvåke og kontrollere ulike funksjoner via en 

berøringsskjerm eller et tastatur. 

1.2.  Operatørens betjeningsinnretninger tilknyttet virtuelle terminaler skal samsvare med ISO 15077:2008 (vedlegg B). 

1.3.  Informasjonssystemer for fører skal utformes slik at de forstyrrer føreren minst mulig samtidig som de gir nødvendig 

informasjon. 

 _____  



Nr. 17/340 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG XI 

Krav til lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder 

1.  Lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i gruppe T og C, skal oppfylle alle relevante krav fastsatt i UN-

ECE-reglementer som får anvendelse på nevnte kjøretøyer, som nevnt i vedlegg I. 

2.  Glødetrådslamper, gassutladningslamper og LED-lamper for lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i 

gruppe R, skal oppfylle alle relevante krav fastsatt i henholdsvis UN-ECE-reglement nr. 37, 99 og 128, som nevnt i  

vedlegg I. 

3.  Lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i gruppe R og S, skal oppfylle alle relevante krav for kjøretøyer i 

gruppen O i UN-ECE-reglementet, som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Krav til lysanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «tverrplan» et vertikalt plan vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

1.2. «uavhengige lykter» lykter som har særskilte lykteglass, særskilte lyskilder og særskilte lyktehus, 

1.3. «sammensatte lykter» lykter som har særskilte lykteglass og særskilte lyskilder, men felles lyktehus, 

1.4. «kombinerte lykter» lykter som har særskilte lykteglass, men felles lyskilde og felles lyktehus, 

1.5. «gjensidig innbygde lykter» innretninger med særskilte lyskilder (eller én enkelt lyskilde som virker under 

forskjellige forhold), helt eller delvis felles lykteglass og med felles lyktehus, 

1.6. «justerbare lykter» lykter som er montert på kjøretøyet, og som kan beveges i forhold til kjøretøyet uten å tas av, 

1.7. «lykt for fjernlys» den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet, 

1.8. «lykt for nærlys» den lykten som brukes til å lyse opp veien foran kjøretøyet uten å blende eller å være unødig 

sjenerende for førerne av motgående traktorer eller andre trafikanter, 

1.9. «tildekkbar lykt» en frontlykt som kan skjules helt eller delvis når den ikke brukes. Dette kan oppnås ved hjelp av 

et bevegelig deksel, ved endring av frontlyktens stilling eller ved andre passende midler. «nedsenkbar» særlig en 

tildekkbar lykt som kan senkes ned i karosseriet, 

1.10. «lykt for tåkelys foran» den lykten som brukes til å forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær eller 

støvskyer, 

1.11. «lykt for ryggelys» den lykten som brukes til å lyse opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om at 

kjøretøyet rygger eller skal til å rygge, 

1.12. «lykt for retningslys» den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at føreren har til 

hensikt å endre kjøreretning til høyre eller venstre, 

1.13. «nødsignallys» det at alle kjøretøyets lykter for retningslys virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig 

utgjør en særlig fare for andre trafikanter, 

1.14. «lykt for stopplys» den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at 

kjøretøyets bevegelse i lengderetningen bremses ned med hensikt, 

1.15. «lykt for kjennemerke bak» den innretningen som brukes til å lyse opp det stedet som er beregnet for plassering av 

bakre kjennemerke. Innretningen kan bestå av flere optiske komponenter, 

1.16. «lykt for markeringslys foran» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet og markere dets bredde 

sett forfra,  
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1.17. «lykt for markeringslys bak» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet og markere dets bredde 

sett bakfra, 

1.18. «lykt for tåkelys bak» den lykten som brukes til å gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra i tett tåke, 

1.19. «lykt for parkeringslys» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på et stillestående kjøretøy i tettbebyggelse. 

Den erstatter i dette tilfellet lyktene for markeringslys foran og bak, 

1.20. «lykt for toppmarkeringslys» den lykten som er montert på kjøretøyets ytterste utvendige kant så nær toppen som 

mulig, og som brukes til tydelig å markere kjøretøyets største bredde. Lykten brukes på visse kjøretøyer til å 

supplere kjøretøyets lykter for markeringslys foran og bak for særlig å gjøre oppmerksom på kjøretøyets størrelse, 

1.21. «lykt for arbeidslys» en innretning som er beregnet på å lyse opp en arbeidsplass eller en arbeidsprosess, 

1.22. «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. I dette vedlegg anses følgende ikke som refleksinnretninger: 

— lysreflekterende kjennemerker 

— andre skilt og lysreflekterende skilt som skal brukes i samsvar med en avtaleparts bruksinstruks for visse 

kjøretøygrupper eller visse betjeningsmetoder 

1.23. «lykt for sidemarkeringslys» en lykt som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

1.24. «lykt for kjørelys» en framoverrettet lykt som brukes til å gjøre kjøretøyet lettere synlig ved kjøring i dagslys, 

1.25. «lykt for kurvelys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning på den delen av veien som er nær fremre hjørne av 

kjøretøyet på den siden kjøretøyet skal svinge mot, 

1.26. «utvendig lykt for omgivelseslys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning når fører eller passasjerer stiger inn 

eller ut av kjøretøyet, eller ved lasting, 

1.27. «lykt for manøvreringslys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning på siden av kjøretøyet ved langsom 

manøvrering, 

1.28. «adaptivt frontlyssystem» en lysinnretning som er typegodkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 123, som 

nevnt i vedlegg I, og der strålene har ulike egenskaper for å tilpasse nærlys og eventuelt fjernlys til ulike 

bruksvilkår, 

1.29. «lysflate» den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle åpning på lykt for fjernlys med reflektor, lykt for 

nærlys med reflektor, lykt for tåkelys foran med reflektor, eller på et tverrplan av projeksjonslinsen for frontlykter 

med en ellipsoidisk reflektor. Dersom lyktens lysende overflate bare dekker en del av reflektorens fulle åpning, 

skal det bare tas hensyn til denne delens projeksjon. 

 For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset på skjæringssiden av den synlige projeksjonens skjæringslinje på 

lykteglasset. Dersom reflektoren og lykteglasset er regulerbare i forhold til hverandre, bør den midtre innstillingen 

brukes,  
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1.30. «lysflate» lyktens vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører 

lyktens utvendige lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, 

og som hver reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 % for lykt for markeringslys bak og 

lykt for parkeringslys samt for lykt for fjernlys, lykt for nærlys og lykt for tåkelys foran uten reflektor. 

 Når en lyssignalinnretning har en lysflate som enten helt eller delvis omfatter lysflaten til en annen funksjon eller 

omfatter en ikke-belyst flate, kan lysflaten regnes for å være den lysende overflaten, 

1.31. «lysflate» på en refleksinnretning eller et signalpanel eller en signalfolie, som angitt av søkeren under framgangs-

måten for typegodkjenning av komponent for refleksinnretninger, den vinkelrette projeksjonen til en refleks-

innretning på et plan som er vinkelrett på referanseaksen og avgrenset av plan som grenser til de angitte 

ytterpunktene på refleksinnretningenes optiske system og er parallelle med nevnte akse. Bare horisontale og 

vertikale plan skal legges til grunn for å fastsette nedre og øvre kant samt kantene på siden, 

1.32. «synlig lysflate» den delen av det gjennomsiktige lykteglassets utvendige overflate som omfatter lys- eller 

lyssignalinnretningen og gjør at den kan avgi lys, 

1.33. «synlig lysflate» i en bestemt synsretning den vinkelrette projeksjonen til enten grensen av lysflaten som projiseres 

på den utvendige flaten til lykteglasset, eller den lysende overflaten på et plan som er vinkelrett mot synsretningen 

og grenser mot lykteglassets ytterste punkt, 

1.34. «referanseakse» lyssignalets karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som referanseretning 

(H = 0º, V = 0º) ved fotometriske målinger og ved montering av lykten på kjøretøyet, 

1.35. «referansesentrum» skjæringspunktet mellom referanseaksen og den utvendige lysende overflaten, som angitt av 

lyktprodusenten, 

1.36. «vinkler for geometrisk synlighet» vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der lyktens synlige lysflate 

er synlig. Romvinkelens felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum som faller sammen med lyktens 

referansesentrum og en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene bestemmes med utgangspunkt i 

referanseaksen. De horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de vertikale vinklene α med bredden, 

1.37. «ytterste utvendige kant» på begge sider av kjøretøyet planet som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som berører kjøretøyets ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til utstikkende deler av 

1)  dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk og 

innretninger/ledninger for å øke eller redusere dekktrykk, 

2)  eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

3)  speil, 

4)  lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, markeringslys foran og bak, parkeringslys og 

siderefleksinnretninger, 

5)  tollplomber som er påsatt kjøretøyet, samt innretninger for å feste og beskytte slike plomber.  
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1.38. «største bredde» avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i definisjonen av ytterkanten over, 

1.39. «lyktenhet» 

1.39.1.  en innretning eller deler av en innretning som har én lys- eller lyssignalfunksjon, én eller flere lyskilder og én 

synlig lysflate i referanseaksens retning, og som kan være en sammenhengende flate eller bestå av to eller flere 

deler, eller 

1.39.2.  en enhet med to uavhengige lamper, enten like eller ikke, som har samme funksjon, begge godkjent som en lykt av 

type D og montert slik at 

1.39.2.1.  projeksjonen til de synlige lysflatene i referanseaksens retning ikke opptar mer enn 60 % av den minste firkant som 

omgir projeksjonene til nevnte synlige lysflater i referanseaksens retning, eller 

1.39.2.2.  avstanden mellom to tilstøtende/tangentielle, atskilte deler som ikke overstiger 15 mm når de måles vinkelrett mot 

referanseaksen, eller 

1.39.3.  en enhet med to uavhengige refleksinnretninger, enten like eller ikke, som er godkjent hver for seg og montert på 

en slik måte at 

1.39.3.1.  projeksjonen til de synlige lysflatene i referanseaksens retning ikke opptar mer enn 60 % av den minste firkant som 

omgir projeksjonene til nevnte synlige lysflater i referanseaksens retning, eller 

1.39.3.2.  avstanden mellom to tilstøtende/tangentielle, atskilte deler ikke overstiger 15 mm når de måles vinkelrett mot 

referanseaksen. 

1.40. «to lykter» én enkelt lysende overflate i form av et bånd eller en remse dersom båndet eller remsen er plassert 

symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i kjøreretningen, stikker minst 0,4 m utenfor begge sider av 

kjøretøyets ytterkant, og ikke er mindre enn 0,8 m i lengde; belysningen til nevnte overflate skal komme fra minst 

to lyskilder som er plassert så nær endene som mulig; den lysende overflaten kan bestå av flere elementer ved 

siden av hverandre så lenge projeksjonene fra de individuelle lysende overflatene i et tverrplan ikke opptar mer enn 

60 % av området til det minste rektangelet som omgir projeksjonene til nevnte lysende overflater, 

1.41. «avstand mellom to lykter» som vender i samme retning, avstanden mellom de vinkelrette projeksjonene av 

omrisset til de to lysflatene på et plan vinkelrett på referanseaksene, 

1.42. «valgfri» at produsenten kan velge om det skal monteres en lyssignalinnretning eller ikke, 

1.43. «funksjonskontrollinnretning» et visuelt signal eller lydsignal eller et annet tilsvarende signal som angir at en 

innretning er aktivert og fungerer som den skal, 

1.44. «farge på lyset fra en innretning» fargen på lyset som stråles ut i henhold til UN-ECE-reglement nr. 48 som nevnt i 

vedlegg I, 

1.45. «synlighetsmerking» en innretning som skal gjøre et kjøretøy mer synlig når det ses fra siden eller bakfra, eller 

også forfra når det gjelder tilhengere, og betrakteren befinner seg nær lyskilden, ved at lys reflekteres fra en 

lyskilde som ikke er koblet til kjøretøyet,  
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1.46. «innkoplingskontrollinnretning» en kontrollinnretning som angir at en innretning er aktivert, uten å angi om den 

fungerer korrekt eller ikke, 

1.47. «merking bak på saktegående kjøretøy» en trekantet plate med avskårne hjørner med et karakteristisk mønster 

påført lysreflekterende og fluorescerende materiale eller innretninger (klasse 1), eller bare lysreflekterende 

materiale eller innretninger (klasse 2) (se f.eks. UN-ECE-reglement nr. 69 som nevnt i vedlegg I), 

1.48. «par» et sett lykter med samme funksjon på venstre- og høyre side av kjøretøyet, 

1.49. «H-plan» det horisontale plan som omfatter lyktens referansesentrum, 

1.50. «lysfunksjon» lyset som stråles ut av en innretning for å lyse opp veien og gjenstander i kjøretøyets 

bevegelsesretning, 

1.51. «lyssignalfunksjon» lyset som stråles ut eller reflekteres av en innretning for å gi andre trafikanter synlig 

informasjon om kjøretøyets tilstedeværelse, identifikasjon og/eller endret bevegelsesretning, 

1.52. «lyskilde» ett eller flere elementer for synlig stråling som kan monteres med én eller flere gjennomsiktige områder 

og med en sokkel for mekanisk og elektrisk tilkopling. 

 En lyskilde kan også bestå av det ytterste uttaket på en lysleder som er en del av et lys- eller lyssignalsystem som 

fordeler lys og ikke har innbygd ytre lykteglass, 

1.53. «lysende overflate», på en lysinnretning, lyssignalinnretning eller refleksinnretning, overflaten som angitt på 

tegningen i produsentens søknad om godkjenning. 

2. Prøvingsmetode for EU-typegodkjenning 

 Søknaden om EU-typegodkjenning skal vedlegges tre eksemplarer av dokumentene som er nevnt i nr. 2.1-2.4, 

samt følgende opplysninger: 

2.1.  en beskrivelse av kjøretøytype når det gjelder dimensjoner og kjøretøyets utvendige form og antall og plassering av 

lys- og lyssignalinnretninger, og en spesifikasjon av kjøretøytypen som er behørig identifisert, 

2.2.  en liste over innretningene som ifølge produsentens innretninger utgjør lys- og lysinnretningene; listen kan omfatte 

flere innretningstyper for hver funksjon, og for hver funksjon kan listen også omfatte den ytterligere merknaden 

eller «tilsvarende innretninger», 

2.3.  et diagram over hele lys- og lyssignalanlegget, med angivelse av hvor på kjøretøyet de ulike innretningene er 

montert, 

2.4.  en eller flere tegninger av hver lykt, med angivelse av lysflaten til en lykt eller lysinnretning eller signalinnretning 

som ikke er en refleksinnretning. 

 Den lysende overflaten på en lys-, lyssignal- eller refleksinnretning skal beskrives i henhold til ett av følgende 

vilkår: 

2.4.1  Dersom det ytre lykteglasset er teksturert, skal den lysende overflaten som er beskrevet, utgjøre hele eller deler av 

den utvendige overflaten på det ytre lykteglasset.  
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2.4.2  Dersom det ytre lykteglasset ikke er teksturert, kan det ses bort fra det ytre lykteglasset, og den lysende overflaten 

skal være som angitt på tegningen. 

2.5.  Et ulastet kjøretøy som er utstyrt med et komplett sett lys- og lyssignalutstyr, og som er representativt for den 

kjøretøytypen som skal godkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som foretar godkjenningsprøvingene. 

3. Godkjenning 

 Dokumentmalene som er nevnt i nr. 2.1-2.4 og skal sendes inn i forbindelse med EU-typegodkjenningsprosessen, 

skal være de som er fastsatt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4. Godkjenningsnummer og merkinger 

 Hvert kjøretøy som er godkjent i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, skal tildeles et godkjennings-

nummer og merking i henhold til modellen fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5. Allmenne spesifikasjoner 

5.1.  Lys- og lyssignalinnretningene skal monteres slik at de under normale bruksvilkår og til tross for vibrasjon de kan 

bli utsatt for, beholder egenskapene fastsatt i nr. 5.2-5.21 og 6 og tillegg 1, 2 og 3, idet kjøretøyet samsvarer med 

kravene fastsatt nr. 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10.1, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3.2, 5.17.1.1, 5.18.3 og 6. Særlig skal det ikke 

være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut av stilling. 

5.2.  Kjøretøyer skal utstyres med et permanent tilkoblet strømuttak som angitt i ISO 1724:2003 (elektriske forbindelser 

for kjøretøyer med 6 eller 12 volts elektriske systemer, særlig med anvendelse for private motorvogner og lette 

tilhengere eller campingtilhengere), eller ISO 1185: 2003 (elektriske forbindelser mellom traktorer og tilhengere 

med 24 volts elektriske systemer brukt i internasjonal nyttetransport) eller begge når de har en forbindelse for feste 

av trukne kjøretøyer eller monterte maskiner. Kjøretøyer kan i tillegg utstyres med en ytterligere 7-stifts kontakt i 

samsvar med ISO 3732:2003 (kontakter for elektrisk tilkopling av trekkvogner og trukne vogner – 7-polet kontakt 

av type 12 S (tillegg) for kjøretøyer med 12 V nominell tilførselsspenning). 

5.3.  Lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys skal monteres slik at det er enkelt å justere dem i riktig 

retning. 

5.4.  For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på kjøretøyet, være parallell med 

kjøretøyets kontaktflate på veien, og den skal i tillegg være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen for 

siderefleksinnretninger og lykter for sidemarkeringslys, og den skal være parallell med dette planet for alle andre 

signalinnretninger. En toleranse på ± 3° i begge retninger er tillatt. Dersom produsenten har fastsatt særlige 

monteringsinstrukser, skal også disse følges. 

5.5.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og retning kontrolleres med ulastet kjøretøy plassert på et 

plant og horisontalt underlag. 

5.6.  Dersom det ikke finnes særlige anvisninger, skal lykter som utgjør et par, 

5.6.1.  være montert symmetrisk i forhold til midtplanet i lengderetningen, 

5.6.2.  være innbyrdes symmetriske i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen, 

5.6.3.  oppfylle samme kolorimetriske krav,  
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5.6.4.  ha tilnærmet like fotometriske egenskaper. 

5.7.  Kjøretøyer som har en asymmetrisk ytre form, skal i størst mulig grad oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.6.1 og 5.6.2. 

Kravene skal anses som oppfylt dersom de to lyktenes avstand fra midtplanet i lengderetningen og fra 

kontaktflaten med bakken er den samme. 

5.8.  Sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lykter 

5.8.1  Lykter kan være sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde så lenge alle krav til farge, plassering, retning, 

geometrisk synlighet, elektriske forbindelser og eventuelle andre krav er oppfylt. 

5.8.1.1.  De fotometriske og kolorimetriske kravene til en lykt skal oppfylles når alle andre funksjoner som en lykt er 

sammensatt, kombinert eller gjensidig innbygd med, er slokket. 

 Når en lykt for markeringslys foran eller bak er gjensidig innbygd med én eller flere andre funksjoner som kan 

aktiveres samtidig, skal kravene til farge for hver av de andre funksjonene oppfylles når de gjensidig innbygde 

funksjonene og lyktene for markeringslys foran eller bak er tent. 

5.8.1.2.  Lykter for stopplys og retningslys kan ikke være gjensidig innbygd. 

5.8.1.3.  Når lykter for stopplys og retningslys er sammensatte, skal følgende vilkår oppfylles: 

5.8.1.3.1.  En horisontal eller vertikal rett linje som passerer gjennom projeksjonene til disse funksjonenes synlige overflate 

på et plan som er vinkelrett mot referanseaksen, skal ikke skjære mer enn to grenselinjer til tilgrensende områder 

med forskjellig farge. 

5.8.1.3.2.  De synlige lysflatene i referanseaksens retning, basert på områdene som avgrenses av ytterkanten av de lysende 

overflatene, skal ikke overlappe. 

5.8.2.  Dersom den synlige overflaten til én enkelt lampe består av to eller flere atskilte deler, skal den oppfylle følgende 

krav: 

5.8.2.1.  Enten skal det samlede området for projeksjonen av de atskilte delene på et plan som tangerer med den utvendige 

overflaten av det ytre lykteglasset og er vinkelrett på referanseaksen, ikke oppta mer enn 60 % av den minste 

firkanten som omgir nevnte projeksjon, eller så skal avstanden mellom to tilgrensende/tangerende atskilte deler 

ikke overstige 15 mm målt vinkelrett på referanseaksen. Dette kravet får ikke anvendelse på refleksinnretninger. 

5.8.2.2.  Når det gjelder gjensidig avhengige lykter, skal avstanden mellom tilgrensende synlige overflater på 

referanseaksen ikke overstige 75 mm målt vinkelrett på referanseaksen. 

5.9.  Største høyde over bakken skal måles fra høyeste punkt og minste høyde fra laveste punkt på den synlige 

overflaten i referanseaksens retning. 

 Dersom det er åpenbart at største og minste høyde over bakken oppfyller forordningens krav, er det ikke nødvendig 

å bestemme en overflates nøyaktige kanter. 

 Lykter skal monteres på en slik måte at kjøretøyet samsvarer med gjeldende lovgivning vedrørende største høyde.  
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5.9.1.  Med henblikk på å redusere vinklene for geometrisk synlighet skal lyktens plassering over bakken måles fra  

H-planet. 

5.9.2.  På lykter for nærlys måles minste høyde fra bakken fra det laveste punktet til det optiske systemets faktiske uttak 

(f.eks. reflektor, lykteglass, projeksjonslinse) uavhengig av bruk. 

5.9.3.  Plasseringen i bredden bestemmes fra den kanten av den synlige overflaten i referanseaksens retning som er lengst 

fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen når det henvises til største bredde, og fra de indre kantene av den synlige 

overflaten i referanseaksens retning når det henvises til avstanden mellom lykter. 

 Dersom det er åpenbart at plasseringen i bredden oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, er det ikke 

nødvendig å bestemme en overflates nøyaktige kanter. 

5.10.  Dersom det ikke foreligger særlige anvisninger, skal de fotometriske egenskapene (f.eks. lysstyrke, farge, synlig 

overflate, osv.) til en lykt ikke endres tilsiktet mens lampen er tent. 

5.10.1.  Lykter for retningslys og nødsignallys skal være blinklys. 

5.10.2.  De fotometriske egenskapene til en lykt kan variere i forhold til omgivelseslyset som følge av at andre lykter 

aktiveres, eller når lyktene brukes til en annen lysfunksjon, forutsatt at all variasjon i de fotometriske egenskapene 

samsvarer med de tekniske bestemmelsene for lampen. 

5.11.  En lykt som er plassert foran, skal ikke avgi rødt lys som kan virke forvirrende, og en lykt som er plassert bak, skal 

ikke avgi hvitt lys som kan virke forvirrende. Det tas ikke hensyn til lysinnretninger som er montert for innvendig 

belysning i kjøretøyet. Dersom det er tvil, skal kravene kontrolleres som følger: 

5.11.1.  Når det gjelder synligheten av rødt lys mot kjøretøyets fremre del, med unntak av en rød lykt for sidemarkeringslys 

helt bakerst, skal den synlige overflaten til en rød lykt ikke være direkte synlig for en betrakter i sone 1, som angitt 

i vedlegg 1. 

5.11.2.  Når det gjelder synligheten av hvitt lys bakover, med unntak av lykter for ryggelys og hvit synlighetsmerking på 

siden av kjøretøyet, skal den synlige overflaten til en hvit lykt ikke være direkte synlig for en betrakter i sone 2 i et 

tverrplan 25 m bak kjøretøyet (se vedlegg 1). 

5.11.3.  Sett fra betrakterens synsvinkel er sone 1 og 2 avgrenset slik i sine respektive plan: 

5.11.3.1.  i høyden av to horisontale plan som ligger henholdsvis 1 m og 2,2 m over bakken, 

5.11.3.2.  i bredden av to vertikale plan som forover og bakover danner en vinkel på 15° utover fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, passerer gjennom kontaktpunktet eller kontaktpunktene til vertikale plan som ligger parallelt med 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen og avgrenser kjøretøyets største bredde, og dersom det er flere 

kontaktpunkter, skal det fremste svare til det fremste planet og det bakerste til det bakerste planet.  
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5.12.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for markeringslys 

bak, eventuelle lykter for toppmarkeringslys og lykten for kjennemerket bak bare kan tennes og slokkes samtidig. 

 Dette vilkår får ikke anvendelse 

5.12.1.  når lykter for markeringslys foran og bak, samt lykter for sidemarkeringslys når disse er kombinert eller gjensidig 

innbygd med nevnte lykter, er tent som parkeringslys, 

5.12.2.  på lykter for markeringslys foran når funksjonen er erstattet i henhold til nr. 5.13.1. 

5.13.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for fjernlys og nærlys samt lyktene for tåkelys foran 

bare kan tennes når lyktene nevnt under nr. 5.12 også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid ikke for lykter for 

fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte intervaller med lyktene 

for fjernlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for nærlys eller lysblink i korte intervaller vekselvis med 

lyktene for fjernlys og nærlys. 

5.13.1.  Lykter for nærlys og/eller lykter for fjernlys og/eller lykter for tåkelys kan erstatte funksjonen til lykter for 

markeringslys foran, forutsatt at 

5.13.1.1.  de elektriske forbindelsene er slik at dersom noen av lysinnretningene svikter, aktiveres lyktene for markeringslys 

foran automatisk, 

5.13.1.2.  erstatningslykten/-funksjonen oppfyller kravene til lykten for markeringslys fastsatt i nr. 6.8.1-6.8.6, og 

5.13.1.3.  prøvingsrapportene for erstatningslykten viser at kravene fastsatt i punkt 5.13.1.2 er oppfylt. 

5.14.  Innkoplingskontrollinnretningenes funksjon kan ivaretas av funksjonskontrollinnretninger. 

5.15.  Lyset fra lyktene(1) skal ha følgende farge: 

5.15.1.  lykt for fjernlys: hvit, 

5.15.2.  lykt for nærlys: hvit, 

5.15.3.  lykt for tåkelys foran: hvit eller selektiv gul, 

5.15.4.  lykt for ryggelys: hvit, 

5.15.5.  lykt for retningslys: oransje, 

5.15.6.  nødsignallys: oransje, 

5.15.7.  lykt for stopplys: rød, 

5.15.8.  lykt for kjennemerke bak: hvit, 

5.15.9.  lykt for markeringslys foran: hvit,  

  

(1) Måling av kromatisitetskoordinatene for lyset fra lyktene inngår ikke i dette vedlegget. 
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5.15.10.  lykt for markeringslys bak: rød, 

5.15.11.  lykt for tåkelys bak: rød, 

5.15.12.  lykt for parkeringslys: hvit foran, rød bak, oransje dersom de er innbygd i lyktene for retningslys på siden eller 

lyktene for sidemarkeringslys, 

5.15.13.  lykt for sidemarkeringslys: oransje; den bakerste lykten for sidemarkeringslys kan imidlertid være rød dersom den 

er sammensatt eller kombinert med eller gjensidig innbygd i lykten for markeringslys bak, lykten for 

toppmarkeringslys bak, lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys, eller er sammensatt med eller har deler av 

den lysende overflaten til felles med refleksinnretningen bak, 

5.15.14.  lykt for toppmarkeringslys: hvit foran, rød bak, 

5.15.15.  lykt for kjørelys: hvit, 

5.15.16.  refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød, 

5.15.17.  refleksinnretninger bak, trekantet: rød, 

5.15.18.  refleksinnretning foran, ikke-trekantet: hvit eller fargeløs, 

5.15.19.  refleksinnretning på siden, ikke-trekantet: oransje, den bakerste refleksinnretningen på siden kan imidlertid være 

rød dersom den er sammensatt med eller har deler av den lysende overflaten til felles med lykten for markeringslys 

bak, lykten for toppmarkeringslys bak, lykten for tåkelys bak, lykten for stopplys, den bakerste lykten for 

sidemarkeringslys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 

5.15.20.  lykt for kurvelys: hvit, 

5.15.21.  synlighetsmerking: hvit eller gul på siden, rød eller gul bak, 

5.15.22.  utvendig lykt for omgivelseslys: hvit, 

5.15.23.  lykt for manøvreringslys: hvit. 

5.16.  Tildekkbare lykter 

5.16.1.  Tildekking av lykter skal være forbudt, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys 

foran. 

5.16.2.  En lykt i bruksstilling skal forbli i denne stillingen dersom feilen nevnt i nr. 5.16.2.1 opptrer alene eller i 

forbindelse med en av feilene nevnt i nr. 5.16.2.2: 

5.16.2.1.  mangel på kraft som er nødvendig for å betjene lykten, 

5.16.2.2.  utilsiktet kabelbrudd, impedans, kortslutning til jord i strømkretsen, feil i hydrauliske eller pneumatiske ledninger, 

bowdenkabler, magnetspoler eller andre deler som leder eller overfører den energien som er beregnet på å aktivere 

tildekningsinnretningen. 

5.16.3.  Dersom en feil påvirker tildekningsinnretningen(e)s drift, skal lyktene forbli i bruksstilling dersom de allerede er i 

bruk, eller de skal kunne settes i bruksstilling uten bruk av verktøy.  
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5.16.4.  Lysinnretninger som manøvreres med makt, skal kunne settes i bruksstilling og tennes ved hjelp av én enkelt 

betjeningsinnretning, men uten å utelukke muligheten for å sette dem i bruksstilling uten å tenne dem. Ved 

sammensatte lykter for fjernlys og nærlys kreves det imidlertid bare at betjeningsinnretningen skal aktivere lyktene 

for nærlys. 

5.16.5.  Det skal ikke være mulig å stoppe frontlyktenes bevegelse med hensikt fra førerplassen før de er kommet i 

bruksstilling. Dersom det er fare for at andre trafikanter kan bli blendet mens frontlyktene er i bevegelse, skal disse 

ikke kunne tennes før de er kommet i den endelige stillingen. 

5.16.6.  Ved temperaturer mellom -30 og +50 °C skal en lysinnretning som er manøvrert med makt, kunne nå bruksstilling 

i løpet av tre sekunder etter at betjeningsinnretningen først ble aktivert. 

5.17.  Justerbare lykter 

5.17.1.  Stillingen til alle lykter kan variere, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og minst ett par 

refleksinnretninger bak, forutsatt at 

5.17.1.1.  lyktene forblir festet til kjøretøyet selv ved endret stilling, 

5.17.1.2.  lyktene kan låses i den stillingen trafikkforholdene krever. Låsingen skal være automatisk. 

5.18.  Generelle bestemmelser om geometrisk synlighet 

5.18.1.  På innsiden av vinklene til den geometriske synligheten skal det ikke være hindringer for lysspredningen fra noen 

del av lyktens synlige lysflate sett fra uendelig avstand. Det tas imidlertid ikke hensyn til hindringer som allerede 

var til stede da lykten ble typegodkjent. 

5.18.2.  Dersom målinger gjøres nærmere lampen, skal observasjonsretningen flyttes parallelt for å oppnå samme 

nøyaktighet. 

5.18.3.  Dersom deler av lyktens synlige lysflate skjules av andre deler av kjøretøyet når lykten er montert, må det 

framlegges bevis for at den delen av lykten som ikke skjules av hindringene, fremdeles oppfyller de fotometriske 

verdiene som er fastsatt for godkjenning av innretningen. 

5.19.  Antall lykter 

5.19.1.  Antall lykter som er montert på kjøretøyet, skal svare til antallet som er angitt i de særlige spesifikasjonene i denne 

forordning. 

5.20.  Generelle bestemmelser om lysflaten til lykter for ryggelys, nødsignallys, lykter for markeringslys bak, lykter for 

tåkelys bak, lykter for parkeringslys, lykter for kjørelys og lykter for fjernlys, lykter for nærlys, lykter for tåkelys 

foran, lykter for ryggelys og lykt for kurvelys, de fem siste uten refleksinnretning: 

 Ved fastsettelse av den nedre grensen, den øvre grensen og grensen på siden av lysflaten skal det bare brukes 

skjermer med horisontale eller vertikale kanter til å kontrollere avstanden til kjøretøyets ytterkanter og høyde over 

bakken. 

 For andre anvendelser av lysflaten, f.eks. avstanden mellom to lykter eller funksjoner, skal formen på lysflatens 

omkrets brukes. Skjermene skal fortsatt være parallelle, men det er tillatt å bruke dem i andre retninger. 

5.21.  Likeledes skal refleksinnretninger anses som lykter og følgelig oppfylle kravene i dette vedlegg.  
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6. Særlige krav 

6.1.  Lykter for fjernlys (UN-ECE-reglement nr. 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I) 

6.1.1.  Forekomst: Traktorer kan utstyres med lykter for fjernlys. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.1.2.  Antall: to eller fire. 

6.1.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.1.4  Plassering: 

6.1.4.1.  I bredden: Lysflatens ytterkanter skal ikke i noe tilfelle være nærmere kjøretøyets ytterste utvendige kant enn 

ytterkantene til nærlysets lysflate. 

6.1.4.2.  I høyden: ingen særlige krav. 

6.1.4.3.  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. 

6.1.5.  Geometrisk synlighet: Synligheten av lysflaten, 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 lysflatens omkrets og danner en vinkel på minst 5º med frontlyktens referanseakse. 

6.1.6.  Retning: forover. 

 Uavhengig av de innretningene som er nødvendige for å bevare en riktig innstilling, og dersom det finnes to par 

lykter for fjernlys, skal det ene av dem, dersom det kan utstråle bare fjernlys, kunne følge styreinnretningens 

svingvinkel ved å dreie om en tilnærmet vertikal akse. 

6.1.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for fjernlys kan tennes samtidig eller parvis. Ved veksling fra nærlys til fjernlys 

skal minst ett par lykter for fjernlys tennes. Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal samtlige lykter for fjernlys 

slokke samtidig. 

 Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene. 

6.1.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk. 

6.1.9.  Andre krav 

6.1.9.1.  Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan være tent samtidig, skal ikke overstige 430 000 cd, 

som tilsvarer en referanseverdi på 100. 

6.1.9.2.  Denne største lysstyrken oppnås ved å legge sammen de enkelte referansemerkene på de ulike frontlyktene. 

Referansemerket «10» skal gis til hver av frontlyktene merket «R» eller «CR». 

6.2.  Lykter for nærlys (UN-ECE-reglement nr. 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I) 

6.2.1.  Forekomst: Traktorer skal utstyres med lykter for nærlys. Lykter for nærlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R 

og S.  
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6.2.2.  Antall: to (eller fire – se nr. 6.2.4.2.4). 

6.2.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.2.4.  Plassering: 

6.2.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.2.4.2.  I høyden: 

6.2.4.2.1.  Høyst 500 mm, verdien kan reduseres til 350 mm for kjøretøyer med en bredde som ikke overstiger 1 300 mm. 

6.2.4.2.2.  Høyst 1 500 mm. 

6.2.4.2.3.  Verdien over kan økes til 2 500 m dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår hindrer 

samsvar med verdien på 1 500 mm. 

6.2.4.2.4.  På kjøretøyer som er utstyrt for frontmonterte innretninger, skal det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 6.2.4.2.1-

6.2.4.2.3 være tillatt med to lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm, dersom de elektriske 

forbindelsene er utformet slik at de to lykteparene for nærlys ikke kan tennes samtidig. 

6.2.4.3.  I lengden: Så nær kjøretøyets front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for 

føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.2.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 15° oppover og 10° nedover, 

β = 45° utover og 5° innover. 

 Innenfor dette området skal nesten hele lyktens synlige lysflate være synlig. 

 Skillevegger eller annet utstyr i nærheten av frontlykten skal ikke forårsake andre virkninger som er til sjenanse for 

øvrige trafikanter. 

6.2.6.  Retning: forover. 

6.2.6.1.  Vertikal retning: 

6.2.6.1.1.  Når høyden for lyktene for nærlys er 500 mm eller mer, og 1 500 mm eller mindre, skal nærlysets lyskjegle kunne 

senkes med mellom 0,5 % og 6 %. 

6.2.6.1.2.  Lyktene for nærlys skal, målt 15 m fra lykten, være justert slik at den horisontale linjen som skiller den opplyste 

sonen fra den uopplyste sonen, ligger i en høyde som tilsvarer bare halvparten av avstanden mellom bakken og 

lyktens midtpunkt. 

6.2.6.2.  Nivelleringsinnretning for lykt for nærlys (valgfri) 

6.2.6.2.1.  En nivelleringsinnretning for frontlykter kan være automatisk eller manuell.  
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6.2.6.2.2.  Innretninger som justeres manuelt, enten kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig, skal ha en stoppestilling der lyktene 

kan settes tilbake til den innledende hellingen ved hjelp av de vanlige justeringsskruene eller på lignende måte. 

 Disse manuelt justerbare innretningene skal kunne betjenes fra førersetet. 

 Kontinuerlig justerbare innretninger skal ha referansemerker som angir lasttilstandene som krever justering av 

nærlyset. 

6.2.6.2.3.  Nærlyset skal ikke settes i en stilling der blendingen er mindre enn den var i opprinnelig stilling. 

6.2.7.  Elektriske forbindelser: Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal alle lykter for fjernlys slokke samtidig. 

 Lyktene for nærlys kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

 Dersom et par tilleggslykter for nærlys er montert (som i nr. 6.2.2), skal elektriske forbindelser være utformet slik 

at to par lykter for nærlys aldri tennes samtidig. 

6.2.8.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.2.9.  Andre krav: Lykter for nærlys med lyskilde(r) som avgir hovednærlyset (som definert i UN-ECE-reglement nr. 48, 

som nevnt i vedlegg I), og har en total objektiv lysfluks som overstiger 2 000 lumen, er forbudt. 

6.3.  Lykter for tåkelys foran (UN-ECE-reglement nr. 19, som nevnt i vedlegg I) 

6.3.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.3.2.  Antall: to. 

6.3.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.3.4.  Plassering: 

6.3.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.3.4.2.  I høyden: ikke under 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på 

nærlyslyktens lysflate. 

6.3.4.3.  I lengden: så nær kjøretøyets front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for 

føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.3.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 5° oppover og nedover, 

β = 45° utover og 5° innover. 

6.3.6.  Retning: forover. 

 De skal være rettet forover uten å blende eller være unødig sjenerende for førere av motgående kjøretøyer eller 

andre trafikanter.  
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6.3.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lyktene for fjernlys 

eller nærlys og omvendt. 

6.3.8.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.4.  Lykter for ryggelys (UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I) 

6.4.1.  Forekomst: valgfri. 

6.4.2.  Antall: én eller to. 

6.4.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.4.4.  Plassering: 

6.4.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.4.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 1 200 mm over bakken. 

 Høyden kan imidlertid økes opp til 4 000 mm dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår gjør 

det umulig å holde lykten innenfor 1 200 mm. 

 I sistnevnte tilfelle skal lykten monteres med en helling nedover på minst 3° ved en monteringshøyde på over 

2 000 mm og ikke mer enn 3 000 mm, og minst 6° ved en monteringshøyde på over 3 000 mm og ikke mer enn 

4 000 mm. 

 Ingen helling er nødvendig ved en monteringshøyde på opptil 2 000 mm. 

6.4.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. 

6.4.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 15° oppover og 5° nedover, 

β = 45° til høyre og til venstre dersom det bare er én lykt, 

β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter. 

6.4.6.  Retning: bakover. 

6.4.7.  Elektriske forbindelser: Tenning og slokking skal kun være mulig dersom reversgiret er innkoplet, og dersom: 

— motoren enten kjører, 

— eller én av innretningene som styrer start og stopp av motoren er i en slik stilling at motoren kan kjøres. 

6.4.8.  Kontrollinnretning: valgfri. 

6.5.  Lykter for retningslys (UN-ECE-reglement nr. 6, som nevnt i vedlegg I). 

6.5.1.  Forekomst: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal utstyres med lykter for retningslys. Typene av lykter for 

retningslys er inndelt i kategorier (1, 1a, 1b, 2a, 2b og 5), og monteringen av dem på samme traktor angis på en 

monteringsplan (A til D).  
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 Monteringsplan A er tillatt bare for traktorer med en største lengde som ikke overstiger 4,60 m, forutsatt at 

avstanden mellom lysflatenes ytterkanter er høyst 1,60 m. 

 Monteringsplan B, C og D får anvendelse på alle traktorer. 

 Lykter i kategori 2 skal brukes på tilhengere og trukne maskiner. 

 Kjøretøyer kan utstyres med ytterligere lykter for retningslys. 

6.5.2.  Antall: Antall innretninger skal være slik at de kan avgi signaler som er i samsvar med en av monteringsplanene i 

nr. 6.5.3. 

6.5.3.  Monteringsplan: Retningslysenes antall, plassering og horisontale synlighet skal muliggjøre retningsangivelse i 

henhold til minst én av monteringsplanene nedenfor (se også vedlegg 2). Synlighetsvinklene er markert i 

diagrammene, angitte vinkler er minsteverdier som kan overstiges, og alle synlighetsvinkler er målt fra midten av 

lysflaten. 

6.5.3.1. A To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

Lyktene kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte. 

 B To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys på siden (kategori 5), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

 Lyktene for retningslys foran og på siden kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte. 

C To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a), 

to lykter for retningslys på siden (kategori 5). 

D To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

6.5.3.2.  For tilhengere og trukne maskiner: 

 to lykter for retningslys bak (kategori 2). 

6.5.4.  Plassering: 

6.5.4.1.  I bredden: Med unntak av lykter for retningslys som svarer til kategori 1 og monteringsplan C, samt for 

tilleggslykter for retningslys, skal kanten av lysflaten lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen ikke være 

mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Den minste avstanden mellom de indre kantene til de to 

lysflatene til et par lykter skal være 500 mm.   
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 Dersom den vertikale avstanden mellom lykten for retningslys bak og lykten for markeringslys bak på samme side 

er 300 mm eller mindre, skal avstanden mellom kjøretøyets ytterste utvendige kant og ytterkanten på lykten for 

retningslys bak ikke være mer enn 50 mm større enn avstanden mellom kjøretøyets ytterste utvendige kant og den 

utvendige kanten til lykten for markeringslyset bak på samme side. 

 Lysflaten for lyktene for retningslys foran skal ikke være mindre enn 40 mm fra lysflaten for lyktene for nærlys 

samt for eventuelle lykter for tåkelys foran. 

 En mindre avstand er tillatt dersom lysstyrken i referanseaksen for lykten for retningslys er lik minst 400 cd. 

6.5.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 400 mm over bakken og ikke mer enn 2 500 og opptil 4 000 mm for tilleggslykter for 

retningslys. 

 Ikke mindre enn 350 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

6.5.4.3.  I lengden: Avstanden mellom referansesenteret til lysflaten for lykten for retningslys i kategori 1 

(monteringsplan B), lykten for retningslys i kategori 5 (monteringsplan B og C) og tverrplanet som avgrenser 

traktorens største lengde foran, skal normalt ikke være større enn 1 800 mm. Dersom traktorens konstruksjon gjør 

det umulig å overholde minsteverdien for vinklene for den geometriske synligheten, kan avstanden økes til 

2 600 mm. 

6.5.5.  Geometrisk synlighet: Horisontale vinkler: se tillegg 2. 

Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet. 

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan for lyktene for retningslys på siden i monteringsplan B og C 

reduseres til 10° dersom de er mindre enn 1 900 mm over bakken. Det samme gjelder lyktene i kategori 1 i 

monteringsplan B og D. 

6.5.6.  Retning: Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsspesifikasjoner for lykten, skal disse følges. 

6.5.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for 

retningslys på én side av kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning og blinke synkront. 

6.5.8.  Funksjonskontrollinnretning: Traktorer skal utstyres med funksjonskontrollinnretninger for alle lykter for 

retningslys som ikke er direkte synlige for føreren. Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. 

 Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt blinkende lys som ved funksjonssvikt i en av lyktene for 

retningslys, unntatt lyktene for retningslys på siden, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å blinke eller 

endre frekvens vesentlig. 

 Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en markert endring i frekvens i tilfelle 

funksjonssvikt. 

 Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal den være utstyrt med en særlig optisk funksjonskon-

trollinnretning for lyktene for retningslys på tilhengeren, med mindre trekkvognens kontrollinnretning gjør det 

mulig å oppdage feil i en lykt for retningslys i hele det aktuelle vogntoget.  
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6.5.9.  Andre krav Lyktene skal være et blinklys med en blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lyssignalet skal 

begynne å blinke høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen er aktivert, og slokke høyst halvannet sekund 

etter slik aktivering. 

 Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjeningsinnretningen for lyktene for retningslys på 

traktoren også aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren. 

 Ved funksjonsfeil, unntatt kortslutning, i en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette å blinke, men under 

disse vilkårene kan blinkfrekvensen avvike fra den som er fastsatt. 

6.6.  Nødsignallys 

6.6.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.6.2.  Antall 

6.6.3.  Monteringsplan 

6.6.4.  Plassering 

6.6.4.1.  I bredden 

6.6.4.2.  I høyden 

6.6.4.3.  I lengden 

6.6.5.  Geometrisk synlighet 

6.6.6.  Retning 

 I samsvar med kravene under tilsvarende rubrikker under nr. 6.5. 

6.6.7.  Elektriske forbindelser: Signalet skal kunne aktiveres ved hjelp av en særlig betjeningsinnretning som sikrer at alle 

lykter for retningslys virker synkront. 

6.6.8.  Innkoplingskontrollinnretning: Obligatorisk. Blinkende varsellys som kan virke samtidig med kontroll-

innretningen(e) nevnt i nr. 6.5.8. 

6.6.9.  Andre krav: som angitt i nr. 6.5.9. Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjenings-

innretningen for nødsignallyset på trekkvognen også kunne aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren. 

Nødsignallyset skal kunne virke selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der motoren ikke kan 

være i gang. 

6.7.  Lykter for stopplys (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I). 

6.7.1.  Forekomst: 

 S1 eller S2 for innretninger som beskrevet i UN-ECE-reglement nr. 7: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal 

være utstyrt med slike lykter for stopplys. 

 S3 eller S4 for innretninger som beskrevet i UN-ECE-reglement nr. 7: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal 

være utstyrt med slike lykter for stopplys.  
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6.7.2.  Antall: to innretninger i kategori S1 eller S2 og én innretning i kategori S3 eller S4. 

6.7.2.1.  Unntatt av i tilfeller der en innretning i kategori S3 eller S4 er montert, kan to valgfrie innretninger i kategori S1 

eller S2 monteres på kjøretøyer. 

6.7.2.2.  Bare når kjøretøyets midtplan i lengderetningen ikke er plassert på et fast karosseripanel, men skiller én eller to 

bevegelige deler av kjøretøyet (f.eks. dører), og ikke har tilstrekkelig plass til å være utstyrt med én innretning i 

kategori S3 eller S4 på midtplanet i lengderetningen over slike bevegelige deler, kan enten 

— to innretninger i kategori S3 eller S4 type «D» monteres, eller 

— én innretning i kategori S3 eller S4 monteres til venstre eller høyre for midtplanet i lengderetningen. 

6.7.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.7.4.  Plassering: 

6.7.4.1.  I bredden: 

Kategori S1 eller S2: Avstanden mellom de indre kantene av den synlige lysflaten i referanseaksens retning skal 

ikke være mindre enn 500 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets 

største bredde er mindre enn 1 400 mm. 

Kategori S3 eller S4: For innretninger i kategori S3 eller S4: Referansesenteret skal være på kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. Dersom det er montert to innretninger i kategori S3 eller S4 i samsvar med 

nr. 6.7.2, skal de imidlertid være plassert nærmest mulig midtplanet i lengderetningen, én på 

hver side av planet. 

 Dersom det er tillatt å plassere én lykt i kategori S3 eller S4 utenfor midtplanet i lengderetningen i henhold til 

nr. 6.7.2, skal forskyvningen ikke utgjøre mer enn 150 mm fra midtplanet i lengderetningen til lyktens 

referansesentrum. 

6.7.4.2.  I høyden: 

Kategori S1 eller S2: ikke mindre enn 400 mm over bakken og ikke mer enn 2 500 og opptil 4 000 mm for 

tilleggslykter for stopplys. 

Kategori S3 eller S4: over de obligatoriske lyktene for stopplys og i et horisontalt plan som tangerer nedre kant av 

den synlige lysflaten til en innretning i kategori S3 eller S4 og over det horisontale planet 

som tangerer øvre kant av den synlige lysflaten til innretninger i kategori S1 eller S2. 

 Kjøretøyer kan utstyres med to tilleggsinnretninger i kategori S1 eller S2: 

 ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 4 000 mm over bakken. 

6.7.4.3.  I lengden: 

Kategori S1 eller S2: bak på kjøretøyet. 

Kategori S3 eller S4: ingen særlige spesifikasjoner. 

  



Nr. 17/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

6.7.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° utover og innover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. 

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10° eller 5° dersom lykten har H-planet på eller 

under henholdsvis 1 900 mm eller 950 mm fra bakken. 

6.7.6.  Retning: bakover. 

6.7.7.  Elektriske forbindelser: skal tennes når driftsbremsen brukes, og/eller når kjøretøyets hastighet reduseres med 

hensikt. 

6.7.8.  Funksjonskontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med kontrollinnretning for lykter for stopplys. Dersom en 

slik finnes, skal den være en ikke blinkende varsellampe som tennes ved funksjonssvikt i lyktene for stopplys. 

6.7.9.  Andre krav: Lysstyrken på lyktene for stopplys skal være betydelig større enn lysstyrken på lyktene for 

markeringslys bak. 

6.8.  Lykter for markeringslys foran (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.8.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer. Obligatorisk på kjøretøyer i gruppe R og S med en bredde som overstiger 1,6 

m og en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t. 

6.8.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.8.4.2). 

6.8.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.8.4.  Plassering: 

6.8.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Den minste avstanden mellom begge lysflatenes indre kanter skal 

være 500 mm. 

6.8.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 Kjøretøyer som er utstyrt for frontmonterte innretninger som kan skjule lyktene for markeringslys foran, skal ha to 

tilleggslykter for markeringslys foran montert i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm. 

6.8.4.3.  I lengden: Ingen krav, forutsatt at lyktene er rettet forover, og at vinklene for geometrisk synlighet oppfyller 

kravene i nr. 6.8.5. 

6.8.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: For begge lyktene for markeringslys foran: 10° innover og 80° utover. 

Vinkelen på 10° innover kan likevel unntaksvis reduseres til 5° dersom karosseriets form 

gjør det umulig å overholde kravet om 10°. For kjøretøyer med en største bredde som ikke 

overstiger 1 400 mm, kan denne vinkelen likevel unntaksvis reduseres til 3° dersom 

karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lyktene er mindre enn 1 900 mm over bakken, 

og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 
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6.8.6.  Retning: forover. 

6.8.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav (se nr. 5.12). 

6.8.8.  Kontrollinnretning: obligatorisk. Denne kontrollinnretningen skal være ikke-blinkende. Den er ikke påkrevd 

dersom lysinnretningen på instrumentbordet bare kan være tent samtidig med lyktene for markeringslys foran. 

6.9.  Lykter for markeringslys bak (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.9.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.9.2.  Antall: to eller flere (se nr. 6.9.4.3 og 6.9.5.1). 

6.9.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. Dersom det er montert fire lykter for markeringslys bak i samsvar med 

nr. 6.9.5.1, skal minst ett par være fastmontert. 

6.9.4.  Plassering: 

6.9.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.9.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. 

 Den minste avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være 500 mm. Denne avstanden kan reduseres til 

400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 400 mm. 

6.9.4.2.  I høyden: unntatt som fastsatt i nr. 6.9.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 Ikke mindre enn 250 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

6.9.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. Ikke mer enn 1 000 mm fra kjøretøyets bakerste punkt. 

 Dersom deler av kjøretøyet stikker ut mer enn 1 000 mm utenfor bakerste punkt på lysflaten til lyktene for 

markeringslys bak, skal de utstyres med en tilleggslykt for markeringslys bak. 

6.9.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: For de to lyktene for markeringslys bak: enten 45° innover og 80° utover, 

eller 80° innover og 45° utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lykten er mindre enn 1 900 mm over bakken, 

og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 

6.9.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

lykter for markeringslys bak etter følgende monteringsanvisninger: 

6.9.5.1.1.  To lykter for markeringslys bak skal være høyst 2 500 mm over bakken. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på lyktene for markeringslys bak, og de skal 

ha en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°.  
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6.9.5.1.2.  De øvrige to skal ha en største høyde på 4 000 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 6.9.4.1. 

6.9.5.1.3.  Kombinasjonen av de to parene skal oppfylle kravene til geometrisk synlighet som fastsatt i nr. 6.9.5 over. 

6.9.6.  Retning: bakover. 

6.9.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.9.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk (se nr. 5.11). Den skal kombineres med innkoplingskontroll-

innretningen for lyktene for markeringslys foran. 

6.10.  Lykter for tåkelys bak (UN-ECE-reglement nr. 38, som nevnt i vedlegg I) 

6.10.1.  Forekomst: valgfri. 

6.10.2.  Antall: en eller to. 

6.10.3.  Monteringsplan: Denne skal oppfylle vilkårene for geometrisk synlighet. 

6.10.4.  Plassering: 

6.10.4.1.  I bredden: Dersom det finnes bare én lykt for tåkelys bak, skal den plasseres på den siden av kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen som er motsatt av den kjøreretningen som er fastsatt i registreringsstaten. I alle tilfeller skal 

avstanden mellom lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys være større enn 100 mm. 

6.10.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 1 900 mm over bakken, eller ikke mer enn 2 500 mm over 

bakken dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde grensen på 1 900 mm. 

6.10.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. 

6.10.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 25° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 5° over og under horisontalplanet. 

6.10.6.  Retning: bakover. 

6.10.7.  Elektriske forbindelser: Disse skal være slik at lykten for tåkelys bak bare kan tennes når lyktene for nærlys eller 

lyktene for tåkelys foran er tent. 

 Dersom det finnes lykter for tåkelys foran, skal lykten for tåkelys bak kunne slokkes uavhengig av lyktene for 

tåkelys foran. 

6.10.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk. Et uavhengig varsellys med konstant lysstyrke. 

6.11.  Lykter for parkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 77 eller 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.11.1.  Forekomst: Kjøretøyer kan utstyres med lykter for parkeringslys. 

6.11.2.  Antall: avhengig av monteringsplanen. 

6.11.3.  Monteringsplan: enten to lykter foran og to lykter bak, eller én lykt på hver side.  
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6.11.4.  Plassering: 

6.11.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Dersom det er montert to lykter, skal lyktene være plassert på 

kjøretøyets sider. 

6.11.4.2. I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

6.11.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.11.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° utover, forover og bakover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over 

bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 

6.11.6.  Retning: Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover. 

6.11.7.  Elektriske forbindelser: Den elektriske forbindelsen må gjøre det mulig å tenne lykten(e) for parkeringslys på 

samme side av kjøretøyet uten at andre lykter tennes. 

6.11.8.  Kontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med kontrollinnretning for lykter for parkeringslys. Dersom en slik 

finnes, skal den ikke kunne forveksles med kontrollinnretningen for lyktene for markeringslys. 

6.11.9.  Andre krav Funksjonen til denne lykten kan sikres også ved at lyktene for markeringslys foran og bak på samme 

side av kjøretøyet tennes samtidig. 

6.12.  Lykter for toppmarkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.12.1.  Forekomst: Valgfri på traktorer og på kjøretøyer i gruppe R og S med en bredde på over 1,80 m. Forbudt på alle 

andre kjøretøyer. 

6.12.2.  Antall: To synlige forfra og to synlige bakfra. 

6.12.3.  Monteringsplan: Ingen særlige krav. 

6.12.4.  Plassering: 

6.12.4.1.  I bredden: så nær kjøretøyets ytterste utvendige kant som mulig. 

6.12.4.2.  I høyden: så høyt som forenlig med kravet til plassering i bredde og til lyktenes symmetri. 

6.12.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.12.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 80° utover. 

Vertikal vinkel: 5° over og 20° under horisontalplanet. 
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6.12.6.  Retning: slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover. 

6.12.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.12.8.  Kontrollinnretning: valgfri. 

6.12.9.  Andre krav Med forbehold for at alle andre krav er oppfylt, kan den lykten som er synlig forfra og den som er 

synlig bakfra på samme side av kjøretøyet, inngå i én innretning. Plasseringen av en lykt for toppmarkeringslys i 

forhold til en tilsvarende lykt for markeringslys skal være slik at avstanden mellom projeksjonene på et vertikalt 

tverrplan av de punktene som er nærmest hverandre av de to lyktenes lysflater, ikke er mindre enn 200 mm. 

6.13.  Lykt(er) for arbeidslys 

6.13.1.  Forekomst: valgfri. 

 Det er ingen særlige krav for nr. 6.13.2, 6.13.3, 6.13.5 og 6.13.6. 

6.13.2.  Antall 

6.13.3.  Monteringsplan 

6.13.4.  Plassering: Lykter for arbeidslys bør ha et egnet hus og/eller en egnet plassering som beskytter dem mot støt. 

6.13.5.  Geometrisk synlighet 

6.13.6.  Retning 

6.13.7.  Elektriske forbindelser: Denne lykten skal kunne betjenes uavhengig av de øvrige lyktene, ettersom den ikke 

brukes til å opplyse veien eller til å gi signal i trafikken. 

6.13.8.  Kontrollinnretning: obligatorisk. 

6.13.9.  Denne lykten skal ikke være kombinert med eller gjensidig innbygd i en annen lykt. 

6.14.  Refleksinnretninger bak, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.14.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i gruppe T og C. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.14.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.14.5.1). 

6.14.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.14.4.  Plassering: 

6.14.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.14.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Refleksinnretningenes indre 

kanter skal være minst 600 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største 

bredde er mindre enn 1 300 mm.  
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6.14.4.2.  I høyden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.14.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 900 mm over bakken. 

 Ikke mindre enn 250 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

 Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 1 200 mm dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm 

uten bruk av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

6.14.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.14.5. Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens høyde er mindre enn 

750 mm. 

6.14.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger: 

6.14.5.1.1.  To refleksinnretninger bak skal være høyst 900 mm over bakken. Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 

1 500 mm dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår oppfyller kravet om 900 mm uten bruk 

av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene bak, og de skal ha en 

vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.14.5.1.2.  De øvrige to skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 6.14.4.1. 

6.14.5.1.3.  Kombinasjonen av de to parene skal oppfylle kravene til geometrisk synlighet som angitt i nr. 6.14.5 over. 

6.14.6.  Retning: bakover. 

6.14.7.  Andre krav Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med en annen lykt bak. 

6.15.  Refleksinnretninger på siden, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.15.1.  Forekomst: obligatorisk på alle traktorer med en lengde på over 6 m. Valgfri på traktorer med en lengde på under 6 

m. Obligatorisk på alle kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.15.2.  Antall: slik at kravene til plassering i lengderetningen oppfylles. Innretningenes ytelse skal oppfylle kravene til 

klasse IA- eller IB-refleksinnretninger fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I. Ekstra 

refleksinnretninger og -materiale (herunder to refleksinnretninger som ikke samsvarer med nr. 6.15.4) er tillatt 

forutsatt at de ikke svekker effektiviteten til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

6.15.3.  Monteringsplan: Den reflekterende flaten skal monteres i et vertikalt plan (avvik på høyst 10°) parallelt med 

kjøretøyets lengdeakse.  
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6.15.4.  Plassering: 

6.15.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.15.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 900 mm over bakken. 

 Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 1 500 mm hvis det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm uten 

bruk av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

6.15.4.3.  I lengden: Én refleksinnretning skal være høyst 3 m fra kjøretøyets fremste punkt, og enten samme 

refleksinnretning eller en annen refleksinnretning skal være høyst 3 m fra kjøretøyets bakerste punkt. Avstanden 

mellom refleksinnretninger på samme side skal ikke overstige 6 m. 

6.15.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 20° forover og bakover. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens lengde er mindre enn 

750 mm. 

6.15.6.  Retning: mot siden. 

6.16.  Lykt(er) for kjennemerke bak (UN-ECE-reglement nr. 4, som nevnt i vedlegg I) 

6.16.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.16.2.  Antall 

6.16.3.  Monteringsplan 

6.16.4.  Plassering 

6.16.4.1.  I bredden 

6.16.4.2.  I høyden 

6.16.4.3.  I lengden 

6.16.5.  Geometrisk synlighet 

6.16.6.  Retning 

 Verdiene og plasseringene i nr. 6.16.2-6.16.6 skal være slik at innretningen kan lyse opp området der kjennemerket 

er plassert. 

6.16.7.  Kontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med en kontrollinnretning for lykt(er) for kjennemerke bak. Dersom en 

slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves for lyktene for markeringslys foran og 

bak. 

6.16.8.  Elektriske forbindelser: Innretningen skal tennes samtidig med lyktene for markeringslys bak (se punkt 5.12). 

6.17.  Refleksinnretninger foran, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.17.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i kategori R og S. Valgfri på traktorer.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/367 

 

6.17.2.  Antall: to eller fire. 

6.17.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.17.4.  Plassering 

6.17.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. På kjøretøyer i gruppe R og S skal denne avstanden være høyst 

150 mm. 

 Avstanden mellom de to synlige lysflatenes indre kanter i referanseaksens retning skal være minst 600 mm. Denne 

avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm. 

6.17.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 300 mm og ikke mer enn 1 500 mm over bakken. Dersom konstruksjonen gjør at dette 

ikke er mulig, skal refleksinnretningene foran monteres så lavt som mulig. 

6.17.4.3.  I lengden: foran på kjøretøyet. 

6.17.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er mindre enn 750 mm 

over bakken. 

6.17.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger foran etter følgende monteringsanvisninger: 

6.17.5.1.1.  Dersom de er montert, skal to refleksinnretninger bak være høyst 1 200 mm over bakken. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene foran, og de skal ha 

en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.17.6.  Retning: forover. 

6.17.7.  Andre krav Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med den synlige lysflaten til en annen lykt 

foran. 

6.18.  Lykter for sidemarkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 91, som nevnt i vedlegg I) 

6.18.1.  Forekomst: valgfri på alle kjøretøyer. 

6.18.2.  Minimum antall per side: slik at bestemmelsene om plassering i lengderetningen oppfylles. 

6.18.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.18.4.  Plassering: 

6.18.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.18.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken.  
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6.18.4.3.  I lengden: Minst én lykt for sidemarkeringslys skal være festet til kjøretøyets midtre tredel, og den fremste lykten 

for sidemarkeringslys skal være høyst 3 m fra forkanten. Avstanden mellom to tilgrensende lykter for 

sidemarkering skal ikke overstige 3 m. Dersom kjøretøyets struktur, konstruksjon eller praktiske bruk gjør det 

umulig å oppfylle et slikt krav, kan avstanden økes til 4 m. 

 Avstanden mellom bakerste lykt for sidemarkeringslys og kjøretøyets bakerste punkt skal ikke overstige 1 m. 

 For kjøretøyer med en lengde på høyst 6 m og for understell med førerhus er det imidlertid tilstrekkelig å ha én 

lykt for sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets fremste tredel og/eller siste tredel. 

6.18.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° forover og bakover, verdien kan imidlertid reduseres til 30°. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom en lykt for sidemarkeringslys er 

mindre enn 750 mm over bakken. 

6.18.6.  Retning: mot siden. 

6.18.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav (se nr. 5.12). 

6.18.8.  Kontrollinnretning: valgfri. Dersom en slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves 

for lyktene for markeringslys foran og bak. 

6.18.9.  Andre krav Når bakerste lykt for sidemarkeringslys er kombinert med en lykt for markeringslys bak som er 

gjensidig innbygd med lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys, kan de fotometriske egenskapene til lykten 

for sidemarkeringslys endres når lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys er tent. 

 De bakerste lyktene for sidemarkeringslys skal være oransje dersom de blinker med lykten for retningslys. 

6.19.  Lykt for kjørelys (UN-ECE-reglement nr. 87, som nevnt i vedlegg I) 

6.19.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.19.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.19.4.2). 

6.19.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.19.4.  Plassering 

6.19.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.19.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 På traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger skal det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 6.19.2, være tillatt med to 

lykter for kjørelys i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er utformet slik at 

de to lykteparene for kjørelys ikke kan tennes samtidig. 

6.19.4.3.  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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6.19.5.  Geometrisk synlighet 

Horisontalt: 20° utover og 20° innover. 

Vertikalt: 10° oppover og 10° nedover. 

6.19.6.  Retning: forover. 

6.19.7.  Elektriske forbindelser 

6.19.7.1.  Lyktene for kjørelys skal tennes automatisk når innretningen som starter og/eller stopper motoren er i en stilling 

som gjør det mulig for motoren å kjøre. Lyktene for kjørelys kan imidlertid forbli slokket mens automatgiret står i 

parkeringsstilling eller fri, mens parkeringsbremsen er aktivert, eller etter at framdriftssystemet er aktivert, men 

kjøretøyet ikke er satt i bevegelse for første gang. 

 Lyktene for kjørelys skal slokkes automatisk når lyktene for tåkelys foran eller frontlysene tennes, unntatt når 

sistnevnte brukes til å gi varsel med lysblink i korte intervaller. 

 Videre kan lamper nevnt i nr. 5.12 tennes når lyktene for kjørelys tennes. 

6.19.7.2.  Dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er lik eller mindre enn 40 mm, kan de 

elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys være slik at hver av dem slokkes eller lysstyrken reduseres i hele 

perioden (både tennings- og slokkingssyklusen) som en lykt for retningslys er tent. 

6.19.7.3.  Dersom en lykt for retningslys er gjensidig innbygd med en lykt for kjørelys, skal de elektriske forbindelsene til 

lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet være slik at lykten for kjørelys slokkes i hele perioden (både 

tennings- og slokkingssyklusen) som lykten for retningslys er tent. 

6.19.8.  Kontrollinnretning: innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.20.  Lykter for kurvelys (UN-ECE-reglement nr. 119, som nevnt i vedlegg I). 

6.20.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.20.2.  Antall: to eller fire. 

6.20.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.20.4.  Plassering 

6.20.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.20.4.2.  I lengden: ikke mer enn 1 000 mm forfra. 

6.20.4.3.  I høyden: Ikke mindre enn 250 mm fra bakken og ikke mer enn 2 500 mm og opptil 3 000 mm fra bakken for to 

ekstra lykter for kurvelys på kjøretøyer utstyrt for frontmonterte innretninger som kan skjule lykten for kurvelys.  
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 Ikke noe punkt på den synlige lysflaten i referanseaksens retning skal imidlertid være høyere enn høyeste punkt på 

den synlige lysflaten til lykten for nærlys i referanseaksens retning. 

6.20.5.  Geometrisk synlighet 

Horisontalt: 30° til 60° utover. 

Vertikalt: 10° oppover og nedover, 

6.20.6.  Retning: slik at lykten oppfyller kravene til geometrisk synlighet. 

6.20.7.  Elektriske forbindelser 

 Lyktene for kurvelys skal være koplet slik at de ikke kan tennes uten at lyktene for fjernlys eller lyktene for nærlys 

tennes samtidig. 

6.20.7.1.  Lykten for kurvelys på den ene siden av kjøretøyet kan tennes automatisk når lyktene for retningslys på samme 

side av kjøretøyet tennes og/eller når styringsvinkelen endres fra stillingen for rett fram til samme side av 

kjøretøyet. 

 Lykten for kurvelys skal slokkes automatisk når lykten for retningslys slokkes og/eller styringsvinkelen er tilbake i 

stillingen for rett fram. 

6.20.7.2.  Når lykten for ryggelys tennes, kan begge lyktene for kurvelys tennes samtidig, uavhengig av stillingen til rattet 

eller lykten for retningslys. I dette tilfellet skal lyktene for kurvelys slokkes når lykten for ryggelys slokkes. 

6.20.8.  Kontrollinnretning: Ingen. 

6.20.9.  Andre krav: Lyktene for kurvelys skal ikke tennes når kjøretøyet har en hastighet på over 40 km/t. 

6.21.  Synlighetsmerkinger (UN-ECE-reglement nr. 104, som nevnt i vedlegg I). 

6.21.1.  Forekomst: valgfri. 

6.21.2.  Antall: I henhold til montering. 

6.21.3.  Monteringsplan: Synlighetsmerkinger skal være nærmest mulig horisontalt og vertikalt plan og forenlig med 

kjøretøyets form, struktur, konstruksjon og driftskrav. 

6.21.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.21.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.21.6.  Retning: ingen særlige krav. 

6.22.  Merking bak på saktegående kjøretøyer (UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I) 

6.22.1.  Forekomst: valgfri på kjøretøyer med høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Forbudt på alle andre 

kjøretøyer. 

6.22.2.  Antall: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I.  
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6.22.3.  Monteringsplan: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.4.  Plassering 

I bredden: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

I høyden: ingen særlige krav. 

I lengden: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.5.  Geometrisk synlighet: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.6. Retning: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.23.  Utvendig lykt for omgivelseslys 

6.23.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.23.2.  Antall: ingen særlige krav. 

6.23.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.23.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.23.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.23.6.  Retning: ingen særlige krav. 

6.23.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.23.8.  Kontrollinnretning: ingen særlige krav. 

6.23.9.  Andre krav: Den utvendige lykten for omgivelseslys skal ikke tennes med mindre kjøretøyet er stillestående og ett 

eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

6.23.9.1  motoren stoppes, 

6.23.9.2  døren til føreren eller en passasjer åpnes, 

6.23.9.3  en dør til et lasterom åpnes. 

 Nr. 5.11 skal være oppfylt i alle faste bruksstillinger. 

 Den tekniske instansen skal overfor myndigheten som er ansvarlig for typegodkjenning, foreta en visuell prøving 

for å kontrollere at den synlige lysflaten til utvendige lykter for omgivelseslys ikke er direkte synlig for en 

betrakter som beveger seg på grensen av en sone på et tverrplan 10 m fra kjøretøyets front, et tverrplan 10 m fra 

kjøretøyets bakkant, og to plan i lengderetningen 10 m fra hver side av kjøretøyet; disse fire planene skal strekke 

seg fra 1 m til 3 m over og vinkelrett mot bakken som vist i vedlegg 14 til UN-ECE-reglement nr. 48, som nevnt i 

vedlegg I. 

 Dette kravet skal kontrolleres ved en tegning eller simulering.  
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6.24.  Lykter for manøvreringslys (UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I). 

6.24.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.24.2.  Antall: én eller to (én på hver side) 

6.24.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav, men kravene i nr. 6.24.9 skal gjelde. 

6.24.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.24.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.24.6.  Retning: I retning nedover gjelder imidlertid kravene i nr. 6.24.9. 

6.24.7.  Elektriske forbindelser: Lykter for manøvreringslys skal koples slik at de ikke kan tennes med mindre lyktene for 

fjernlys eller lyktene for nærlys tennes samtidig. 

 Lykten(e) for manøvreringslys skal tennes automatisk ved sakte manøvrering på opptil 10 km/t forutsatt at én av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av framdriftssystemet, 

b)  reversgiret er innkoplet, eller 

c)  et kamerabasert system til hjelp ved parkering er aktivert. 

 Lyktene for manøvreringslys skal slokkes automatisk dersom kjøretøyets hastighet forover overstiger 10 km/t, og 

de skal forbli slokket til vilkårene for tenning oppfylles. 

6.24.8. Kontrollinnretninger: ingen særlige krav 

6.24.9.  Andre krav 

6.24.9.1.  Den tekniske instansen skal overfor myndigheten som er ansvarlig for typegodkjenning, foreta en visuell prøving 

for å kontrollere at den synlige lysflaten til disse lyktene ikke er direkte synlig for en betrakter som beveger seg på 

grensen av en sone på et tverrplan 10 m fra kjøretøyets front, et tverrplan 10 m fra kjøretøyets bakkant, og to plan i 

lengderetningen 10 m fra hver side av kjøretøyet; disse fire planene skal strekke seg fra 1 m til 3 m over og 

parallelt med bakken. 

6.24.9.2.  Kravene fastsatt i nr. 6.24.9.1 skal kontrolleres ved en tegning eller simulering eller anses som oppfylt dersom 

monteringsforholdene samsvarer med nr. 6.2.3 i UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I. 

6.25.  Refleksinnretninger bak, trekantede 

6.25.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i kategori R og S. Forbudt på traktorer. 

6.25.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.25.5.1). 

6.25.3.  Monteringsplan: Trekantens spiss skal peke oppover.  
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6.25.4.  Plassering 

6.25.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.25.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Refleksinnretningenes indre 

kanter skal være minst 600 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største 

bredde er mindre enn 1 300 mm. 

6.25.4.2.  I høyden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.25.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 1 500 mm over bakken. 

6.25.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.25.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens høyde er mindre enn 

750 mm. 

6.25.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger: 

6.25.5.1.1.  To refleksinnretninger bak skal være høyst 900 mm over bakken. Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 

1 200 mm dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm uten bruk av festeinnretninger som lett kan bli 

skadet eller bøyd. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene, og de skal ha en 

vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.25.5.1.2.  De øvrige to refleksinnretningene skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og samsvare med kravene i 

nr. 6.14.4.1. 

6.25.6.  Retning: bakover. 

6.25.7.  Andre krav: Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med en annen lykt bak. 

6.26.  Signalpaneler og signalfolier 

6.26.1.  Forekomst: 

 Obligatorisk på kjøretøyer i gruppe S med en total bredde på mer enn 2,55 m. 

 Valgfri på kjøretøyer i gruppe S med en total bredde på høyst 2,55 m. 

6.26.2.  Antall: 

 to eller fire (vedlegg 3). 

6.26.3.  Monteringsplan: 

 Panelene eller foliene skal monteres slik at stripenes retning utover og nedover er under 45°. 
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6.26.4.  Plassering: 

 I bredden: 

 Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 100 mm fra 

kjøretøyets ytterste utvendige kant. Verdien kan økes dersom formen på karosseriet gjør det umulig å overholde 

grensen på 100 mm. 

 I høyden: 

 ingen særlige krav. 

 I lengden: 

 ingen særlige krav. 

6.26.5.  Geometrisk synlighet: 

 ingen særlige krav. 

6.26.6.  Innstilling: 

 forover og bakover. 

 _____  
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Tillegg 1 

Lyktenes synlighet 

Figur 1 

En rød lampes synlighet forover 

 

Figur 2 

En hvit lampes synlighet bakover 

 

 ______  
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Tillegg 2 

Lykter for retningslys 

Geometrisk synlighet (se nr. 6.5.5) 

Monteringsplan A 

 

Monteringsplan B 

 

Monteringsplan C 

 

Monteringsplan D 

 

Verdien på 10° for retningslysets synlighetsvinkel innover kan reduseres til 3° for kjøretøyer som med en total bredde på høyst 

1 400 mm. 

 _____  

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a Kategori 5 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a Kategori 5 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 5 
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Tillegg 3 

Dimensjoner, den reflekterende flatens minste størrelse, farge og fotometriske minstekrav og identifikasjon og merking 

av signalpaneler og signalfolier for kjøretøyer i gruppe S med en bredde på over 2,55 m 

1.  Dimensjoner, antall og minste reflekterende flate 

1.1.  Signalpaneler og signalfolier skal ha følgende dimensjoner: 

Figur 1 

Signalpanel eller signalfolie 

 

Figur 2 

Grunnkvadrat 

 

Tabell 1 

Dimensjoner (mm) 

Signalpanel eller -folie 
a 

(mm) 

b 

(mm) 

Flate 

(cm2) 

Form A 423 423 1 790 

Form B 282 282 795 

Form R1 282 423 1 193 

Form R2 423 282 

Form L1 141 846 1 193 

Form L2 846 141 

Form K1 141 423 596 

Form K2 423 141 
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 Avvik fra spesifiserte formater er tillatt dersom overflaten til uspesifiserte formater inneholder minst tre grunnkvadrater. 

Antallet signalpaneler eller folier i hver effektive retning forover og bakover er angitt i tabell 2. 

1.2. 

Tabell 2 

Antall signalpaneler eller folier i hver effektive retning 

Signalpanel eller -folie Antall i hver effektive retning 

Form A 2 

Form B 2 

Form R1 2 

Form R2 

Form L1 2 

Form L2 

Form K1 4 

Form K2 

 Signalpaneler eller folier med form A kan kombineres med lykter dersom overflaten som dekkes av lyktene ikke 

overstiger 150 cm2. 

2.  Farge og fotometriske minstekrav 

 Hvit i samsvar med nr. 2.29.1 i UN-ECE-reglement nr. 48, som nevnt i vedlegg I. 

 Rød i samsvar med nr. 2.29.4 i UN-ECE-reglement nr. 48. 

 De fotometriske kravene fastsatt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 69, som fastsatt i vedlegg I, eller i vedlegg 7 til 

UN-ECE-reglement nr. 104, som nevnt i vedlegg I, får anvendelse. 

 Paneler eller folier med form B skal samsvare med vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 104, klasse C. 

3.  Identifikasjon 

 Signalpaneler som oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, er merket med nummeret på denne forordning og 

produsentens navn. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, bilbelter og kjøretøyets dører 

DEL 1 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

 Definisjonene for avskjerming av motorkomponenter, i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 4 

i forordning (EU) 167/2013, gjelder for denne forordning. 

1.1. «innvendig utstyr» de innvendige delene i kupeen bortsett fra innvendige speil og omfatter 

– betjeningsinnretningenes utforming, 

– taket, 

– elektrisk drevne vinduer, takpanel og skillesystemer. 

1.2. «instrumentbordets nivå» linjen som defineres av de vertikale tangentenes kontaktpunkter med instrumentpanelet, 

1.3. «elektrisk drevne vinduer» vinduer som lukkes av kjøretøyets strømforsyning, 

1.4. «åpning» den største uhindrede åpning mellom øvre kant eller hovedkant, avhengig av lukkeretning, til et elektrisk 

drevet vindu eller takpanel eller en elektrisk drevet skillevegg og kjøretøystrukturen som avgrenser vinduet, 

skilleveggen eller takpanelet sett fra innsiden av kjøretøyet, eller når det gjelder skillesystem, fra bakre del av kupeen. 

DEL 2 

Innvendig utstyr 

1. Spesifikasjoner 

1.1.  Innvendige deler av kupeen unntatt sidedørene 

1.1.1.  Førersetets og eventuelle passasjerseters omgivelser 

1.1.1.1.  Sikkerhetssone A over og foran førersetets referansepunkt, som fastsatt i figur 1, skal ikke inneholde noen farlige 

ujevnheter eller skarpe kanter som kan øke risikoen for alvorlig skade på fører eller passasjerer. Dersom deler i 

sikkerhetssone A over og foran setets referansepunkt oppfyller kravene i nr. 1.1.2-1.1.6, skal de også anses for å 

oppfylle dette krav. 

Figur 1 

  

Sone A 

Kule Sone B 

Setets referansepunkt 
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1.1.1.2.  Sikkerhetssone A, som har et midtpunkt 670 mm over fremre kant av et eventuelt passasjersete og er plassert foran 

det, som fastsatt i figur 2, skal ikke inneholde noen farlige ujevnheter eller skarpe kanter som kan øke risikoen for 

alvorlig skade på fører eller passasjerer. Dersom deler i sikkerhetssone A over og foran setets referansepunkt 

oppfyller kravene i nr. 1.1.2-1.1.6, skal de også anses for å oppfylle dette krav. 

Figur 2 

 

1.1.1.3.  I kjøretøyer som er utstyrt med ratt og benkeseter eller bøtteseter i mer enn én rad, skal omgivelsene til eventuelle 

passasjerseter oppfylle kravene i vedlegg XVII i forordning (EU) nr. 3/2014.(1) 

1.1.2.  Deler som kan komme i berøring med fører eller passasjerer, skal ikke ha noen skarpe kanter eller ujevne overflater 

som kan være til fare for fører eller passasjerer. 

1.1.3.  For traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t får kravene i nr. 1.1.3.1-1.1.3.4 anvendelse i tillegg 

til kravene i nr. 1.1.1-1.1.2, 1.1.5-1.1.6 og del 3-5: 

1.1.3.1.  Støtteutstyr av metall skal ikke ha noen framstikkende kanter. 

1.1.3.2.  Delene som kan berøres av en halvkule med en diameter på 165 mm, som beskrevet i nr. 3.2.1, når denne nærmer seg 

langs radiusen til sone A i figur 1, skal være avrundet til en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

1.1.3.3.  Eventuelle vindussveiver kan stikke ut 35 mm fra panelets overflate. 

1.1.3.4.  Krav i nr. 1.1.3.1, 1.1.3.2 og 1.1.3.3 får ikke anvendelse på komponenter plassert bak rattet, målt fra spissen av en 

kjegle idet spissen er midtpunktet i sone A i figur 1, og rattperiferien er kjeglens generatrise. 

1.1.4.  For traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t får kravene i nr. 1.1.4.1-1.1.4.6 anvendelse i tillegg 

til kravene i nr. 1.1.1-1.1.3.4, 1.1.5-1.1.6 og del 3-5: 

1.1.4.1.  Nedre kant på instrumentbordet skal avrundes med en krumningsradius på minst 19 mm.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 

Kule 

Sone A 

Sone B 
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1.1.4.2.  Brytere, håndtak osv., som er utført i et stivt materiale, og som målt i henhold til metoden beskrevet i nr. 3 stikker ut 

3,2 mm til 9,5 mm fra panelet, skal ha et tverrsnitt på minst 2 cm2, målt 2,5 mm fra punktet som stikker lengst ut, og 

skal ha avrundede kanter med en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

1.1.4.3.  Dersom disse komponentene stikker ut mer enn 9,5 mm fra overflaten av instrumentbordet, skal de utformes og 

konstrueres med et tverrsnitt på minst 6,50 cm2 i et område som er høyst 6,5 mm fra den ytterste utstikkende del. 

1.1.4.4.  Eventuelle komponenter som er montert på taket, men som ikke er en del av takstrukturen, som gripehåndtak, lykter 

og ventilasjonsåpninger osv., skal ha en krumningsradius på minst 3,2 mm, og i tillegg skal bredden på de utstikkende 

delene ikke være mindre enn målet på den utstikkende delen. 

1.1.4.5.  Dersom en utstikkende del består av en komponent som er utført i ikke-stivt materiale med en hardhet på høyst 

60 Shore A og montert på en stiv støtte, får kravene i nr. 1.1.4.2-1.1.4.4 anvendelse bare på den stive støtten. 

1.1.4.6.  Kravene fastsatt i denne del får anvendelse på utstyr som ikke er nevnt i punkt 1.1.2-1.1.6, som i henhold til kravene 

fastsatt i nr. 1.1.1-1.1.6 og i henhold til plasseringen i kjøretøyet, kan berøres av fører eller passasjerer. Dersom slike 

deler består av et materiale som er mykere enn 60 Shore A-hardhet og er montert på én eller flere stive støtter, får 

nevnte krav bare anvendelse på de stive støttene. 

1.1.5.  Hyller og annet lignende utstyr som eventuelt er montert, skal være utformet og konstruert slik at støttene ikke har 

noen utstikkende kanter. 

1.1.6.  Annet utstyr som er i kjøretøyet og ikke omfattes av foregående punkter, som glideskinner for seter, utstyr for å 

regulere den horisontale eller vertikale delen av setet, enheter for å trekke tilbake bilbelter osv., skal ikke omfattes av 

noen av disse bestemmelsene dersom de er plassert under et horisontalt plan som går gjennom referansepunktet til 

hvert sete, selv om det er sannsynlig at fører eller passasjer vil komme i kontakt med utstyret. 

2. Prøvingsmetode for EU-typegodkjenning 

2.1.1.  Anvendelsen av EU-typegodkjenning av komponent skal ledsages av følgende prøver som skal sendes inn til den 

tekniske instansen som har ansvar for å utføre typegodkjenningsprøving: 

2.1.2.  dersom produsenten finner det nødvendig, enten et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal 

godkjennes, eller kjøretøydelen(e) som anses som viktige for kontrollene og prøvingene beskrevet i denne forordning, 

og 

2.1.3.  dersom ovennevnte tekniske instans ber om det, særlige komponenter og særlige prøver av materialet som er benyttet. 

3. Metode for måling av utstikkende deler 

3.1.  Ved fastsettelse av hvor mye utstyr stikker ut i forhold til panelet det er montert på, skal en kule på 165 mm beveges 

langs og holdes i berøring med gjeldende komponent, fra første kontaktpunkt med gjeldende komponent. Verdien er 

den største av alle mulige variasjoner «y», variasjonen målt fra midten av kulen vinkelrett mot panelet.  
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 Dersom panelene og komponentene osv. er dekket av materiale som er mykere enn en hardhet på 50 Shore A, får 

framgangsmåten for å måle utstikkende deler som beskrevet over, anvendelse etter at slike materialer er fjernet. 

 Hvor mye brytere, håndtak osv. i referanseområdet stikker ut, skal måles ved bruk av prøvingsutstyret og 

framgangsmåten beskrevet nedenfor: 

3.2.  Utstyr 

3.2.1.  Måleapparatet for utstikkende deler skal bestå av en halvkuleformet hodevekt som er 165 mm i diameter, med et 

glidestempel på 50 mm i diameter. 

3.2.2.  Den forholdsmessige plasseringen til stempelets flate kant og hodevekten skal vises på en skala der en bevegelig viser 

registrerer største måling som er oppnådd når apparatet beveges fra enheten som prøves. En minste avstand på 30 mm 

skal kunne måles, og måleskalaen skal graderes i halve millimeter for å angi hvor mye utstyret stikker ut. 

3.2.3.  Framgangsmåte for måling: 

3.2.3.1.  Apparatet skal plasseres på et flatt underlag, slik at aksen er vinkelrett mot underlaget. Når den flate siden av 

stempelet treffer overflaten, skal skalaen nullstilles. 

3.2.3.2.  Det skal plasseres en støtte på 10 mm mellom stempelets flate ende og underlaget, og det skal kontrolleres at den 

bevegelige pekeren registrerer målingen. 

3.2.4.  Apparatet for å måle utstikkende deler er illustrert i figur 3. 

3.3.  Prøvingsmetode 

3.3.1.  Det skal dannes et hulrom i hodevekten når stempelet trekkes tilbake, og den bevegelige pekeren skal plasseres mot 

stempelet. 

3.3.2.  Apparatet skal brukes på den utstikkende delen som skal måles, slik at hodevekten berører en størst mulig del av den 

omliggende overflaten med en kraft på høyst 2 daN. 

3.3.3.  Stempelet skal skyves framover til det berører den utstikkende delen som skal måles, og skalaen skal brukes til å lese 

av hvor mye utstyret stikker ut. 

3.3.4.  Hodevekten skal stilles inn slik at den registrerer ytterste utstikkende punkt. Det skal registreres hvor mye utstyret 

stikker ut. 

3.3.5.  Dersom to eller flere betjeningsinnretninger er så nær hverandre at stempelet eller hodevekten kan berøre dem 

samtidig, skal de behandles som følger: 

3.3.5.1.  Flere betjeningsinnretninger som alle kan omfattes av hulrommet i hodevekten, skal anses som én utstikkende del. 

3.3.5.2.  Dersom andre betjeningsinnretninger hindrer normal prøving ved kontakt med hodevekten, skal de fjernes, og 

prøvingen skal utføres uten disse. De kan senere monteres tilbake og prøves når andre betjeningsinnretninger er 

fjernet for å lette framgangsmåten.  
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Figur 3 

Apparat for måling av utstikkende deler 

 

4.  Apparat og framgangsmåte for anvendelse av punkt 1.1.1. 

 Det skal antas at de delene (brytere, håndtak osv.) som kan berøres ved bruk av apparatet og framgangsmåten 

beskrevet nedenfor, lett kan komme i kontakt med førerens eller passasjerenes knær: 

4.1.  Utstyr 

Diagram over apparatet 

 

4.2.  Framgangsmåte 

 Apparatet kan plasseres i en hvilken som helst stilling under instrumentbordet slik at 

– plan XX plasseres parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– aksen X kan dreie over og under horisontalplanet gjennom vinkler på opptil 30°. 

 Når prøvingen nevnt i dette nr. utføres, skal alt materiale med en hardhet på mindre enn 60 Shore A fjernes. 

DEL 3 

Hodestøtter, dersom slike er montert 

Eventuelle hodestøtter skal samsvare med bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 25, som nevnt i vedlegg I. 

Belastningsindikator 

Skala med 

bevegelig 

peker 

Håndtak 

Stempel 

Hodevekt 
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DEL 4 

Bilbelter 

Kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav j) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. 

DEL 5 

Kjøretøyets dører, dersom slike er montert 

Kjøretøyets dører, med elektrisk styrte vinduer og elektrisk styrte takluker, dersom slike er montert, skal samsvare med 

nr. 5.8.1-5.8.5 i UN-ECE-reglement nr. 21, som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «utvendig overflate» utsiden av kjøretøyet med hjul, dekk, dører, støtfangere, motorpanser, adgangsdører, tanker. 

1.2. «krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den delen det gjelder, 

1.3. «ytterste utvendige kant» det planet på kjøretøyets sider som er parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

og som sammenfaller med kjøretøyets ytre sidekanter, og når det gjelder front- og bakkant, kjøretøyets loddrette 

tverrplan som sammenfaller med den ytterste utvendige kanten foran og bak, med unntak av utstikkende deler av: 

– dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk, 

– eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

– speil, 

– lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak og lykter 

for parkeringslys. 

2. Virkeområde 

2.1  Dette vedlegg får anvendelse for de deler av den utvendige overflaten som, når kjøretøyet er i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som det er godkjent for, med alle dører, 

vinduer, atkomstlokk osv. i lukket stilling, enten er: 

2.1.1.  på sidene og i en høyde på under 0,75 m, samt på hele hjulene og beltesettet (dekk, felger, ballastmasser, hjulnav og 

aksler), delene som utgjør ytterste ytterkant på hvert vertikale plan vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse, unntatt delene 

som er over 200 mm fra hver av kjøretøyets ytterste ytterkant på venstre og høyre side og mot lengdeaksen, når 

kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet det er godkjent for, og som gir smaleste sporbredde, 

 eller 

2.1.2.  på sidene og i en høyde mellom 0,75 og 2 m, alle deler unntatt: 

2.1.2.1.  delene som ikke kan berøres av en kule med en diameter på 100 mm, når den nærmer seg horisontalt i hvert vertikale 

plan vinkelrett mot kjøretøyets lengdeakse; kulens forskyvning skal ikke overstige 200 mm fra hver av kjøretøyets 

ytterste ytterkant på venstre og høyre side og mot dets lengdeakse, når kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller 

beltesettet det er godkjent for, og som gir smaleste sporbredde, 

2.1.2.2.  hele hjulene og beltesettene (dekk, felger, ballastmasser, hjulnav og aksler). 

2.2.  Formålet med disse bestemmelsene er å redusere risikoen for alvorlig fysisk skade på en person som treffes av 

kjøretøyets utvendige overflate eller streifes av det i en eventuell kollisjon. Dette gjelder både når kjøretøyet står stille 

og er i bevegelse. 

2.3.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på speil. 
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2.4.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på metallskinnene på kjøretøyer i gruppe C. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyets utvendige overflate skal ikke ha spisse eller skarpe deler, ujevne overflater eller utstikkende deler som 

peker utover og har en slik form, dimensjon, retning eller hardhet at de kan øke faren for eller graden av fysisk skade 

på en person som treffes av den utvendige overflaten eller streifer mot den i en eventuell kollisjon. 

3.2.  De utvendige overflatene på hver side av kjøretøyet skal ikke ha noen deler som peker utover og kan treffe 

fotgjengere, syklister eller motorsyklister. 

3.3.  Ingen utstikkende del av den utvendige overflaten skal ha en krumningsradius på under 2,5 mm. Dette kravet får ikke 

anvendelse på deler av den eksterne overflaten som stikker ut mindre enn 5 mm, men vinklene som vender utover på 

slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

3.4.  Utstikkende deler på den utvendige overflaten utført i et materiale med en hardhet på høyst 60 Shore A, kan ha en 

krumningsradius på under 2,5 mm. Hardhetsmålingen i Shore A-framgangsmåten kan erstattes av en erklæring om 

hardhetsverdi fra produsenten av komponenten. 

3.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med kjøretøyet i den mest ugunstige normalstillingen 

produsenten har angitt for kjøring. 

3.6.  Utsatte redskaper til bearbeiding av jord eller avling og innretninger for fordeling av materiale på kjøretøyer i gruppe 

R og S med skarpe kanter eller tenner når de er foldet inn for veitransport, og som allerede er omfattet av direktiv 

2006/42/EF, er unntatt fra kravene i nr. 3.1-3.5. For utsatte områder på andre deler av kjøretøyer i gruppe R og S skal 

nr. 3.1-3.5 anvendes. 

 _____  
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VEDLEGG XV 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet 

DEL 1 

Dette vedlegg får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet på kjøretøyer som omfattes av artikkel 2 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. Det får også anvendelse på elektriske eller elektroniske tekniske enheter beregnet på montering i kjøretøyer. 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

 1. «elektromagnetisk kompatibilitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke tilfredsstillende i sitt 

elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for noen gjenstand i dette miljøet, 

 2. «elektromagnetisk forstyrrelse» ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere yteevnen til et kjøretøy, en del eller 

en teknisk enhet. En elektromagnetisk forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, et uønsket signal eller en endring i 

selve spredningsmediet, 

 3. «elektromagnetisk immunitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke uten at yteevnen reduseres, 

under påvirkning av nærmere angitte elektromagnetiske forstyrrelser, 

 4. «elektromagnetisk miljø» samtlige elektromagnetiske fenomener som forekommer på et gitt sted, 

 5. «referansegrenseverdi» det nominelle nivået som grenseverdiene for typegodkjenning og produksjonssamsvar viser til, 

 6. «referanseantenne» i frekvensområdet 20-80 MHz, en symmetrisk dipol som er en halvbølgedipol med utlignet resonans 

ved 80 MHz, og i frekvensområdet over 80 MHz, en symmetrisk halvbølgedipol med resonans utlignet etter den målte 

frekvensen, 

 7. «bredbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har større båndbredde enn båndbredden til et gitt måleapparat eller en 

gitt mottaker, 

  8. «smalbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har mindre båndbredde enn båndbredden til et gitt måleapparat 

eller en gitt mottaker, 

 9. «elektrisk/elektronisk system» én eller flere elektriske og/eller elektroniske innretninger eller sett av innretninger sammen 

med alle tilhørende elektriske forbindelser som utgjør en del av et kjøretøy, men som ikke er beregnet på å bli 

typegodkjent atskilt fra kjøretøyet, 

10. «elektrisk/elektronisk delenhet» (ESA) en elektrisk og/eller elektronisk innretning eller sett av innretninger som er 

beregnet på å være en del av et kjøretøy, sammen med tilhørende elektriske forbindelser og ledninger, som betjener én 

eller flere spesialiserte funksjoner, 

11. «type elektrisk/elektronisk delenhet» i tilknytning til elektromagnetisk kompatibilitet en elektrisk/elektronisk delenhet 

som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til funksjon eller den generelle plasseringen av eventuelle elektriske 

og/eller elektroniske komponenter.  
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DEL 2 

Krav som skal oppfylles av kjøretøyer og elektriske/elektroniske delenheter montert i et kjøretøy 

1. Søknad om EU-typegodkjenning 

1.1  Godkjenning av en kjøretøytype 

1.1.1.  Søknaden om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 

artikkel 22, 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal leveres inn av kjøretøyprodusenten. 

1.1.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet etter modellen i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

1.1.3.  Kjøretøyprodusenten skal utarbeide en oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/elektroniske 

systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet samt over forskjellige karosseriformer(1), forskjellige 

materialvarianter for karosseriet(2), det elektriske ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner med høyre-

/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand. Relevante elektriske/elektroniske systemer eller 

elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyer er de som kan avgi betydelig bred- eller smalbåndet stråling, og/eller 

de som inngår i førerens direkte kontroll (se nr. 3.4.2.3) av kjøretøyet. 

1.1.4.  Et representativt kjøretøy skal velges ut fra denne oversikten med henblikk på å prøves, i gjensidig forståelse mellom 

produsenten og vedkommende myndighet. Kjøretøyet skal være av kjøretøytypen angitt i opplysningsdokumentet 

fastsatt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. Valget av kjøretøy skal baseres på de 

elektriske/elektroniske systemene som tilbys av produsenten. Ett eller flere kjøretøyer kan velges ut fra denne 

oversikten med henblikk på å prøves dersom det er gjensidig enighet mellom produsenten og vedkommende 

myndighet om at kjøretøyet inneholder forskjellige elektriske/elektroniske systemer som kan ha betydelig innvirkning 

på kjøretøyets elektromagnetiske kompatibilitet sammenlignet med det første representative kjøretøyet. 

1.1.5.  Valget av kjøretøy(er) i samsvar med nr. 1.1.4 er begrenset til kombinasjoner av elektriske/elektroniske 

kjøretøysystemer beregnet på faktisk produksjon. 

1.1.6.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data kan 

brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EU-typegodkjenningsdokumentet. 

1.1.7.  Et kjøretøy av den typen som skal godkjennes i samsvar med nr. 1.1.4, skal stilles til rådighet for den tekniske 

instansen som utfører prøvingen. 

1.2.  Godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet 

1.2.1.  Søknaden om godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i 

henhold til artikkel 22, 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal leveres inn av kjøretøyprodusenten eller 

produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten. En elektrisk/elektronisk delenhet kan på anmodning fra 

produsenten godkjennes enten som «komponent» eller som «separat teknisk enhet». 

1.2.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet etter modellen i 68 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

1.2.3.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data kan 

brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EU-typegodkjenningsdokumentet.  

  

(1) Dersom det er relevant. 

(2) Dersom det er relevant. 
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1.2.4.  En prøve av den elektriske/elektroniske delenheten som representerer typen som skal godkjennes, skal stilles til 

rådighet for den tekniske instansen som utfører prøven, om nødvendig etter en diskusjon med produsenten om for 

eksempel mulige variasjoner i utforming, antall komponenter og antall følere. Dersom den tekniske instansen anser 

det nødvendig, kan den velge en ytterligere prøve. 

1.2.5.  Prøven(e) skal merkes klart og uslettelig med produsentens handelsnavn varemerke og typebetegnelse. 

1.2.6.  Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Enhver slik restriksjon skal tas med i dokumentet fastsatt i artikkel 68 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013 og/eller i EU-typegodkjenningsdokumentet fastsatt i artikkel 68 bokstav c) 

i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. Merking 

2.1.  Hver elektriske/elektroniske delenhet som samsvarer med en type som er godkjent i henhold til denne forordning, skal 

være merket som EU-typegodkjent i samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg XX til denne 

forordning. 

2.2.  Det kreves ingen merking for elektriske/elektroniske systemer montert i kjøretøytyper som er godkjent i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2.3.  Merker på elektriske/elektroniske delenheter i samsvar med nr. 2.1 og 2.2 trenger ikke være synlige når den 

elektriske/elektroniske delenheten er montert i kjøretøyet. 

3. Spesifikasjoner 

3.1.  Alminnelige spesifikasjoner 

3.1.1.  Et kjøretøy (og dets elektriske/elektroniske system(er) eller elektriske/elektroniske delenheter) skal være slik 

utformet, bygd og montert at kjøretøyet under normale bruksforhold samsvarer med denne forordning. 

3.2.  Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med elektrisk tenning. 

3.2.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles ved hjelp av 

metoden beskrevet i del 3 ved én av de definerte antenneavstandene. Valget skal gjøres av kjøretøyprodusenten. 

3.2.2.  Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.2.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 3 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 5. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m (180 mikrovolt/m). 

3.2.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 3 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på  

3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 44 dB mikrovolt/m (160 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 

30-75 MHz og 44-55 dB mikrovolt/m (160-562 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 6. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 55 dB mikrovolt/m (562 mikrovolt/m).  
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3.2.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være 

minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdien. 

3.3.  Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.3.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles ved hjelp av 

metoden beskrevet i del 4 ved én av de definerte antenneavstandene. Valget skal gjøres av kjøretøyprodusenten. 

3.3.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.3.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 4 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 24 dB mikrovolt/m (16 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 24-35 dB mikrovolt/m (16-56 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 7. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 35 dB mikrovolt/m (56 mikrovolt/m). 

3.3.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 4 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 8. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m (180 mikrovolt/m). 

3.3.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være 

minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdien. 

3.3.2.4.  Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 5.3.2.1, 5.3.2.2 og 5.3.2.3, skal kjøretøyet anses å overholde 

grenseverdiene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved kjøretøyets radioantenne på 

det innledende trinnet beskrevet i del 4 nr. 1.3, er mindre enn 20 dB mikrovolt/m (10 mikrovolt/m) i frekvensområdet 

88-108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke. 

3.4.  Spesifikasjoner for kjøretøyers immunitet mot elektromagnetisk stråling 

3.4.1.  Prøvingsmetode 

 Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot elektromagnetisk stråling 

etter metoden beskrevet i del 5. 

3.4.2.  Referansegrenseverdier for kjøretøyers immunitet 

3.4.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metoden beskrevet i del 5, skal referanseverdien for feltstyrken være 24 volt/m 

effektivt i minst 90 % av frekvensbåndet 20-1 000 MHz, og 20 volt/m effektivt i hele frekvensbåndet 20-1 000 MHz. 

3.4.2.2.  Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal anses å oppfylle immunitetskravene dersom det under prøvingene 

utført i samsvar med del 5, og kjøretøyet utsettes for en feltstyrke uttrykt i volt/m på 25 % over referansenivået, ikke 

forekommer noen unormal endring i omdreiningshastigheten til kjøretøyets drivhjul, ingen ytelsesforringelse som vil 

kunne forvirre andre trafikanter, og ingen forringelse av førerens direkte kontroll av kjøretøyet som vil kunne merkes 

av føreren eller andre trafikanter. 

3.4.2.3.  Førerens direkte kontroll av kjøretøyet skjer ved hjelp av styring, bremsing eller regulering av motorturtall.  
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3.5.  Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.5.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin 

type, skal måles etter metoden beskrevet i del 6. 

3.5.2. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.5.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 6, skal referansegrenseverdiene for stråling være 64-54 dB 

mikrovolt/m (1 600-500 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller logaritmisk (lineært) for 

frekvenser over 30 MHz, og 54-65 dB mikrovolt/m (500-1 800 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne 

grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz, som vist i nr. 9 i denne del. I frekvensbåndet  

400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 65 dB mikrovolt/m (1 800 mikrovolt/m). 

3.5.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m 

(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene. 

3.6.  Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.6.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin 

type, skal måles etter metoden beskrevet i del 7. 

3.6.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.6.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 7, skal referansegrenseverdiene for stråling være 54-44 dB 

mikrovolt/m (500-160 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller logaritmisk (lineært) for 

frekvenser over 30 MHz, og 44-55 dB mikrovolt/m (160-560 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne 

grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 10 i denne del. I frekvensbåndet  

400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 55 dB mikrovolt/m (560 mikrovolt/m). 

3.6.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal den målte verdien uttrykt i dB mikrovolt/m 

(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene. 

3.7.  Spesifikasjoner for elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot elektromagnetisk stråling 

3.7.1.  Prøvingsmetode(r) 

 En elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot 

elektromagnetisk stråling etter den eller de metodene som er valgt blant metodene beskrevet i del 8. 

3.7.2.  Referansegrenseverdier for elektriske/elektroniske delenheters immunitet 

3.7.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metodene beskrevet i del 8, skal referansenivåene for immunitetsprøving være 

48 volt/m for 150 mm stripline-prøvingsmetoden, 12 volt/m for 800 mm stripline-prøvingsmetoden, 60 volt/m for 

TEM-celleprøvingsmetoden, 48 mA for prøvingsmetoden med strømtilførsel og 24 volt/m for frifelt-prøvings-

metoden. 

3.7.2.2.  På den elektriske/elektroniske delenheten som er representativ for sin type ved en feltstyrke eller strømstyrke uttrykt i 

passende lineære enheter 25 % over referansegrenseverdien, skal den elektriske/elektroniske delenheten ikke vise 

noen funksjonssvikt som vil forårsake ytelsesforringelse som vil kunne forvirre andre trafikanter, eller forårsake noen 

forringelse av førerens direkte kontroll av et kjøretøy utstyrt med systemet, som vil kunne merkes av føreren eller 

andre trafikanter. 
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4. Unntak 

4.1.  Dersom et kjøretøy, et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet ikke omfatter en elektronisk 

oscillator med en driftsfrekvens på over 9 kHz, skal kjøretøyet, systemet eller enheten anses å være i samsvar med 

nr. 3.3.2 eller 3.6.2 i og med del 4 og 7. 

4.2.  Kjøretøyer som ikke har elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter som inngår i  

den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke prøves for immunitet og skal anses å være i samsvar med nr. 3.4 og 

del 5. 

4.3.  Elektriske/elektroniske delenheter som ikke inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke prøves for 

immunitet og skal anses å være i samsvar med nr. 3.7 og del 8. 

4.4.  Elektrostatisk utladning 

 For kjøretøyer utstyrt med dekk, kan kjøretøyets karosseri/understell anses å være en elektrisk isolert konstruksjon. 

Betydelige elektrostatiske krefter i tilknytning til kjøretøyets ytre miljø opptrer bare i det øyeblikk en person setter seg 

inn i eller går ut av kjøretøyet. Ettersom kjøretøyet står stille i disse øyeblikkene, anses ingen typegodkjennings-

prøving å være nødvendig med hensyn til elektrostatisk utladning. 

4.5.  Ledningsbårne transiente forstyrrelser 

 Siden det under normal kjøring ikke finnes noen elektriske forbindelser til kjøretøyet utenfra, genereres det ikke 

ledningsbårne transiente forstyrrelser i forbindelse med det ytre miljøet. Ansvaret for å sikre at utstyret kan tåle 

ledningsbårne transiente forstyrrelser inne i kjøretøyet, for eksempel på grunn av skiftende last og innbyrdes 

påvirkning mellom systemer, påhviler produsenten. Ingen typegodkjenningsprøving skal anses å være nødvendig for 

ledningsbårne transiente forstyrrelser. 

5. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 10 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se punkt 3.2.2.1 i del 2) 

 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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6. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 3 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se punkt 3.2.2.2 i del 2) 

 
  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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7. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 10 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.3.2.1 i del 2)  

 
  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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8. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 3 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.3.2.2 i del 2)  

  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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9. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.5.2.1 i del 2)  

 

 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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10. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.6.2.1 i del 2)  

 

DEL 3 

Krav som skal oppfylles av kjøretøyer: målemetode for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del får anvendelse bare på kjøretøyer. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, eller dersom det 

brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av tenningsfrekvensen. 

1.3.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingen er beregnet på måling av bredbåndet elektromagnetisk stråling fra systemer med elektrisk tenning 

og elektriske motorer (elektriske trekkmotorer, motorer i varme- eller avisingsanlegg, drivstoffpumper, vannpumper 

osv.) som er fast montert i kjøretøyet. 

 To alternative referanseantenneavstander er tillatt: 10 eller 3 m fra kjøretøyet. I hvert tilfelle får nr. 3 anvendelse. 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske båndbredden B 

(uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i µV/m omregnes til båndbredden 

120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B. 

3. Målested 

3.1.  Målstedet skal være et plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater innenfor en sirkel med en 

radius på minst 30 m målt fra et punkt midtveis mellom kjøretøyet og antennen (se figur 1 i nr. 7). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, kan befinnes seg på målestedet, men bare innenfor 

det tillatte området vist i figur 1 i nr. 7. 

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor prøvingsområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den mottakende 

antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke påvirkes av dette. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i figur 1 i nr. 7 enn kravet 

til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike anlegg må heller ikke strålingen fra 

omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4. 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Dersom kjøretøyet er på plass når målingen fra omgivelsene finner 

sted, skal den tekniske instansen sikre at eventuell stråling fra kjøretøyet ikke påvirker målingene fra omgivelsene i 

betydelig grad, for eksempel ved å fjerne kjøretøyet fra prøvingsområdet, ta ut tenningsnøkkelen eller kople ut 

batterier. Ved begge målingene skal støyen eller signalene utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene 

fastsatt i henholdsvis nr. 3.2.2.1 eller 3.2.2.2 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Motor 

 Motoren skal gå med normal driftstemperatur og girkassen skal være i fristilling. Dersom dette av praktiske grunner 

ikke er mulig, kan produsenten og prøvingsmyndighetene i fellesskap bli enige om alternative løsninger. 

 Det skal sikres at innretningen som gir egnet motorturtall under prøvingen, ikke påvirker den elektromagnetiske 

strålingen. Ved hver måling skal motorens turtall være: 

Motortype Målemetode 

Elektrisk tenning 
Kvasitopp Topp 

Motorturtall Motorturtall 

Én sylinder 2 500 o/min ± 10 % 2 500 o/min ± 10 % 

Flere sylindere 1 500 o/min ± 10 % 1 500 o/min ± 10 % 

4.2.  Prøving skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet eller innen ti minutter etter at slik nedbør 

har stanset. 
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5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i CISPR-

publikasjon nr. 12, 6. utgave, vedlegg C, kan brukes til å kalibrere antennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.3.  Ingen av antennens mottakende deler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på. 

5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss, eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 10,0 ± 0,2 m. 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss, eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 3,00 ± 0,05 m. 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets symmetriplan i 

lengderetningen og på linje med motorens midtpunkt (se figur 1 i nr. 7), og på linje med kjøretøyets midtpunkt, som 

defineres som det punktet på kjøretøyets hovedakse som har samme avstand til forakselens og bakakselens midtpunkt. 

5.4.  Antennens retning 

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se figur 2 i 

nr. 7). 

5.5.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de fire målingene gjort i samsvar med nr. 5.3 og 5.4 for hver enkeltfrekvens, skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne 

del, skal prøvingsmyndigheten prøve opptil 13 frekvenser i området, for eksempel 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 

380, 450, 600, 750, 900 MHz. Dersom grenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for 

å fastslå at dette skyldes kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy. 
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6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. 

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i nr. 3.2. og 3.5 i del 2 

gjelder for kvasitoppmåling. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 1 MHz båndbredde, eller det 

trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde. 

6.2.  Toleranser 

Enkeltfrekvens 

(MHz) 

Toleranse 

(MHz) 

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5 

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20 

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på eller nær de 

nominelle enkeltfrekvensene under målingen. 

7. Figurer 

Figur 1 

Prøvingsområde for traktor 

(Plant område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater) 

 

  

30 m minsteradius 

Midtpunkt i 30 m fritt 
område midt mellom 
antenne og kjøretøy 

15 m minsteradius 

Antenne 

Tillatt område for måleutstyr (eller 
hytte eller kjøretøy) 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/401 

 

Antennens plassering i forhold til traktoren 

Høyde 

Dipolantenne plassert til måling av vertikal strålingskomponent 

 

Figur 2 

Plan 

Dipolantenne plassert til måling av horisontal strålingskomponent 

 

DEL 4 

Metode for måling av smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del får anvendelse bare på kjøretøyer. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR).  
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 I dette vedlegg skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet 

elektromagnetisk stråling. 

1.3.  Prøvingsmetode 

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling, for eksempel fra mikroproses-

sorbaserte systemer eller en annen smalbåndskilde. 

1.3.2.  Som et første trinn skal strålingsnivået i FM-frekvensbåndet (88-108 MHz) måles ved kjøretøyets radioantenne med 

det utstyret som er angitt i nr. 1.2. Dersom nivået angitt i nr. 3.3.2.4 i del 2 ikke overskrides, skal kjøretøyet anses å 

oppfylle kravene i denne del innenfor dette frekvensbåndet, og det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig 

prøving. 

1.3.3.  To alternative antenneavstander er tillatt i den fullstendige prøvingen: 10 eller 3 m fra kjøretøyet. I begge tilfellene 

skal kravene fastsatt i nr. 3 være oppfylt. 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m). 

3. Målested 

3.1.  Målstedet skal være et plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater innenfor en sirkel med en 

radius på minst 30 m målt fra et punkt midtveis mellom kjøretøyet og antennen (se figur 1 i del 3). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, kan befinnes seg på målestedet, men bare innenfor 

det tillatte området vist i figur 1 i del 3. 

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor prøvingsområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den mottakende 

antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke påvirkes av dette. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i figur 1 i nr. 7 i del 3 enn 

kravet til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike anlegg må heller ikke strålingen fra 

omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4 i denne del. 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger fra omgivelsene foretas før og etter selve prøvingen. Den tekniske instansen skal sikre at eventuell 

stråling fra kjøretøyet ikke påvirker målingene fra omgivelsene i betydelig grad, for eksempel ved å fjerne kjøretøyet 

fra prøvingsområdet, ta ut tenningsnøkkelen eller kople ut batterier. Ved begge målingene skal støyen eller signalene 

utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i henholdsvis nr. 3.3.2.1 eller 3.3.2.2 i del 2, bortsett 

fra for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Kjøretøyets elektroniske systemer skal være i normal drift, og kjøretøyet skal stå stille. 

4.2.  Tenningen skal være slått på. Motoren skal ikke være i drift.  
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4.3.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet, eller innen ti minutter etter at slik nedbør 

har stanset. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i CISPR-

publikasjon nr. 12, 6. utgave, vedlegg C, kan brukes til å kalibrere antennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.3.  Ingen av antennens mottakende deler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på. 

5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 10,0 ± 0,2 m. 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 3,00 ± 0,05 m. 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets symmetriplan i 

lengderetningen og på linje med motorens midtpunkt (se figur 2 i nr. 7 i del 3). 

5.4.  Antennens retning 

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se figur 2 i 

nr. 7 i del 3). 

5.5.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de fire målingene gjort i samsvar med nr. 5.3 og 5.4 for hver enkeltfrekvens, skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen.  
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6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. I hvert 

bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For å kontrollere at 

kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal prøvingsmyndigheten foreta prøving ved én slik frekvens i hvert av 

følgende 13 frekvensbånd: 

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820, 820-

1 000 MHz. 

 Dersom grenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette skyldes 

kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy. 

DEL 5 

Metode for prøving av kjøretøyets immunitet mot elektromagnetisk stråling 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del skal bare anvendes på kjøretøyer. 

1.2.  Prøvingsmetode 

 Formålet med denne prøvingen er å påvise immuniteten mot forringelse i den direkte kontrollen av kjøretøyet. 

Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetiske felter som beskrevet i denne del. For prøvinger med kjøretøyet utsatt 

for elektromagnetisk stråling med en frekvens på høyst 1 000 MHz, kan produsenter velge om de vil anvende denne 

del eller vedlegg 6 til UN-ECE-forordning nr. 10 som nevnt i vedlegg I. For prøvinger med kjøretøyet utsatt for 

elektromagnetisk stråling med en frekvens som overstiger 1 000 MHz, men som ikke overstiger 2 000 MHz, skal 

produsenter anvende vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 10 som nevnt i vedlegg I. Kjøretøyet skal overvåkes under 

prøvingene. 

2. Resultat av prøvingen 

 For prøvingen beskrevet i denne del skal feltstyrken uttrykkes i volt/m. 

3. Målested 

 Prøvingsanlegget skal være i stand til å frambringe feltstyrker i frekvensområdene definert i denne del. 

Prøvingsanlegget skal oppfylle juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske signaler. 

 Det skal sikres at kontroll- og overvåkingsutstyret ikke påvirkes av strålingsfeltene på en slik måte at prøvingene blir 

ugyldige. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Kjøretøyet skal være ulastet, med unntak av nødvendig prøvingsutstyr. 

4.1.1.  Motoren skal drive drivhjulene normalt med en konstant hastighet som tilsvarer 75 % av kjøretøyets høyeste 

hastighet, dersom det ikke foreligger noen teknisk grunner til at produsenten skal velge en annen hastighet. 

Kjøretøyets motor skal være belastet med et passende dreiemoment. Dersom det er nødvendig, kan drivakslene 

frakoples (for eksempel for kjøretøyer med mer enn to aksler), forutsatt at de ikke driver deler som sender ut 

radiostøy.  
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4.1.2.  Frontlyktene skal ha nærlyset tent. 

4.1.3.  Lyktene for venstre eller høyre retningslys skal være i funksjon. 

4.1.4.  Alle andre systemer som påvirker førerens kontroll over kjøretøyet, skal være i drift som i kjøretøyets normale 

driftstilstand. 

4.1.5.  Kjøretøyet skal ikke være elektrisk tilknyttet prøvingsområdet, og det skal ikke opprettes noen forbindelse til 

kjøretøyet fra noe utstyr, unntatt det som kreves i nr. 4.1.1 eller 4.2. Dekkenes kontakt med prøvingsområdets 

underlag skal ikke anses som en elektrisk forbindelse. 

4.2.  Dersom det finnes elektriske/elektroniske systemer som inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, og som ikke 

virker under forholdene beskrevet i nr. 4.1, kan produsenten inngi en rapport eller annen tilleggsdokumentasjon til 

prøvingsmyndigheten der det godtgjøres at kjøretøyets elektriske/elektroniske system oppfyller kravene i denne 

forordning. Slik dokumentasjon skal inngå i typegodkjenningsdokumentene. 

4.3.  Ved overvåkingen av kjøretøyet skal det bare benyttes utstyr som ikke skaper forstyrrelser. Kjøretøyets utvendige del 

og kupé skal overvåkes for å avgjøre om kravene i denne del er oppfylt (for eksempel ved bruk av videokamera). 

4.4.  Kjøretøyet skal normalt vende mot en fast antenne. Dersom de elektroniske styreenhetene og tilhørende ledninger 

hovedsakelig befinner seg i kjøretøyets bakre del, skal imidlertid prøvingen normalt utføres med kjøretøyet vendt bort 

fra antennen. For lange kjøretøyer (dvs. unntatt personbiler og lette nyttekjøretøyer) som har elektroniske styreenheter 

og tilhørende ledninger hovedsakelig mot midten av kjøretøyet, kan det fastsettes et referansepunkt (se nr. 5.4) på 

kjøretøyets høyre eller venstre sideflate. Dette referansepunktet skal ligge på kjøretøyets midtpunkt i lengderetningen, 

eller på et punkt langs kjøretøyets side valgt av produsenten og vedkommende myndighet i fellesskap, etter vurdering 

av de elektroniske systemenes plassering og ledningsnettets utforming. 

 Slike prøvinger kan finne sted bare dersom kammerets fysiske utforming tillater det. Antennens plassering skal angis i 

prøvingsrapporten. 

5. Feltgeneratorens type, plassering og retning 

5.1.  Type feltgenerator 

5.1.1.  Feltgeneratortypen(e) som velges, skal gi den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 5.4) ved de aktuelle 

frekvensene. 

5.1.2.  Feltgeneratoren(e) kan være en antenne/antenner eller en overføringslinje (TLS). 

5.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 1 000 MHz 

vannrett eller loddrett. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Antennens fasemidtpunkt skal ikke være mindre enn 1,5 m over det planet kjøretøyet står på, eller ikke mindre enn 

2,0 m over det planet kjøretøyet står på dersom høyden på kjøretøyets tak overstiger 3 m. 

5.2.1.2.  Ingen av antennens strålingsdeler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på.  
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5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Tilnærmet reelle bruksvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna kjøretøyet som praktisk mulig. 

Denne avstanden skal være mellom 1 og 5 m. 

5.2.2.2.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg, skal ingen av feltgeneratorens strålingsdeler befinne seg mindre enn 

1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det 

skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom senderantennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

5.3.1.  Feltgeneratorens strålingsdeler skal ikke være nærmere kjøretøyets utvendige karosseriflate enn 0,5 m. 

5.3.2.  Feltgeneratoren skal plasseres på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen). 

5.3.3.  Ingen del av en overføringslinje, unntatt det planet som kjøretøyet står på, skal befinne seg nærmere noen del av 

kjøretøyet enn 0,5 m. 

5.3.4.  Enhver feltgenerator som er plassert over kjøretøyet, skal befinne seg midt over kjøretøyet og i minst 75 % av 

kjøretøyets lengde. 

5.4.  Referansepunkt 

5.4.1.  Med referansepunkt menes i denne del det punktet der feltstyrken skal fastsettes, og det skal bestemmes slik: 

5.4.1.1.  minst 2 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra overføringslinjens 

strålingsdeler, 

5.4.1.2.  på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen), 

5.4.1.3.  i en høyde på 1,0 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på, eller 2,0 ± 0,05 m dersom kjøretøyer i modellserien har 

en minste takhøyde på over 3,0 m, 

5.4.1.4.  ved stråling forfra, enten: 

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (se punkt C i figur 1 i 

nr. 8), eller 

– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens foraksel målt mot traktorens midtpunkt (se punkt D i figur 2 i nr. 8), 

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen, 

5.4.1.5.  ved stråling bakfra, enten: 

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (se punkt C i figur 1 i 

nr. 8), eller  
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– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens bakaksel målt mot traktorens midtpunkt (se punkt D i figur 2 i nr. 8), 

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen. 

5.5.  Dersom det velges å utsette den bakre delen av kjøretøyet for stråling, skal referansepunktet fastsettes som i nr. 5.4. 

Kjøretøyet skal da stå med fronten vendt bort fra antennen og plasseres som om det var blitt snudd 180° rundt sitt 

midtpunkt, det vil si slik at avstanden fra antennen til kjøretøyets nærmeste utvendige karosseridel forblir den samme, 

som vist i figur 3 i nr. 8. 

6. Prøvingskrav 

6.1.  Frekvensområde, varighet, polarisasjon 

 Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20-1 000 MHz. 

6.1.1.  For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal kjøretøyet prøves ved inntil 14 enkeltfrekvenser i 

dette området, for eksempel: 

 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz. 

 Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at utstyret 

under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder. 

6.1.2.  Det skal benyttes én polarisasjonsmåte for hver frekvens – se nr. 5.1.3. 

6.1.3.  Alle andre prøvingsparametrer skal være som definert i denne del. 

6.1.4.  Dersom et kjøretøy ikke består prøvingen i nr. 6.1.1, skal den tekniske instansen kontrollere om svikten skjedde under 

relevante prøvingsforhold og ikke skyldes forekomst av ukontrollerte felter. 

7. Produksjon av nødvendig feltstyrke 

7.1.  Prøvingsmetodikk 

7.1.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene. 

7.1.2.  Kalibreringsfase 

 For hver prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den nødvendige feltstyrken i 

referansepunktet (som definert i nr. 5) uten at kjøretøyet er til stede i prøvingsområdet, og dette nivået for tilført 

effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, 

skal måles og resultatene registreres. Prøvingsfrekvensene skal ligge i området 20-1 000 MHz. Kalibreringen skal 

begynne ved 20 MHz og fortsette ved stadig høyere trinn som ikke er større enn 2 % av foregående frekvens, opp til 

1 000 MHz. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med mindre det oppstår endringer i 

innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

7.1.3.  Prøvingsfase 

 Kjøretøyet skal deretter bringes inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med kravene i nr. 5. Feltgeneratoren 

skal tilføres den nødvendige effekten definert i nr. 7.1.2, for hver frekvens definert i nr. 6.1.1. 

7.1.4.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 7.1.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren benyttes for å 

fastsette feltstyrken under prøvingen.  
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7.1.5.  Feltgeneratoren og dens innretning under prøvingen skal oppfylle de samme spesifikasjonene som ble benyttet i 

forbindelse med framgangsmåten i nr. 7.1.2. 

7.1.6.  Feltstyrkemåler 

 Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 

kalibreringsfase. 

7.1.7.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase skal feltstyrkemålerens fasemidtpunkt være plassert i referansepunktet. 

7.1.8.  Dersom det benyttes en kalibrert mottakerantenne som feltstyrkemåler, skal verdiene avleses i tre innbyrdes 

ortogonale retninger og den tilsvarende isotrope verdien anses som feltstyrken. 

7.1.9.  For å ta hensyn til forskjellige kjøretøygeometrier kan det være nødvendig å fastsette en rekke antenneplasseringer 

eller referansepunkter for et gitt prøvingsanlegg. 

7.2.  Feltstyrkens utbredelse 

7.2.1.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før et kjøretøy tas inn på prøvingsområdet) skal feltstyrken i minst 80 % av 

kalibreringstrinnene være minst 50 % av den nominelle feltstyrken på følgende steder: 

a)  for alle feltgeneratorer, 0,5 ± 0,05 m på hver side av referansepunktet på en linje som går gjennom referansepunktet i 

samme høyde som referansepunktet, og vinkelrett på kjøretøyets symmetriplan i lengderetningen, 

b)  for overføringslinjer, 1,50 ± 0,05 m på en linje som går gjennom referansepunktet i samme høyde som 

referansepunktet og langs linjen til symmetriplanet i lengderetningen. 

7.3.  Kammerets resonans 

 Uten hensyn til vilkåret nevnt i nr. 7.2.1 skal prøvinger ikke gjennomføres ved kammerets resonansfrekvenser. 

7.4.  Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

7.4.1.  Kurvens største utslag 

 Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge der effektiv-verdien i 

volt/m er som definert i nr. 3.4.2 i del 2 (se figur 3 i denne del). 

7.4.2.  Prøvingssignalets bølgeform 

 Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz med en 

modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04. 

7.4.3.  Modulasjonsgrad 

 Modulasjonsgraden m defineres slik: 

m = 
(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) / 

(kurvens største utslag  kurvens minste utslag). 
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8. Figurer 

Figur 1 

 

Figur 2 

 

 

Referansepunktet ligger på 
ett av disse plan (jf. 5.4.1.4) 

Referansepunktet 
ligger på ett av disse 
plan (jf. 5.4.1.4) 

Punkt C 

Skjæringspunkt mellom frontrute 
og motorpanser eller punkt der 

disse delene vil være plassert på 
et ferdigoppbygd kjøretøy 

Punkt C 

Punkt D 
Bakaksel 

Punkt D 

Skjæringspunkt mellom frontrute 
og motorpanser eller punkt der 

disse delene vil være plassert på 
et ferdigoppbygd kjøretøy 
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Figur 3 

Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

 

DEL 6 

Metode for måling av bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter som siden kan monteres 

i kjøretøyer som er i samsvar med del 3. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, eller dersom det 

brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av forstyrrelsens pulsfrekvens. 

1.3.  Prøvingsmetode 

 Formålet med denne prøvingen er å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter. 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske båndbredden B 

(uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i µV/m omregnes til båndbredden 

120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B. 

3. Målested 

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR) (se nr. 7). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, skal befinne seg utenfor grensen vist i nr. 7. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et godkjent utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i nr. 7 enn kravet til 

avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og til antennens høyde (se figur 1 og 2 

i nr. 8).  

Ikke-modulert sinus-
bølge med en effektiv-
verdi som definert i 
nr. 6.4.2 i vedlegg 1 

Prøvingssignal 80 %, sinusbølge, amplitude-
modulert: kurvens største utslag lik kurvens 
største utslag på en ikke-modulert sinusbølge 
der effektiv-verdien er som definert i nr. 6.4.2 i 
vedlegg I 
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3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller signalene utenfra være 

minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 3.5.2.1 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i 

omgivelsene. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. 

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

eller innen ti minutter etter at slik nedbør har stanset. 

4.3.  Prøvingsforberedelse 

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et 

bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den elektriske/elektroniske delenheten er 

beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen plasseres på en 

fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en metallplate med en minste tykkelse 

på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten under 

prøving, men skal gi mulighet for fordeling av den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og komponenter. 

Fundamentplaten skal være koplet til jord. Fundamentplaten skal befinne seg i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over 

prøvingsanleggets underlag og være parallell med dette. 

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 

Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest 

antennen. 

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens monterings-

spesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, som 

veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

4.4.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % av 

den nominelle driftsspenningen. 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene helst 

være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden mellom 

den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. 

 Alle ledninger skal termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. 

 Dersom det kreves annet utstyr for normal drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal det 

kompenseres for dets del av den strålingen som måles. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. 
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5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

5.2.2.  Måleavstand 

 Den horisontale avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennespissen, til kanten av fundamentplaten skal være 

1,00 ± 0,05 m. Ingen del av antennen skal være nærmere fundamentplaten enn 0,5 m. 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den kanten av 

fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs. 

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves. 

5.3.  Antennens retning og polarisasjon 

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon. 

5.4.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. En elektrisk/elektronisk delenhet anses for å overholde de 

fastsatte grenseverdiene i hele frekvensområdet med høy grad av sannsynlighet dersom den overholder de fastsatte 

grenseverdiene ved følgende 13 frekvenser: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz 

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 

skyldes den elektriske/elektroniske delenheten og ikke bakgrunnsstøy. 

6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. 

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i nr. 3.2. og 3.5 i del 2 

gjelder for kvasitoppmåling. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 1 MHz båndbredde eller det 

trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde. 

6.2.  Toleranser 

Enkeltfrekvens 

(MHz) 

Toleranse 

(MHz) 

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5 

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20 

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på eller nær de 

nominelle enkeltfrekvensene under målingen.  
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7. Avgrensning av prøvingsområdet for elektriske/elektroniske delenheter 

Plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater 

  

15 m minsteradius 

Antenne 

Prøve på fundament-
plate 1 m 
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8. Elektromagnetisk stråling ved prøving 

Figur 1 

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – prøvingsoppstilling (sett ovenfra) 

 

Figur 2 

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – loddrett snitt sett fra siden gjennom 

prøvingsbenkens plan 

  

 

minst 1 500 

Til antennens akse eller 
nærmeste element av 
logperiodisk akse: 

– Prøvingsbenk med 
fundamentplate 
tilknyttet vegg  

Prøvingsledninger  
1 500 = 75 mm lang og 
50 ± 5 mm over 
fundamentplaten 

Strømforsyning til 
objekt under prøving 

Gjennomføring 

Alle dimensjoner i 
millimeter 

Koplingsboks 
inkludert kunstig nett 

minst 500 
minst 500 

Skjermet 
kabinett 

Dobbeltskjermet 
koaksialkabel 

Gjennomføring 

Målingsmottaker 

Tilpasningsenhet for 
antenne (om 
nødvendig) nær 
antenne 

Nærmeste strålingsdeler minst 500 mm fra kanten av 
fundamentplaten 

Antenne 

Plan som omfatter 
ledningenes 
referansepunkt 

Referansepunkt 

Alle dimensjoner i millimeter 

minst 1 500 

minst 500 

minst 250 
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DEL 7 

Metode for måling av smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet elektromagnetisk 

stråling. 

1.3.  Prøvingsmetode 

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling som kan komme fra mikroprosessor-

baserte systemer. 

1.3.2.  Innledningsvis (de første to-tre minuttene) kan det etter at en polarisasjon av antennen er valgt, foretas gjennomsøking 

av frekvensområdet bestemt i nr. 6.1, ved bruk av en frekvensspektrumanalysator for å påvise frekvenser med 

maksimal stråling. Dette kan være til hjelp ved valg av de frekvensene som prøvingene foretas ved (se nr. 6). 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m). 

3. Målested 

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR) (se nr. 7 i del 6). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, skal befinne seg utenfor grensen vist i nr. 7 i del 6. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i nr. 7 i del 6 enn kravet til 

avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og til antennens høyde (se figur 1 og 2 

i nr. 8 i del 6). 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller signalene utenfra være 

minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 3.6.2.1 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i 

omgivelsene. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. 

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

eller innen ti minutter etter at regn eller annen nedbør har stanset.  
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4.3.  Prøvingsforberedelse 

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et 

bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den elektriske/elektroniske delenheten er 

beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen plasseres på en 

fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. 

 Fundamentplaten skal være en metallplate med en minste tykkelse på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse 

avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten under prøving, men skal gi mulighet for fordeling av 

den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og komponenter. Fundamentplaten skal være koplet til jord. 

Fundamentplaten skal befinne seg i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over prøvingsanleggets underlag og være parallell med 

dette. 

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. Strømforsynings-

ledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest antennen. 

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

monteringsspesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, som 

veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

4.4.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % av 

den nominelle driftsspenningen. 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene helst 

være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden mellom 

den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle kabler i sløyfen skal termineres så 

realistisk som mulig og fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. Dersom det kreves annet utstyr for normal 

drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal det kompenseres for dets del av den strålingen som 

måles. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

5.2.2.  Måleavstand 

 Den horisontale avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennespissen, til kanten av fundamentplaten skal være 

1,00 ± 0,05 m. Ingen del av antennen skal være nærmere fundamentplaten enn 0,5 m. 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den kanten av 

fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs. 

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det må ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves.  
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5.3.  Antennens retning og polarisasjon 

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon. 

5.4.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. I hvert 

bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For å kontrollere at 

den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, oppfyller kravene i denne del, skal prøvingsmyndigheten foreta 

prøving ved én slik frekvens i hvert av disse 13 frekvensbåndene: 

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820, 820-

1 000 MHz. 

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 

skyldes den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og ikke bakgrunnsstøy. 

6.2.  Dersom det under første fase, som kan være foretatt etter metoden beskrevet i nr. 1.3, konstateres at den smalbåndede 

elektromagnetiske strålingen for et bånd som er angitt i nr. 6.1, ligger minst 10 dB under referansegrenseverdien, skal 

den elektriske/elektroniske delenheten anses å oppfylle kravene fastsatt i denne del med hensyn til det aktuelle 

frekvensbåndet. 

DEL 8 

Metode(r) for prøving av elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot elektromagnetisk stråling 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden(e) beskrevet i denne del, kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter. 

1.2.  Prøvingsmetoder 

1.2.1.  Elektriske/elektroniske delenheter kan etter produsentens valg oppfylle de kravene som hvilken som helst 

kombinasjon av prøvingsmetodene omhandlet nedenfor fastsetter, forutsatt at hele frekvensområdet angitt i nr. 5.1, 

er omfattet. 

– Stripline-prøving: se nr. 11 

– Prøving med strømtilførsel: se nr. 12 

– TEM-celleprøving: se nr. 13 

– Prøving i fritt felt: se nr. 14 

1.2.2.  Grunnet stråling fra elektromagnetiske felter under disse prøvingene skal all prøving foretas i et avskjermet område, 

som TEM-cellen. 

2. Resultat av prøvingen 

 For prøvingene beskrevet i denne del skal feltstyrken uttrykkes i volt/m og tilført strøm i milliampere.  
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3. Målested 

3.1.  Prøvingsanlegget skal være i stand til å frambringe det nødvendige prøvingssignalet i frekvensområdene definert i 

denne del. Prøvingsanlegget skal oppfylle juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske signaler. 

3.2.  Måleutstyret skal plasseres utenfor kammeret. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. Den skal plasseres som 

angitt i denne del, med mindre individuelle prøvingsmetoder krever en annen plassering. 

4.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet jord. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % 

av den nominelle driftsspenningen. 

4.3.  Alt annet utstyr som kreves for driften av den elektriske/elektroniske delenheten under prøvingen, skal være på plass 

under kalibreringen. Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen være minst 1 m. 

4.4.  For å sikre at det oppnås reproduserbare resultater når prøvinger og målinger gjentas, skal signalgeneratorutstyret og 

dets utførelse overholde de samme spesifikasjonene som ved den tilsvarende kalibreringsfasen (nr. 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 

9.2 og 10.2). 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene 

helst være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden 

mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle kabler i sløyfen skal 

termineres så realistisk som mulig og fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. 

5. Frekvensområde og prøvingenes varighet 

5.1.  Målinger skal foretas i frekvensområdet 20-1 000 MHz. 

5.2.  For å kontrollere at den eller de elektriske/elektroniske delenhetene oppfyller kravene i denne del, skal prøvingene 

foretas ved inntil 14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel: 

 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz. 

 Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at utstyret 

under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder. 

6. Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

6.1.  Kurvens største utslag 

 Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge der effektiv-verdien er 

som definert i nr. 3.4.2 i del 2 (se figur 3 i nr. 8 i del 5). 

6.2.  Prøvingssignalets bølgeform 

 Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz med en 

modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04.  
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6.3.  Modulasjonsgrad 

 Modulasjonsgraden m defineres slik: 

m = 
(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) / 

(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) 

7. Stripline-prøving 

7.1.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingsmetoden består i at ledningsnettet som forbinder delene i en elektrisk/elektronisk delenhet med 

hverandre, utsettes for felter med en bestemt styrke. 

7.2.  Måling av feltstyrken i stripline-kretsen 

 Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 

nødvendige feltstyrken i prøvingsområdet uten den elektriske/elektroniske delenheten, og dette nivået for tilført 

effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme 

feltet, skal måles og resultatene registreres. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med 

mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. Under 

denne prosessen skal feltsondens hode befinne seg under den aktive lederen, sentrert i langsgående, tverrgående og 

loddrett retning. Huset med sondens elektroniske deler skal befinne seg så langt fra stripline-lengdeaksen som 

mulig. 

7.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

7.3.1.  150 mm stripline-prøving 

 Prøvingsmetoden gir mulighet for dannelsen av homogene felter mellom en aktiv leder (stripline-impedans 50 Ω) og 

en fundamentplate (den ledende overflaten til prøvingsbordet), der en del av ledningen kan føres inn. Den eller de 

elektroniske styreenhetene til den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal plasseres på fundamentplaten, 

men utenfor striplinen med en av sine kanter parallelt med striplinens aktive leder. Den skal være 200 ± 10 mm fra 

en linje på fundamentplaten som går rett under kanten på den aktive lederen. 

 Avstanden mellom den aktive lederens kanter og enhver ytre enhet som benyttes til måling, skal være minst 

200 mm. 

 Den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsdel skal være plassert vannrett mellom den aktive lederen og 

fundamentplaten (se figur 1 og 2 i nr. 11). 

7.3.1.1.  Minstelengden for ledningsnettet, som også skal omfatte strømforsyningsledningen til den elektroniske styreenheten 

og være plassert under striplinen, skal være 1,5 m med mindre ledningsnettet i kjøretøyet er kortere enn 1,5 m. I 

dette tilfellet skal ledningsnettets lengde tilsvare den lengste av ledningene i kjøretøyet. Eventuelle avgreininger skal 

plasseres vinkelrett på striplinens lengdeakse. 

7.3.1.2.  Alternativt skal ledningsnettets fulle lengde, herunder lengden på den lengste av eventuelle avgreininger, være 

1,5 m. 

7.3.2.  800 mm stripline-prøving 

7.3.2.1.  Prøvingsmetode 

 Striplinen består av to parallelle metallplater med en avstand på 800 mm. Utstyret som prøves, plasseres sentralt 

mellom platene og utsettes for et elektromagnetisk felt (se figur 3 og 4 i nr. 11). 

 Denne metoden kan anvendes til prøving av komplette elektroniske anlegg, herunder følere, aktuatorer, styreenheter 

samt ledningsnett. Den er egnet til utstyr med et størstemål som er mindre enn én tredel av avstanden mellom 

platene.  
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7.3.2.2.  Plassering av striplinen 

 Striplinen skal anbringes i et avskjermet rom (for å hindre stråling utover) og plasseres i en avstand av 2 m fra 

vegger og eventuelle metalloverflater for å hindre elektromagnetisk refleksjon. Det kan benyttes materiale som 

absorberer radiostråling for å dempe slik refleksjon. Striplinen skal være plassert på ikke-ledende støtter minst 0,4 m 

over underlaget. 

7.3.2.3.  Kalibrering av striplinen 

 Det skal plasseres en feltmålesonde innenfor den midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av 

rommet mellom de parallelle platene uten anlegget som skal prøves. Det tilhørende måleutstyret skal plasseres på 

utsiden av det avskjermede rommet. 

 Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 

nødvendige feltstyrken ved antennen. Dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter direkte knyttet til den 

tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger, med mindre 

det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

7.3.2.4.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 Hovedstyreenheten skal plasseres innenfor midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av rommet 

mellom de parallelle platene. Den skal hvile på en støtte laget av ikke-ledende materiale. 

7.3.2.5.  Hovedledninger og tilknyttede føler-/aktuatorledninger 

 Hovedledninger og eventuelle føler-/aktuatorledninger skal gå loddrett fra styreenheten til toppen av 

fundamentplaten (dette bidrar til å gi best mulig forbindelse med det elektromagnetiske feltet). Deretter skal de følge 

undersiden av platen til en av de frie kantene, der de skal runde kanten og følge oversiden av fundamentplaten til 

tilkoplingene for striplinens strømforsyning. Ledningene skal deretter strekkes til det tilhørende utstyret, som skal 

være plassert i et område utenfor det elektromagnetiske feltets påvirkning, for eksempel på det avskjermede 

rommets underlag, 1 m fra striplinen i dennes lengdeakse. 

8. Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt 

8.1.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingsmetoden gjør det mulig å prøve kjøretøyets elektriske/elektroniske anlegg ved å utsette en 

elektrisk/elektronisk delenhet for elektromagnetisk stråling fra en antenne. 

8.2.  Beskrivelse av prøvingsbenken 

 Prøvingen skal gjennomføres på et prøvingsbord i et halvveis ekkofritt rom. 

8.2.1.  Fundamentplate 

8.2.1.1.  For prøving av immunitet i fritt felt skal den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett 

plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den 

elektriske/elektroniske delenheten er beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid 

denne delen plasseres på en fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en 

metallplate med en minste tykkelse på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse avhenger av størrelsen på den 

elektriske/elektroniske delenheten under prøving, men skal gi mulighet for fordeling av den elektriske/elektroniske 

delenhetens ledningsnett og komponenter. Fundamentplaten skal være koplet til jord. Fundamentplaten skal befinne seg 

i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over prøvingsanleggets underlag og være parallell med dette. 

8.2.1.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 

Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest 

antennen.  
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8.2.1.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

monteringsspesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

8.2.1.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, 

som veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

8.2.1.5.  Dimensjonen på enhver fundamentplate skal være minst 2,25 kvadratmeter og den minste siden minst 750 mm. 

Fundamentplaten skal være tilknyttet kammeret med jordingsledninger slik at likestrømmotstanden ikke overstiger 

2,5 milliohm. 

8.2.2.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 For større utstyr montert på et metallprøvingsstativ skal stativet anses som en del av fundamentplaten i forbindelse 

med prøvingen og være tilsvarende elektrisk tilknyttet. Prøveeksemplarets framsider skal plasseres minst 200 mm 

fra kanten av fundamentplaten. Alle ledere og ledninger skal befinne seg minst 100 mm fra kanten av 

fundamentplaten, og avstanden til denne (fra det laveste punktet i ledningsnettet) skal være 50 ± 5 mm over 

fundamentplaten. Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω 

kunstig nett. 

8.3.  Feltgeneratorens type, plassering og retning 

8.3.1.  Type feltgenerator 

8.3.1.1.  Feltgeneratortypen(e) som velges, skal gi den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 8.3.4) ved de aktuelle 

frekvensene. 

8.3.1.2.  Feltgeneratoren(e) kan bestå av én eller flere antenner eller være en plateantenne. 

8.3.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 1 000 MHz 

vannrett eller loddrett. 

8.3.2.  Målehøyde og -avstand 

8.3.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten den elektriske/elektroniske delenheten som 

prøves, står på. Ingen av antennens strålingsdeler skal befinne seg nærmere prøvingsanleggets underlag enn 250 

mm. 

8.3.2.2.  Måleavstand 

8.3.2.2.1. Tilnærmet reelle bruksvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna den elektriske/elektroniske 

delenheten som praktisk mulig. Denne avstanden skal være mellom 1 og 5 m. 

8.3.2.2.2. Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg, skal ingen av feltgeneratorens strålingsdeler befinne seg mindre enn 

0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra anleggets vegg. Det skal ikke 

finnes noe absorberende materiale mellom senderantennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves. 

8.3.3.  Antennens plassering i forhold til den elektriske/elektroniske delenheten 

8.3.3.1.  Feltgeneratorens strålingsdeler skal ikke være nærmere kanten av fundamentplaten enn 0,5 m. 

8.3.3.2.  Feltgeneratorens fasemidtpunkt skal befinne seg på et plan som 

a)  er vinkelrett på fundamentplaten,  
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b)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og 

c)  er vinkelrett på fundamentplatens kant og hoveddelen av ledningsnettet. 

Feltgeneratoren skal plasseres parallelt med dette planet (se figur 8 og 9 i nr. 14). 

8.3.3.3.  Alle feltgeneratorer som er plassert over fundamentplaten eller den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

skal dekke hele delenheten som prøves. 

8.3.4.  Referansepunkt 

 Med referansepunkt menes i denne del det punktet der feltstyrken skal fastsettes, og det skal bestemmes slik: 

8.3.4.1.  minst 1 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra plateantennens 

strålingsdeler, 

8.3.4.2.  på et plan som 

a)  er vinkelrett på fundamentplaten, 

b)  er vinkelrett på den kanten av fundamentplaten som hoveddelen av ledningsnettet ligger langs, 

c)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og som 

d)  faller sammen med midtpunktet til hoveddelen av de ledningene som ligger langs den av fundamentplatens 

kanter som er nærmest antennen, 

8.3.4.3.  150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

8.4.  Produksjon av nødvendig feltstyrke: prøvingsmetode 

8.4.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene. 

8.4.2.  Substitusjonsmetoden 

 Ved hver enkelt prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres effekt tilstrekkelig til å produsere den nødvendige 

feltstyrken ved referansepunktet (som definert i nr. 8.3.4) i prøvingsområdet uten den elektriske/elektroniske 

delenheten, og dette nivået for tilført effekt eller en annen parameter som er direkte knyttet til bestemmelse av 

feltstyrken, skal måles og resultatene registreres. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med 

mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

8.4.3.  Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen være minst 1 m. 

8.4.4.  Feltstyrkemåler 

 Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 

kalibreringsfase. 

8.4.5.  Feltstyrkemålerens fasemidtpunkt skal befinne seg i referansepunktet. 

8.4.6.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, som kan omfatte en ekstra fundamentplate, skal deretter bringes 

inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med nr. 8.3. Dersom det brukes en ytterligere fundamentplate, skal 

den befinne seg høyst 5 mm fra benkens fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Feltgeneratoren skal 

tilføres den nødvendige effekten definert i nr. 8.4.2, for hver frekvens definert i nr. 5. 
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8.4.7.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 8.4.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren benyttes for 

å bestemme feltstyrken under prøvingen. 

8.5.  Feltstyrkens utbredelse 

8.5.1.  Under substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før en elektrisk/elektronisk delenhet som skal prøves, tas inn i 

prøvingsområdet), skal feltstyrken ikke være under 50 % av den nominelle feltstyrken 0,5 ± 0,05 m til hver side for 

referansepunktet på en linje som er parallell med kanten på fundamentplaten nærmest antennen, og som går 

gjennom referansepunktet. 

9. TEM-celleprøving 

9.1.  Prøvingsmetode 

 TEM-cellen (TEM = Transverse Electromagnetic Mode) skaper homogene felter mellom den indre lederen 

(skilleveggen) og huset (fundamentplaten). Den brukes til prøving av elektriske/elektroniske delenheter (se figur 6 i 

nr. 13). 

9.2.  Feltstyrkemåling i en TEM-celle 

9.2.1.  Det elektriske feltet i TEM-cellen skal bestemmes ved bruk av følgende ligning: 

 

E = elektrisk felt (V/m) 

P = strøm som tilføres cellen (W) 

Z = cellens impedans (50 Ω) 

d = avstanden (i meter) mellom øverste vegg og skilleveggen. 

9.2.2.  Alternativt skal en egnet feltstyrkeføler plasseres i øvre halvdel av TEM-cellen. I nevnte del av TEM-cellen har den 

eller de elektroniske styreenhetene liten påvirkning på prøvingsfeltet. Feltstyrkefølerens utgangssignal skal 

bestemme feltstyrken. 

9.3.  TEM-cellens dimensjoner 

 For å opprettholde et homogent felt i TEM-cellen og oppnå repeterbare måleresultater skal prøvingsobjektet ikke 

være større enn en tredel av cellens innvendige høyde. 

 Anbefalte dimensjoner for TEM-cellen er gitt i nr. 13, figur 7. 

9.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring 

 TEM-cellen skal festes til en plate med en koaksial bøssing og forbindes med kortest mulig ledninger til en 

pluggforbindelse med tilstrekkelig antall pinner. Strømtilførsels- og signalledningene fra pluggforbindelsen i 

celleveggen skal være direkte forbundet med prøvingsobjektet. 

 De eksterne delene som følere, strømforsynings- og styreelementer kan tilknyttes: 

a)  en avskjermet ytre enhet, 

b)  et kjøretøy i nærheten av TEM-cellen, eller 

c)  direkte til den avskjermede koplingstavlen. 

 Det skal benyttes avskjermede kabler til å knytte TEM-cellen til den ytre enheten eller kjøretøyet dersom 

kjøretøyet eller den ytre enheten ikke er plassert i det samme eller tilstøtende avskjermede rommet.  
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10. Prøving med strømtilførsel 

10.1.  Prøvingsmetode 

 Dette er en immunitetsprøvingsmetode som utføres ved å indusere strøm direkte inn i ledningsnettet ved hjelp av en 

strømtilførselssonde. Tilførselssonden består av en koplingstang som den elektriske/elektroniske delenhetens kabler 

passerer gjennom. Immunitetsprøving kan deretter foretas ved å variere frekvensen for de induserte signalene. 

 Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, kan monteres på en fundamentplate som i nr. 8.2.1, eller i et 

kjøretøy i samsvar med kjøretøyets konstruksjonsspesifikasjon. 

10.2.  Kalibrering av strømtilførselstangen før prøvingen foretas 

 Strømtilførselstangen skal monteres i en kalibreringsjigg. Mens hele prøvingsfrekvensområdet gjennomsøkes, skal 

den effekten som er nødvendig for å oppnå strømstyrken angitt i nr. 3.7.2.1, overvåkes. På denne måten kalibreres 

før prøvingen tilført strøm mot indusert strømstyrke, og samme effekt kan dermed tilføres strømtilførselstangen når 

den er tilknyttet den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, via kablene brukt under kalibreringen. Det bør 

bemerkes at det er den strømmen som tilføres strømtilførselstangen, som er den tilførte effekten. 

10.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 For en elektrisk/elektronisk delenhet som er montert på en fundamentplate i henhold til nr. 8.2.1, skal alle ledninger 

termineres med realistiske belastninger og aktuatorer. For elektriske/elektroniske delenheter montert på både 

fundamentplate og i kjøretøy, skal strømtilførselstangen etter tur plasseres omkring hver enkelt tilførselsledning i en 

avstand på 150 ± 10 mm fra hver enkelt kopling til elektroniske styreenheter, instrumentmoduler eller aktive følere 

på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, som vist i nr. 12. 

10.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring 

 For en elektrisk/elektronisk delenhet som prøves, som er montert på en fundamentplate i samsvar med nr. 8.2.1, skal 

den elektroniske hovedstyreenheten tilknyttes via kabelgruppe til et kunstig nett. Kabelen skal løpe parallelt med og 

minst 200 mm fra kanten av fundamentplaten. Denne kabelen skal inneholde strømtilførselsledningen som benyttes 

til å knytte kjøretøyets batteri til denne elektroniske styreenheten og en eventuell strømreturledning dersom en slik 

benyttes i kjøretøyet. 

 Avstanden fra den elektroniske styreenheten til det kunstige nettet skal enten være 1,0 ± 0,1 m eller lik lengden av 

den kabelgruppen som benyttes i kjøretøyet mellom den elektroniske styreenheten og batteriet, dersom denne er 

kjent, avhengig av hvilken som er kortest. Dersom det benyttes en kjøretøykabelgruppe, skal dens avgreininger føres 

langs fundamentplaten, men vinkelrett bort fra dens kant. I andre tilfeller skal spredningspunktet til den 

elektriske/elektroniske delenhetens andre ledninger være det kunstige nettet. 

11. Stripline-prøving og dimensjoner 

Figur 1 

150 mm stripline-prøving 
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 Alle dimensjoner i millimeter 

1 = Avskjermet rom 

2 = Ledningsbunt 

3 = Prøvingsobjekt 

4 = Avslutningsmotstand 

5 = Frekvensgenerator 

6/7 = Alternativt batteri 

8 = Strømforsyning 

9 = Filter 

10 = Ytre enhet 

11 = Filter 

12 = Ytre videoenhet 

13 = Optoelektronisk konverterer 

14 = Optiske ledninger 

15 = Ikke-strålesikker ytre enhet 

16 = Lineær eller strålesikker ytre enhet 

17 = Optoelektronisk konverterer 

18 = Isolerende bunnplate 

19 = Videokamera 

Figur 2 

150 mm stripline-prøving 

 

 Alle dimensjoner i millimeter 

L = 2 500 mm 

S = 800 mm 

W = 740 mm 

h = 150 mm 
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1 = Prøvingsobjekt 

2 = Ledningsbunt 

3 = Ytre enhet 

4 = Avslutningsmotstand 

5 = Isolerende bunnplate 

Figur 3 

800 mm stripline-prøving 

 

Koblingsmonitor, 
N-type 

Tilførselskopling, 
N-type 

Messingbrakett 

Messingbrakett 

Messingbrakett 

Detaljer i striplinens strømforsyning 

Detaljer i striplinens strømforsyning 

Messingbrakett 
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1 = Fundamentplate 

2 = Hovedledninger og føler-/aktuatorledninger 

3 = Treramme 

4 = Tilførselsplate 

5 = Isolasjon 

6 = Prøvingsobjekt 

Figur 4 

800 mm stripline-dimensjoner 

 Sett fra siden 

 

 Sett ovenfra 

 

 Alle dimensjoner i millimeter  

Jord 

Tillatt arbeidsområde 

Tillatt arbeidsområde 

Isolasjonsstøtte 
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12. Eksempel på BCI-prøvingsoppstilling 

Figur 5 

 

1 = Innretning som prøves 

2 = RF-målesonde (valgfri) 

3 = RF-tilførselssonde 

4 = Kunstig nett 

5 = Filter for avskjermet rom 

6 = Strømkilde 

7 = Grensesnitt for innretning som prøves: stimulerings- og overvåkingsutstyr 

8 = Signalgenerator 

9 = Bredbåndsforsterker 

10 = RF 50 Ω retningskopler 

11 = RF-strømmåler eller tilsvarende 

12 = Spektrumanalysator eller tilsvarende (valgfri) 
  

Alle dimensjoner i millimeter 

Fundamentplate 

Avskjermet kabinett 
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13. TEM-celleprøving 

Figur 6 

TEM-celleprøving 

 

1 = Ytre leder, avskjerming 

2 = Indre leder (skillevegg) 

3 = Isolasjon 

4 = Inngang 

5 = Isolasjon 

6 = Dør 

7 = Forbindelsespluggpanel 

8 = Strømforsyning til prøvingsobjekt 

9 = 50 Ω avslutningsmotstand 

10 = Isolasjon 

11 = Prøvingsobjekt (største høyde: én tredel av avstanden mellom cellens bunn og skilleveggen) 
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Figur 7 

TEM-celledimensjoner – typiske TEM-celledimensjoner 

 

 

 Tabellen nedenfor viser de dimensjonene som er nødvendige for konstruksjon av en celle med angitte øvre 

frekvensgrenser: 

Øvre frekvens 

(MHz) 

Cellens formfaktor 

W: b 

Cellens formfaktor 

L/W 

Plateavstand 

b (cm) 

Skillevegg 

S (cm) 

200 1,69 0,66 56 70 

200 1,00 1,00 60 50 

  

Vertikalt snitt 

Atkomstdør 

Ikke-ledende støtter 

TEM-celledimensjoner 

Horisontalt snitt ved skillevegg 

Tillatt arbeidsområde: 
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14. Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt 

Figur 8 

Prøvingsoppstilling (sett ovenfra) 

 

Figur 9 

Loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens plan 

 

DEL 9 

Produsenter kan velge enten å anvende kravene i del 2-8 eller kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 som nevnt i vedlegg I eller 

kravene i ISO 14982: 1998. 

 _____  

minst 1 500 

Til antennens akse eller 
nærmeste element av 
logperiodisk antenne: 

Prøvingsbenk med 
fundamentplate 
tilknyttet vegg 

Prøvingsledninger  
1 500 = 75 mm lang og 
50 ± 5 mm over 

fundamentplaten 

Strømforsyning til 
objekt under 
prøving 

Gjennomføring 

Alle dimensjoner i 
millimeter 

Koplingsboks 
inkludert kunstig 
nett 

minst 500 
minst 500 

Skjermet 
kabinett 

Dobbeltskjermet 
koaksialkabel 

Gjennomføring 

Målingsmottaker 

Tilpasningsenhet for 
antenne (om 
nødvendig) nær 
antenne 

Nærmeste strålingsdeler minst 500 mm fra kanten av 
fundamentplaten 

Antenne 

Plan som omfatter 
ledningenes 
referansepunkt 

Referansepunkt 

Alle dimensjoner i mm 

minst 1 500 

minst 500 

minst 250 
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VEDLEGG XVI 

Krav til signalhorn 

1.  Signalhornet skal gis typegodkjenning av komponent i samsvar med kravene til kjøretøyer i gruppe N i UN-ECE-

reglement nr. 28 som nevnt i vedlegg I. 

2. Signalhornets egenskaper når det er montert på traktoren 

2.1.  Lydprøving 

 Når en traktor er typegodkjent, skal egenskapene til signalhornet montert i denne traktortypen, prøves på følgende 

måte: 

2.1.1.  Lydtrykknivået på hornet når det er montert i traktoren, skal måles i et punkt sju meter foran traktoren på en så åpen og 

plan plass som mulig. Traktorens motor skal ikke være i gang. Effektiv spenning skal være som fastsatt i nr. 6.2.3 i 

UN-ECE-reglement nr. 28 som nevnt i vedlegg I. 

2.1.2.  Målingene skal gjøres med veiekurve «A» i IEC-standarden (Den internasjonale elektrotekniske standardiserings-

organisasjon). 

2.1.3.  Høyeste lydtrykknivå skal bestemmes i en høyde på mellom 0,5 og 1,5 meter over bakken. 

2.1.4.  Høyeste lydtrykknivå skal være minst 93 dB(A) og høyst 112 dB(A). 

 _____  
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VEDLEGG XVII 

Krav til varmeanlegg 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C, der slike anlegg er montert 

1.1.  Traktorer med lukkede førerhus skal være utstyrt med et varmeanlegg som samsvarer med dette vedlegg. 

 Traktorer med lukket førerhus kan være utstyrt med klimaanlegg, og dersom slike anlegg er montert, skal de samsvare 

med dette vedlegg. 

1.2.  Varmeanlegget skal i kombinasjon med ventilasjonen i det lukkede førerhuset kunne avise og avdugge frontruten. 

 Varme- og kjøleanlegg skal prøves i samsvar med ISO 14269-2:1997, henholdsvis nr. 8 og 9. Prøvingsrapporter skal tas 

med i opplysningsdokumentet. 

1.3.  Produsenten kan velge enten å oppfylle kravene til varmeanlegg fastsatt i dette vedlegg eller kravene til kjøretøyer i 

gruppe N fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 122 som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XVIII 

Krav til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C 

 Produsenter kan velge å anvende enten dette nr. eller nr. 2. 

1.1.  Start og stopp av motoren 

1.1.1.  Det skal finnes en innretning som hindrer at motoren starter utilsiktet eller uautorisert. Eksempler på slike innretninger 

kan være, men er ikke begrenset til 

– en tennings- eller startbryter med en nøkkel som kan fjernes, 

– et låsbart førerhus, 

– et låsbart deksel over tennings- eller startbryteren, 

– en sikkerhetslås for tenning eller start (f.eks. aktivert med nøkkelkort), 

– en låsbar batteriskillebryter. 

2. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C i henhold til UN-ECE-reglementer eller internasjonale standarder 

2.1.  Alle relevante krav i UN-ECE-forordning nr. 62, som nevnt i vedlegg I, for anvendelse på kjøretøyer med styre. 

2.2.  For kjøretøyer som ikke er utstyrt med styre, skal produsenten anvende alle relevante krav fastsatt for kjøretøyer i 

gruppe N2 i nr. 2 og 5, unntatt nr. 5.6, 6.2 og 6.3, i UN-ECE-reglement nr. 18, som nevnt i vedlegg I til denne 

forordning, eller kravene i egnede standard om programmerbare elektroniske innretninger for å hindre uautorisert bruk, 

dersom slike standarder finnes fra 1. januar 2018. 

3. Krav til alle kjøretøyer i gruppe S og utskiftbart trukket utstyr som hører inn under gruppe R når største 

teknisk tillatte totalmasse i forhold til egenvekt er lik eller større enn 3,0 

 Det skal monteres minst én innretning på et kjøretøy i gruppe S eller utskiftbart trukket utstyr som hører inn under 

gruppe R når største teknisk tillatte totalmasse i forhold til egenvekt er lik eller større enn 3,0, for å hindre utilsiktet 

eller uautorisert bruk av slike kjøretøyer. 

 Slike innretninger kan bestå av følgende: 

– et låsbart deksel over koplingsinnretningen, 

– en kjede og en hengelås gjennom ringen på koplingsinnretningen, 

– en hjulklemme, 

– en hengelås i et hull i området rundt parkeringsbremsen. 

 Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om bruk av innretningene som er montert på kjøretøyet. 

 _____  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/435 

 

VEDLEGG XIX 

Krav til kjennemerke 

1. Form og mål på plasseringssted for bakre kjennemerke 

 Plasseringsstedet skal bestå av en flat eller tilnærmet flat rektangulær flate med følgende minstemål: 

 enten 

bredde: 520 mm 

høyde: 120 mm 

eller 

bredde: 255 mm 

høyde: 165 mm. 

2. Plasseringssted og montering av kjennemerke 

 Plasseringsstedet skal være slik at etter korrekt montering, skal kjennemerket ha følgende egenskaper: 

2.1.  Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets bredde 

 Kjennemerkets midtpunkt skal ikke plasseres til høyre for kjøretøyets symmetriplan. Kjennemerkets venstre kant skal 

ikke plasseres til venstre for vertikalplanet som er parallelt med kjøretøyets symmetriplan, og som berører kjøretøyet 

der det er bredest. 

2.2.  Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets langsgående symmetriplan 

 Kjennemerket skal stå vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets langsgående symmetriplan. 

2.3.  Kjennemerkets plassering i forhold til vertikalplanet 

 Kjennemerket skal være vertikalt med en toleranse på 5°. Dersom formen på kjøretøyet krever det, kan det imidlertid 

ha en vertikal helling 

2.3.1.  på høyst 30° når overflaten med registreringsnummer vender oppover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant ikke er 

plassert mer enn 1,2 meter over bakken, 

2.3.2.  på høyst 15° når overflaten med registreringsnummer vender nedover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant er plassert 

mer enn 1,2 meter over bakken. 

2.4.  Kjennemerkets høyde over bakken 

 Avstanden mellom bakken og kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,3 meter, og avstanden mellom 

bakken og kjennemerkets øvre kant skal ikke være større enn 4 meter. 

2.5.  Bestemmelse av kjennemerkets avstand til bakken 

 Avstandene oppgitt i nr. 2.3 og 2.4, skal måles på ulastet kjøretøy. 
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2.6.  Geometrisk synlighet: 

2.6.1.  Kjennemerket skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

– to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet, 

– et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

2.6.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet ovenfor. 

 _____  
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VEDLEGG XX 

Krav til lovfestede kjennemerker og merkinger 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «lovfestet kjennemerke» platen som produsenten skal montere på hvert kjøretøy som er produsert i samsvar med godkjent 

type som fastsatt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013, og som er merket i samsvar med dette vedlegg, 

1.2. «lovfestet merking» all obligatorisk merking sammen med typegodkjenningsmerkingen fastsatt i artikkel 34 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, som ifølge dette vedlegg skal festes til kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter når de 

er produsert i samsvar med godkjent type, eller med henblikk på identifisering under typegodkjenningsprosessen. 

2. Generelt 

2.1.  Alle jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene nedenfor. 

Kjennemerket og pregingene påfestes enten av produsenten eller dennes representant. 

2.2.  Alle komponenter eller separate tekniske enheter som samsvarer med en type som er godkjent i henhold til denne 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal være merket som EU-typegodkjent som beskrevet i nr. 6 eller merket i samsvar med 

artikkel 34 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 fastsatt i henholdsvis artikkel 68 bokstav h) eller artikkel 34 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

3. Lovfestet kjennemerke 

3.1.  Et lovfestet kjennemerke som er utformet som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal festes godt 

på et tydelig og tilgjengelig sted på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal bruk, regelmessig vedlikehold eller 

reparasjon (f.eks. grunnet ulykkesskade). På en måte som er lett leselig og ikke kan slettes, skal det vise informasjonen 

som er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket fastsatt i artikkel 34 nr. 3 eller artikkel 68 bokstav h i forordning 

(EU) nr. 167/2013. 

3.2.  Produsenten kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av de foreskrevne pregingene, utenfor et tydelig 

avmerket rektangel som inneholder bare de opplysningene som er foreskrevet i artikkel 34 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

4. Kjøretøyets identifikasjonsnummer 

 Kjøretøyets identifikasjonsnummer er en fast kombinasjon av unike tegn som produsenten tildeler et bestemt kjøretøy. 

Formålet er å sikre at hvert enkelt kjøretøy, særlig med hensyn til type, i et tidsrom på 30 år entydig skal kunne 

identifiseres med bistand fra produsenten, uten at tilleggsopplysninger er nødvendig. 

 Identifikasjonsnummeret skal oppfylle følgende krav: 

4.1.  Kjøretøyets identifikasjonsnummer skal være påført det lovfestede kjennemerket samt understellet, rammen eller en 

liknende kjøretøydel når kjøretøyet forlater produksjonslinjen. 

4.2.  Det skal så vidt mulig kunne skrives på én enkelt linje. 

4.3.  Det skal være merket på understellet eller lignende deler foran på kjøretøyets høyre side. 

4.4.  Det skal hamres, stanses, etses eller lasergraveres direkte på en lett tilgjengelig del, fortrinnsvis på kjøretøyets fremre 

høyre side, på en måte som gjør at det ikke kan ødelegges, endres eller fjernes. 
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5. Tegn 

 Tegnene som skal brukes til merkingen i nr. 3 og 4, er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket fastsatt i artikkel 

68 bokstav h i forordning (EU) nr. 167/2013. 

6. Krav til merking av kjøretøyer, deler og separate tekniske enheter 

 Hver separate tekniske enhet eller komponent som samsvarer med en type som er EU-typegodkjent som separat teknisk 

enhet eller komponent i samsvar med kapittel V i forordning (EU) nr. 167/2013, skal være merket som EU-typegodkjent 

som separat teknisk enhet eller komponent i henhold til artikkel 34 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 167/2013. Merkingene 

skal plasseres på et sted som er synlig på kjøretøyet uten at noen deler må fjernes ved hjelp av verktøy, og de skal festes 

på en holdbar måte (f.eks. stemplet, etset, lasergravert, selvødeleggende selvklebende etikett). 

 _____  
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VEDLEGG XXI 

Krav til dimensjoner og tilhengermasse 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «kjøretøylengde» 

– lengden på kjøretøyet målt mellom vertikalplanene som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse gjennom 

traktorens ytterpunkter, unntatt: 

– alle speil, 

– alle starthåndtak, 

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak. 

1.2. «kjøretøybredde» 

– bredden på kjøretøyet målt mellom vertikalplanene parallelt med kjøretøyets lengdeakse gjennom ytterpunktene, 

unntatt 

– alle speil, 

– alle lykter for retningslys, 

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak, samt lykter for parkeringslys, 

– alle deler som kan skyves inn, for eksempel løftbare stigbrett og bøyelige skvettlapper. 

1.3. «kjøretøyhøyde» den vertikale avstanden mellom bakken og det punktet på kjøretøyet som har størst avstand fra 

bakken, utenom antennen. Når denne høyden skal bestemmes, skal kjøretøyet være utstyrt med nye dekk med største 

rulleradius, uttrykt som hastighets-/radiusindeks, angitt av produsenten. 

1.4. «tillatt trekkbar masse» den massen som en traktortype kan trekke, 

1.5. «teknisk tillatt trekkbar masse» 

a)  trekkbar masse uten bremsing, 

b)  trekkbar masse med påløpsbremsing, 

c)  trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing. 

 Krav 

 Kjøretøyer skal ikke overstige dimensjonene og massene som er fastsatt nedenfor: 

2. Dimensjoner 

 Målingene som skal brukes for å kontrollere disse dimensjonene, skal utføres slik: 

– med kjøretøyets masse i driftsferdig stand, 

– på et plant, horisontalt underlag, 
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– med kjøretøyet i ro og eventuelt med motoren slått av, 

– med nye dekk med normalt trykk anbefalt av produsenten, 

– eventuelt med dører og vinduer lukket, 

– eventuelt med rattet innstilt for kjøring i rett linje framover, 

– uten avtakbare jordbruks- eller skogbruksredskaper som er festet til kjøretøyet og kan tas av uten bruk av 

spesialverktøy. 

2.1.  Største mål for kjøretøyer i gruppe T, C eller R er som følger: 

2.1.1.  lengde: 12 m, 

2.1.2.  bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget), 

2.1.3.  høyde: 4 m. 

2.2.  Største mål for kjøretøyer i gruppe S er som følger: 

2.2.1.  lengde: 12 m; 

2.2.2.  bredde: 3 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget), 

2.2.3.  høyde: 4 m. 

3. Tillatt trekkbar masse 

3.1.  Tillatt trekkbar masse kan for eksempel bestå av én eller flere tilhengere som trekkes, eller jordbruks- eller skogbruks-

redskaper. Det skilles mellom den teknisk tillatte trekkbare massen oppgitt av produsenten, og den tillatte trekkbare 

massen fastsatt i nr. 3.2. 

3.2.  Den tillatte trekkbare massen skal ikke overstige: 

3.2.1.  den tekniske tillatte trekkbare massen oppgitt av produsenten av traktoren, med hensyn til kravene som er satt til 

traktoren i vedlegg XXXIV; 

3.2.2.  den trekkbare massen til mekaniske kopling(er) i henhold til typegodkjenning(er) av komponent(er) i samsvar med 

denne forordning. 

 _____  
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VEDLEGG XXII 

Krav til største tillatte totalmasse 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

 Definisjonene for «tilhenger med drag» og «tilhenger med stivt drag» i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 4 i forordning (EU) 167/2013, gjelder for denne forordning. 

1.1. «største teknisk tillatte totalmasse» et kjøretøys største totalmasse beregnet på grunnlag av dets konstruksjons-

egenskaper og utforming uavhengig av dekkenes eller beltenes belastningskapasitet, 

1.2. «største teknisk tillatte masse per aksel» den massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning som 

overføres til bakken av hjulene på akselen, på grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og den 

beregnede ytelsen, uavhengig av dekkenes eller beltenes belastningskapasitet. 

2. Krav 

2.1.  Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten skal godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten som største 

tillatte totalmasse forutsatt at 

2.1.1.  resultatene fra prøvinger foretatt av nevnte myndighet, særlig når det gjelder bremsing og styring, er tilfredsstillende, 

2.1.2.  største teknisk tillatte totalmasse og største teknisk tillatte masse per aksel, avhengig av kjøretøygruppe, ikke overstiger 

verdiene angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Største tillatte totalmasse og største tillatte masse per aksel per kjøretøygruppe 

Kjøretøygruppe Antall aksler 
Største tillatte  

totalmasse (t) 

Største tillatte masse per aksel 

Drivaksel (t) 
Aksel som ikke er 

drivaksel (t) 

T1, T2, T4.1, T4.2 2 18 (med last) 11,5 10 

3 24 (med last) 11,5 (d) 10 (d) 

T1 4 eller mer 32 (med last) (c) 11,5 (d) 10 (d) 

T3 2 eller 3 0,6 (uten last) (a) (a) 

T4.3 2, 3 eller 4 10 (med last) (a) (a) 

C Ikke relevant 32 Ikke relevant Ikke relevant 

R 1 Ikke relevant 11,5 10 

2 18 (med last) 11,5 (b) 

3 24 (med last) 11,5 (b) 

4 eller mer 32 (med last) 11,5 (b) 
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Kjøretøygruppe Antall aksler 
Største tillatte  

totalmasse (t) 

Største tillatte masse per aksel 

Drivaksel (t) 
Aksel som ikke er 

drivaksel (t) 

S 1 Ikke relevant 11,5 10 

2 18 (med last) 11,5 (b) 

3 24 (med last) 11,5 (b) 

4 eller mer 32 (med last) 11,5 (b) 

(a) Det er ikke nødvendig å fastsette tillatte aksellaster for kjøretøygruppe T3 og T4.3 da deres største tillatte totalmasse og/eller 

egenvekt er begrenset per definisjon. 

(b) Den tilsvarende verdi for største tillatte totalmasse for akselen er summen av aksellastene i vedlegg I nr. 3.1-3.3 til rådsdirektiv 

96/53/EF (rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal trafikk 

og største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(c) Dersom drivakselen er utstyrt med tvillinghjul og luftfjæring eller fjæring som innen Den europeiske union anses for å være 

likeverdig som definert i vedlegg II til direktiv 96/53/EF, eller der hver drivaksel er utstyrt med to tvillingdekk og største vekt for 

hver aksel ikke overstiger 9,5 t. 

(d) Tilsvarende verdi for summen av største tillatte totalvekt per aksel er summen av akselvektene i vedlegg I nr. 3.5 til direktiv 

96/53/EF. 

2.2.  Den massen som hjulene på styreakselen påfører veien, skal ikke være mindre enn 20 % av traktorens egenmasse, 

uansett hvor mye last traktoren har. 

2.3.  Summen av største teknisk tillatte masse per aksel. 

2.3.1.  Summen av største tillatte masse per aksel for kjøretøyer i gruppe T og C og gruppe R og S, som ikke utgjør noen 

betydelig statisk vertikal belastning på traktoren (tilhenger med stag), skal være lik eller høyere enn kjøretøyets største 

tillatte totalvekt. 

2.3.2.  Største tillatte masse for kjøretøy i gruppe R og S som utgjør en betydelig vertikal belastning på traktoren (tilhenger 

med stivt stag), skal være summen av største tillatte masse per aksel og skal anvendes ved typegodkjenning. 

 _____  
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VEDLEGG XXIII 

Krav til ballastmasse 

Dersom en traktor må utstyres med ballast for å oppfylle de andre kravene til EU-typegodkjenning, skal denne ballasten være 

levert av produsenten av traktoren, være beregnet på å monteres på traktoren, og være påsatt produsentens firmamerke og en 

erklæring om ballastens masse i kg med en nøyaktighet på ± 5 %. Frontballast som er konstruert for hyppig av- og påmontering, 

skal ha en sikkerhetsavstand på minst 25 mm ved håndtakene. Ballast skal være festet slik at den ikke utilsiktet kan løsne (for 

eksempel om traktoren skulle velte). 

 _____  
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VEDLEGG XXIV 

Krav til sikkerhet i elektriske systemer 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T, C, R og S utstyrt med elektriske anlegg 

1.1.  Elektrisk utstyr 

1.1.1.  Elektriske kabler skal være beskyttet dersom de kan komme i slipende kontakt med overflater, og de skal være 

bestandige mot, eller beskyttet mot, kontakt med smøremidler eller drivstoff. Elektriske kabler skal plasseres slik at 

ingen del kommer i kontakt med eksosanlegget, bevegelige deler eller skarpe kanter. 

1.1.2.  Sikringer eller andre verneinnretninger mot overbelastning skal monteres i alle elektriske kretser unntatt kretser med 

høy strømstyrke, som startmotorkretsen og gnisttenningssystemet med høy spenning. Den elektriske fordelingen av 

disse innretningene mellom kretser skal hindre at alle systemer som varsler brukeren, kan slås av samtidig. 

2. Krav til sikring mot statisk elektrisitet 

 Krav til sikring mot statisk elektrisitet er kravene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XXV. 

3.  Helelektriske kjøretøyer i gruppe T2, T3, C2 eller C3 bør så langt det er mulig samsvare med kravene i vedlegg IV i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014(1). 

 _____  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 
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VEDLEGG XXV 

Krav til drivstofftanker 

1.  Dette vedlegg får anvendelse på tanker konstruert for å inneholde flytende drivstoff som hovedsakelig brukes til framdrift 

av kjøretøyet. 

 Drivstofftanker skal være laget slik at de er korrosjonsbestandige. De skal bestå de tetthetsprøvingene som utføres av 

produsenten, ved et trykk som tilsvarer det dobbelte av driftstrykket, men som ikke under noen omstendighet er under 

0,3 bar. Overtrykk eller trykk som overskrider driftstrykket, skal reguleres automatisk ved hjelp av passende innretninger 

(luftventiler, sikkerhetsventiler osv.). Luftventilene skal være utformet slik at de forebygger brannfare. Drivstoffet skal ikke 

kunne slippe ut gjennom lokket på drivstofftanken eller gjennom de innretningene som skal regulere overtrykk, selv om 

tanken er veltet helt rundt; det kan godtas at drivstoffet drypper ut. 

2.  Drivstofftanker skal være montert slik at de er beskyttet mot virkningene av støt foran eller bak på traktoren; det skal ikke 

være framskutte deler, skarpe kanter eller lignende i nærheten av drivstofftankene. 

 Drivstoffledninger og påfyllingsåpning skal være montert utenfor førerhuset. 

3. Krav til sikring av drivstofftanker mot statisk elektrisitet 

 Drivstofftanken og tilbehørsdelene skal være konstruert og montert i kjøretøyet på en slik måte at brann- eller 

eksplosjonsfare grunnet statisk elektrisitet unngås. 

 Det skal om nødvendig treffes tiltak for avledning. 

 Produsenten skal dokumentere overfor den tekniske myndigheten hvilke tiltak som sikrer at disse kravene oppfylles. 

 _____  
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VEDLEGG XXVI 

Krav til vern bak 

1. Generelt 

 Kjøretøyer i gruppe R som omfattes av denne forordning, skal konstrueres slik at de gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1(1). De skal samsvare med kravene i nr. 2 og 3, skal gis et 

typegodkjenningsdokument som fastsatt i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, og EU-

typegodkjenningsmerket skal festes til dem som fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. Krav 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe Ra og Rb skal konstrueres og/eller utstyres slik at de over hele bredden gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

2.1.1.  Kjøretøyet skal prøves under følgende vilkår: 

– Det skal stå på en plan, flat, fast og glatt overflate. 

– Forhjulene skal være rettet framover. 

– Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. 

– Kjøretøyet kan, dersom det er nødvendig for å oppnå de foreskrevne prøvingskrefter, sikres ved en valgfri 

metode angitt av kjøretøyprodusenten. 

 Dersom kjøretøyet er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal det prøves med fjæringen eller innretningen i den normalstilling som 

er angitt av produsenten. 

2.2.  Ethvert kjøretøy i gruppe R1a, R1b, R2a eller R2b skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2.1 

– dersom det oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2.3, eller 

– dersom bakkeklaringen på bakre del av kjøretøyet i ulastet stand ikke overstiger 55 cm over en bredde som ikke 

er mer enn 10 cm kortere enn bakakselen på hver side (uten hensyn til dekkets utbuling ved kontakten med 

bakken). 

 Dersom det er mer enn én bakaksel, skal bredden av den bredeste akselen legges til grunn. 

 Dette kravet skal minst oppfylles på en linje som er høyst 45 cm fra kjøretøyets bakerste punkt. 

2.3.  Ethvert kjøretøy i gruppe R3a, R3b, R4a eller R4b skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2.1, forutsatt at 

– kjøretøyet er utstyrt med et særlig underkjøringshinder bak i samsvar med kravene i nr. 2.4, eller 

– kjøretøyets bakre del er konstruert og/eller utstyrt slik at delene i kraft av sin form og sine egenskaper kan anses 

for å erstatte underkjøringshinderet bak. Komponenter med funksjoner som til sammen oppfyller kravene fastsatt 

i nr. 2.4, anses for å utgjøre et underkjøringshinder bak.  

  

(1) Som definert i vedlegg II del A til direktiv 2007/46/EF. 
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2.4.  En innretning for vern mot underkjøring bakfra, heretter kalt «innretning», består generelt sett av en tverrbjelke og 

forbindelseskomponenter koplet til understellets rammebjelker eller det som erstatter disse. 

2.4.a.  For kjøretøyer utstyrt med en plattformheis kan monteringen av underkjøringshinderet bli avbrutt på grunn av 

mekanismen. I slike tilfeller får følgende anvendelse: 

2.4.a.1.  Avstanden sideveis mellom underkjøringshinderets festedeler og de av plattformheisens deler som nødvendiggjør 

avbruddet, kan ikke utgjøre mer enn 2,5 cm. 

2.4.a.2.  Underkjøringshinderets enkeltdeler skal i hvert enkelt tilfelle ha en effektiv overflate på minst 350 cm2. 

2.4.a.3.  Underkjøringshinderets enkeltdeler skal være av tilstrekkelige dimensjoner til å oppfylle kravene i nr. 2.4.5.1, som 

utgjør grunnlaget for bestemmelsen av prøvingspunktenes relative plassering. Dersom punktene P1 befinner seg 

innenfor avbruddsområdet nevnt i avsnitt 2.4a, skal de punktene P1 som skal brukes, være plassert i midten av 

sidedelene av underkjøringshinderet bak. 

2.4.a.4.  Det er ikke nødvendig å anvende nr. 2.4.1 på underkjøringshinderets avbruddsområde dersom avbruddet skyldes 

plattformheisen. 

 Det skal ha følgende egenskaper: 

2.4.1.  Innretningen skal festes nærmest mulig kjøretøyets bakre del. Når kjøretøyet er ulastet(1), skal innretningens nedre 

del ikke på noe punkt være mer enn 55 cm over bakken. 

2.4.2.  Innretningens bredde skal ikke på noe punkt overstige bakakselens bredde målt ved hjulenes ytterste punkt, 

dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet, og den skal ikke være mer enn 10 cm kortere på hver side. Dersom 

det er mer enn én bakaksel, skal bredden av den bredeste akselen legges til grunn. 

2.4.3.  Tverrsnittet av tverrbjelken skal være minst 10 cm høyt. De ytterste punktene på siden av tverrbjelken skal ikke 

være bøyd bakover eller ha en skarp ytterkant; dette vilkåret er oppfylt når de ytterste punktene på siden av 

tverrbjelken er avrundet på utsiden og har en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

2.4.4.  Innretningen kan være konstruert slik at plasseringen bak på kjøretøyet kan endres. I så fall skal det finnes en sikker 

måte å feste den i bruksstilling på, slik at plasseringen ikke kan endres utilsiktet. Det skal være mulig for operatøren 

å endre innretningens plassering med en kraft på høyst 40 daN. 

2.4.5.  Innretningen skal være tilstrekkelig motstandsdyktig mot kraft som påføres i kjøretøyets lengdeakse, og skal i 

bruksstilling være tilkoblet understellets rammebjelker eller det som erstatter disse. 

 Dette kravet skal anses som oppfylt dersom det godtgjøres at den horisontale avstanden mellom innretningens bakre 

del og kjøretøyets bakerste punkt verken før eller etter anvendelsen overstiger 40 cm ved punktene P1, P2 og P3. 

Når denne avstanden måles, skal enhver del som er over 3 m over bakken når kjøretøyet er ulastet, ikke medregnes. 

  

(1) Som definert i nr. 2.6 i vedlegg 1. 
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2.4.5.1.  Punktene P1 ligger 30 cm fra planet i lengderetningen som tangerer yttersiden av hjulene på bakakselen; punktene P2, 

som ligger på linjen som knytter sammen punktene P1, er symmetriske med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og 

har en innbyrdes avstand på fra og med 70 til og med 100 cm, idet den nøyaktige plasseringen angis av produsenten. 

Høyden over bakken for punktene P1 og P2 skal defineres av kjøretøyprodusenten innenfor linjene som avgrenser 

innretningen horisontalt. Høyden skal imidlertid ikke overstige 60 cm når kjøretøyet er ulastet. P3 er midtpunktet på 

den rette linjen som knytter sammen punktene P2. 

2.4.5.2.  En vannrett kraft tilsvarende 25 % av kjøretøyets største teknisk tillatte masse, men ikke over 5 × 104N, skal gradvis 

bringes til å virke på begge punktene P1 og på punkt P3. 

2.4.5.3.  En vannrett kraft tilsvarende 50 % av kjøretøyets største teknisk tillatte masse, men ikke over 10 × 104N, skal 

gradvis bringes til å virke på begge punktene P2. 

2.4.5.4.  Kreftene som er angitt i nr. 2.4.5.2 og nr. 2.4.5.3 over, skal påføres separat. Produsenten kan angi hvilken rekkefølge 

kreftene skal påføres i. 

2.4.5.5.  Når det utføres en praktisk prøving for å kontrollere at ovennevnte krav er overholdt, skal følgende vilkår oppfylles: 

2.4.5.5.1.  Innretningen skal være forbundet med rammebjelkene på kjøretøyets understell eller det som erstatter disse. 

2.4.5.5.2.  Kreftene som er angitt, skal påføres ved hjelp av stempler som er passende leddelt (f.eks. ved hjelp av 

universalledd), og skal være parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen via en overflate som ikke er over 

25 cm høy (nøyaktig høyde skal angis av produsenten) og 20 cm bred, med en krumningsradius på 5 ± 1 mm i de 

vertikale kantene, idet overflatens midtpunkt plasseres suksessivt på punkt P1, P2 og P3. 

2.5.  Uten hensyn til ovennevnte krav kan kjøretøyer i følgende grupper avvike fra kravene i dette vedlegg når det gjelder 

underkjøringshinder: 

– «påhengsvogner» og andre lignende tilhengere for transport av tømmerstokker eller andre svært lange 

gjenstander, 

– kjøretøyer med et bruksområde som ikke er forenlig med underkjøringshinder. 

3. Unntak 

 Kjøretøyer som har driftsinnretninger bak som ikke er forenlige med underkjøringshinder, skal unntas fra kravet. 

Ellers skal kjøretøyet være utstyrt med et underkjøringshinder bak som ikke forstyrrer driftsinnretningenes funksjon. 

 _____  
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VEDLEGG XXVII 

Krav til sidevern 

1. Generelle krav 

1.1.  Alle kjøretøyer i gruppe R3b og R4b skal konstrueres og/eller utstyres slik at de som en komplett enhet effektivt 

beskytter ubeskyttede trafikanter (fotgjengere, syklister, motorsyklister) mot faren for å falle under kjøretøyets sider 

og havne under hjulene. 

 Dette vedlegg skal ikke gjelde for 

– tilhengere som er særlig beregnet og konstruert for frakt av svært lang last av udelelig lengde, som tømmer, 

– kjøretøyer som er beregnet og konstruert for særlige formål der det av praktiske grunner ikke er mulig å feste et 

slikt vern på siden. 

1.2.  Et kjøretøy oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.1 dersom sidedelene gir vern i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3-5 og 

vedlegg 1. 

1.3.  Kjøretøyets plassering når samsvar med kravet til sidevern prøves 

 Når det prøves om det er samsvar med de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 2, skal kjøretøyet ha følgende 

plassering: 

– på et horisontalt og flatt underlag, 

– de styrte hjulene skal være rettet framover, 

– kjøretøyet skal være uten last, 

– semitrailere skal stå på støttene med lastflaten horisontal. 

2. Sidevern ved hjelp av en særlig innretning (sidehinder) 

2.1.  Innretningen skal ikke overstige kjøretøyets totale bredde, og hoveddelen av den ytre overflaten skal være høyst 

120 mm innenfor kjøretøyets ytterste plan (største bredde). Den fremre enden kan vende innover på enkelte kjøretøyer 

i samsvar med nr. 2.4.2 og 2.4.3. Den bakre enden skal være høyst 30 mm innenfor dekkenes ytterste side (dekkenes 

utbuling nær bakken ikke medregnet) over minst de bakerste 250 mm. 

2.2.  Innretningens ytre overflate skal være jevn, hovedsakelig flat eller horisontalt bølget og så framt det er mulig, 

gjennomgående fra fremre til bakre del; tilstøtende deler kan imidlertid overlappe, forutsatt at kanten som overlapper, 

vender bakover eller nedover, eller det kan være en åpning på høyst 25 mm målt i lengderetningen, forutsatt at bakre 

del ikke stikker lengre ut enn fremre del; hvelvede hoder på bolter eller nagler kan stikke høyst 10 mm ut fra 

overflaten, og andre deler kan stikke ut like mye forutsatt at de er glatte og tilsvarende avrundet; og alle utvendige 

kanter og hjørner skal være avrundet med en radius på minst 2,5 mm (prøvd som angitt i vedlegg 1). 

2.3.  Innretningen kan bestå av en gjennomgående flat overflate, eller av én eller flere horisontale skinner, eller en 

kombinasjon av overflate og skinner; når det benyttes skinner, skal de være høyst 300 mm fra hverandre og ikke 

mindre enn 

– 50 mm høye på kjøretøyer i gruppe R3b, 

– 100 mm høye og hovedsakelig flate på kjøretøyer i gruppe R4b. Kombinasjoner av overflater og skinner skal 

utgjøre et gjennomgående sidehinder, imidlertid med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.  
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2.4.  Fremre kant av sidehinderet skal være konstruert på følgende måte: 

2.4.1.  Plasseringen skal 

2.4.1.1. på en balansert tilhenger der akslenes avstand er lik eller større enn 3 m, ikke være mer enn 500 mm fra det vertikale 

tverrplanet som tangerer bakerste del av hjulet rett foran hinderet, 

2.4.1.2. på en balansert tilhenger der akslenes avstand er mindre enn 3 m og på enhver annen tilhenger, være høyst 250 mm 

fra det vertikale midtplanet til støttebeina, dersom støttebein er montert, men idet avstanden fra fremre kant til 

tverrplanet som går gjennom midtpunktet til koplingsbolten i bakerste stilling aldri overstiger 2,7 m. 

2.4.2.  Dersom fremre kant ligger i et ellers åpent område, skal kanten bestå av en gjennomgående vertikal del som strekker 

seg over hele vernets lengde; de ytre og fremre sidene av denne delen skal måle minst 50 mm bakover og vende 

100 mm innover for R3b og minst 100 mm bakover og vende 100 mm innover for R4b. 

2.5.  Bakre kant av sidehinderet skal være høyst 300 mm foran det vertikale tverrplanet som tangerer fremste del av dekket 

på hjulet rett bak; det kreves ikke en gjennomgående vertikal del bak. 

2.6.  Nedre kant av sidehinderet skal ikke på noe punkt være mer enn 550 mm over bakken. 

2.7.  Øvre kant av hinderet skal være høyst 350 mm under den del av kjøretøyets konstruksjon, gjennomskåret eller i 

kontakt med et vertikalt plan, som tangerer dekkenes utside, dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet, unntatt i 

følgende tilfeller: 

2.7.1.  når planet i nr. 2.7 ikke skjærer gjennom kjøretøyets konstruksjon, skal øvre kant enten være på nivå med overflaten 

til den lastbærende plattformen eller 950 mm fra bakken, avhengig av hva som er minst, 

2.7.2.  når planet i nr. 2.7 skjærer gjennom kjøretøyets struktur på et nivå som er over 1,3 m over bakken, skal øvre kant av 

sidehinderet være minst 950 mm over bakken. 

2.8.  Sidehindre skal hovedsakelig være stive, sikkert montert (de skal ikke kunne løsne som følge av vibrasjon som 

oppstår under normal bruk av kjøretøyet) og laget av metall eller annet egnet materiale. 

 Sidehinderet skal anses som egnet dersom det tåler en horisontal statisk kraft på 1 kN som påføres vinkelrett mot 

enhver del av den ytre overflaten med midtpunktet av et stempel med en framside som er rund og flat, har en diameter 

på 220 mm ± 10 mm, og dersom utslaget på hinderet som belastes, ikke er mer enn 

– 30 mm over de bakerste 250 mm av hinderet, og 

– 150 mm over resten av hinderet. 

2.8.1.  Kravene over kan kontrolleres ved hjelp av beregninger. 

2.9.  Sidehinderet skal ikke brukes til feste av bremse-, luft- eller hydraulikkrør. 
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3.  Uten hensyn til ovennevnte bestemmelser skal kjøretøyer av følgende typer bare overholde det som er fastsatt for 

hvert tilfelle: 

3.1.  En uttrekkbar tilhenger skal oppfylle alle kravene i nr. 2, når den er lukket til minste lengde, og når tilhengeren er 

trukket ut, skal sidehindrene samsvare med nr. 2.6, 2.7 og 2.8, og med enten 2.4 eller 2.5, men ikke nødvendigvis 

begge. Det skal ikke dannes mellomrom i sidehindrenes lengde når tilhengeren trekkes ut. 

3.2.  Et tankkjøretøy som er et kjøretøy som utelukkende er konstruert for transport av flytende stoff i en lukket tank som 

er permanent festet til kjøretøyet og utstyrt med slange- eller rørtilkoplinger for lasting og lossing, skal være utstyrt 

med sidehindre som så langt det lar seg gjøre, oppfyller alle kravene i nr. 2; nøye samsvar kan bare avvikes dersom 

det er nødvendig av hensyn til driftskrav. 

3.3.  På et kjøretøy som er utstyrt med støttebein for å gi ekstra stabilitet under lasting, lossing eller annet arbeid som 

kjøretøyet er konstruert for, kan sidehinderet monteres med flere mellomrom dersom det er nødvendig for å forlenge 

støttebeina. 

4.  Dersom sidene av kjøretøyet er konstruert og/eller utstyrt slik at delene i kraft av sin form og sine egenskaper til 

sammen oppfyller kravene i nr. 2, kan disse anses for å erstatte sidevernene. 

5. Alternative krav 

 I stedet for å etterkomme nr. 1.3-2.9 og nr. 4. kan produsenter velge å etterkomme enten nr. 2 og 3 og del I, II og III 

samt vedlegg 3 i UN-ECE-reglement nr. 73 som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 1 

Metode for å bestemme høyden på utvendige utstikkende deler 

1.  Høyden H på en utstikkende del bestemmes grafisk i forhold til omkretsen til en sirkel som er 165 mm i diameter og 

innvendig tangerer det utvendige omrisset til den utvendige overflaten til delen som skal måles. 

2.  H er avstandens høyeste verdi, målt langs en rett linje som går gjennom midten av sirkelen på 165 mm i diameter, mellom 

omkretsen til nevnte sirkel og det utvendige omrisset til den utstikkende delen (se figur 1). 

3.  Dersom det ikke er mulig for en sirkel på 100 mm i diameter å berøre den utvendige delen av den utvendige overflaten av 

det aktuelle området, antas overflatens omriss i dette området å være det som dannes av en sirkel på 100 mm i diameter 

mellom tangeringspunktene med det utvendige omrisset (se figur 2). 

4.  Produsenten skal stille til rådighet nødvendige tegninger av snitt gjennom den utvendige overflaten, slik at høyden på 

ovennevnte utstikkende deler kan måles. 

Figur 1 

 

  

Dia. 
165 
mm 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/453 

 

Figur 2 
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VEDLEGG XXVIII 

Krav til lasteplattform 

1.  Plattformens tyngdepunkt skal være plassert mellom akslene. 

2.  Plattformens dimensjoner skal være slik at 

– lengden ikke overskrider 1,4 ganger traktorens største sporvidde, foran eller bak, 

– bredden ikke overskrider traktorens største bredde uten utstyr. 

3.  Plattformen skal være plassert symmetrisk i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen. 

4.  Lasteplattformen skal ikke være høyere enn 150 cm over bakken. 

5.  Plattformen skal være av en slik type og slik montert at førerens synsfelt forblir tilfredsstillende ved vanlig belastning, og 

slik at de forskjellige lovbestemte lys- og lyssignalinnretningene fortsatt fyller sin funksjon. 

6.  Lasteplattformen skal være avtakbar og festet til traktoren på en slik måte at enhver fare for utilsiktet frakopling unngås. 

7.  For traktorer i gruppe T4.3 skal plattformens lengde ikke overstige 2,5 ganger traktorens største sporvidde foran eller bak, 

etter hva som er størst. 

8.  For kjøretøyer med flere lasteplattformer skal tyngdepunktet til kjøretøyet med plattform(er) som er lastet og uten fører, 

være mellom fremste og bakerste aksel i alle lastetilstander. All last skal være jevnt fordelt på lasteplattformen(e). 

 _____  
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VEDLEGG XXIX 

Krav til slepeinnretninger 

1. Antall 

 Enhver traktor skal ha en særlig innretning der det skal kunne festes et forbindelsesledd som for eksempel et slepestag 

eller et slepetau. 

2. Plassering 

 Innretningen skal monteres foran på traktoren, som skal kunne utstyres med en koplingsbolt eller krok. 

3. Utforming 

 Slepeinnretningen skal være utformet som en gaffel eller en vinsj som er egnet til denne anvendelse. Åpningen midt på 

låsepinnen skal være 60 mm + 0,5 / - 1,5, og kloens dybde fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm ± 0,5 mm. 

 Koplingsbolten skal ha en diameter på 30 + 1,5 mm og ha en innretning som hindrer at den løsner under bruk. 

Sikringsinnretningen skal ikke kunne tas av. 

 Toleransen på 1,5 mm angitt ovenfor skal ikke oppfattes som en produksjonstoleranse, men som en tillatt variasjon i 

nominelle dimensjoner for bolter av ulik utførelse. 

4. Alternative krav 

4.1.  Dimensjonene i nr. 3 kan overskrides dersom produsenten anser dem som uegnet for kjøretøyets størrelse eller masse. 

4.2.  For kjøretøyer der den største tekniske tillatte massen er på høyst 2 000 kg, kan produsenter velge å anvende enten 

kravene i nr. 1, 2 og 3 eller kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010(1). 

5. Instrukser 

 Riktig bruk av slepeinnretningen skal forklares i bruksanvisningen i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 

18 nr. 2 bokstav l), n) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av slepeinnretninger for motorvogner og om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 291 av 

9.11.2010, s. 36). 
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VEDLEGG XXX 

Krav til dekk 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «syklisk drift» tilstanden når belastningen på dekket veksler mellom fult belastet og ubelastet tilstand, 

1.2. «høyt og vedvarende dreiemoment» tilstanden som oppstår som følge av belastning på draget eller tilhengerfestet, 

1.3. «gjeldende lufttrykk i dekk» det innvendige trykket i dekket ved omgivelsestemperatur (f.eks. dekktrykk ved kalde 

dekk), som er anbefalt i samsvar med kjøretøyets belastning, hastighet og bruksvilkår. Det omfatter ikke trykk 

som oppstår som følge av bruk av dekket, og uttrykkes i kPa, 

1.4. «største tillatte belastning» den vekt et dekk kan bære når det brukes i samsvar med kravene til bruk som er angitt 

av dekkprodusenten, 

1.5. «største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen» massen som tilsvarer største tillatte statiske 

vertikale belastning som kan overføres til bakken av akselens hjul, som begrenset av største tillatte belastning for 

dekktyper som kan monteres på kjøretøyet i henhold til opplysningsdokumentet. 

2. Krav 

2.1.  Krav som får anvendelse på typegodkjenning av komponent for dekk 

2.1.1.  Bestemmelser for luftfylte dekk som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller 

diagonalbeltedekk med en referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), samt radialdekk som 

hovedsakelig er konstruert til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»). 

2.1.1.1.  Alle dekk som samsvarer med den relevante typen, skal merkes i samsvar med nr. 2.1.1.2-2.1.1.2.4. 

2.1.1.2.  Særlige krav til merking. 

2.1.1.2.1.  Dekk skal ha følgende merking, i samsvar med ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011, herunder 

– dekkenes dimensjonsbetegnelse, 

– indeks for belastningskapasitet (dvs. tallkode som angir belastningen dekkene kan bære ved en hastighet som 

tilsvarer tilknyttet hastighetskategori), 

– symbol for hastighetskategori (dvs. et symbol som angir høyeste hastighet et dekk kan ha når det bærer en 

belastning tilsvarende belastningsindeksen), og 

– ordet «TUBELESS» dersom dekket er konstruert for bruk uten innvendig slange. 

2.1.1.2.2.  Dekk skal ha følgende tilleggsmerkinger: 

– produsentens varemerke eller handelsnavn,  
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– lufttrykket som ikke skal overskrides ved plassering av dekkets vulst under montering, 

– når det gjelder implementdekk, skal det angis om bruksbeskrivelsen (dvs. belastningsindeks og symbol for 

hastighetskategori) gjelder for «drivhjul» eller «frittrullende hjul» eller begge, og 

– produksjonsdatoen skal angis i form av en firesifret gruppe hvor de to første angir uken og de to siste året for 

produksjonen. 

2.1.1.2.3.  All merking nevnt i punkt 2.1.1.2.1 og 2.1.1.2.2 skal være leselig og permanent støpt inn i eller på dekksiden 

under produksjonen. Bruk av brennemerking eller andre merkemåter etter den opprinnelige produksjonsprosessen 

er ikke tillatt. 

2.1.1.2.4.  I samsvar med artikkel 34 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 kreves ikke typegodkjenningsmerking av luftfylte 

dekk som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller diagonalbeltedekk med en 

referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), eller radialdekk som hovedsakelig er konstruert 

til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»). 

 Opplysningsdokumentet og opplysningsmappen som skal legges ved søknaden om typegodkjenning av dekkene, 

er angitt i modellene nevnt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 Hvert typegodkjente dekk skal tildeles et unikt typegodkjenningsnummer, etter modellen fastsatt i artikkel 68 

bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013, og det skal utstedes et typegodkjenningsdokument etter modellen 

fastsatt i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.1.2.  Nye luftfylte dekk som samsvarer med typen som oppfyller kravene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, kan bringes i omsetning 

fram til 31. desember 2018. 

2.1.2.1.  Dekk som er produsert før datoen nevnt i nr. 2.1.2, og som ikke oppfyller kravene i nr. 2.1.3-2.1.3.1, men som 

oppfyller kravene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, kan selges i høyst 30 måneder etter nevnte dato. 

2.1.3.  Krav til luftfylte dekk som hovedsakelig er konstruert for andre landbrukskjøretøyer enn de som er nevnt i 

nr. 2.1.1. to 2.1.1.2.4. 

2.1.3.1.  Dekk som ikke omfattes av bestemmelsene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, skal samsvare med typene som er godkjent under 

relevante UN-ECE-reglementer. 

2.2.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av dekk 

2.2.1.  Særlige krav til montering av dekk på kjøretøyer med største konstruksjonshastighet på høyst 65 km/t. 

2.2.1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I. 

2.2.1.1.1.  Når det gjelder typegodkjenning av kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013, kan luftfylte dekk 

som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller diagonalbeltedekk med en 

referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), samt radialdekk som hovedsakelig er konstruert 

til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»), typegodkjennes i samsvar 

med denne forordning fram til 31. desember 2017.  
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2.2.1.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I, og denne forordning, og det 

derfor er nødvendig å montere dekk med andre egenskaper, får kravene i nr. 2.2.1.1. ikke anvendelse, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

– Dekkene samsvarer med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(1) (dvs. typegodkjent i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 30, 54 og 117 som nevnt i vedlegg I i denne forordning) eller er 

typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75, som nevnt i vedlegg I, 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. 

2.2.2.  Særlige krav til montering av dekk på kjøretøyer med største konstruksjonshastighet på over 65 km/t. 

2.2.2.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.2.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, samsvare med forordning (EF) nr. 661/2009 (dvs. typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 30, 54 og 117, som nevnt i vedlegg I). 

2.2.2.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre 

egenskaper, får kravene i nr. 2.2.2.1. ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

– dekkene er typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75, som nevnt i vedlegg I, 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 prøvings-

rapporten. 

2.2.3.  Generelle krav til montering av dekk 

2.2.3.1.  Alle dekk som normalt er montert på én aksel, skal være av samme type, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 2.2.4.1.1 og 

2.2.4.1.2. 

2.2.3.2.  Den plassen hjulet 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 relevante UN-ECE-reglementet. Kontrollene skal utføres ved å 

dreie en representasjon av dekkets største omslutning, ikke bare det faktiske dekket, på plassen for det aktuelle 

hjulet. 

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

kravene i nr. 2.2.3.2 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og kjøretøykonstruksjonen 

etterkommes.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 

31.7.2009, s. 1). 
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2.2.4.  Belastningskapasitet 

2.2.4.1.  Største tillatte belastning for hvert dekk som er montert på kjøretøyet, med hensyn til kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet og de mest krevende bruksvilkårene, samt de særlige tilfellene i nr. 2.2.6-2.2.6.5 dersom de 

får anvendelse, skal minst være lik følgende: 

– største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med bare ett hjul, 

– halvparten av største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to enkelthjul, 

– 0,285 ganger største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to sett tvillinghjul, 

– 0,20 ganger største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to sett trillinghjul, 

2.2.4.1.1.  Dersom tvilling- eller trillinghjul består av ulike typer dekk (dvs. dekkdimensjonsbetegnelse og bruksbeskrivelse), 

får følgende anvendelse: 

– Dekkene skal ha samme samlede diameter. 

– Dekkene skal ha samme «brukskategori», «konstruksjon» og «symbol for hastighetskategori» som definert i 

nr. 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i UN-ECE-reglement 106, som nevnt i vedlegg I. 

– Kjøretøyet skal være utstyrt symmetrisk. 

– Summen av største tillatte belastning for alle dekkene som er montert på akselen, skal være minst 1,14 ganger 

største tillatte akselmasse for tvillinghjul og 1,2 ganger største tillate akselmasse for trillinghjul. 

– Andelen av største tillatte masse per aksel på hvert dekk skal ikke overstige største tillatte belastning på hvert 

dekk. 

– Lufttrykket i hvert dekk skal samsvare med dekkprodusentens anbefaling idet det tas hensyn til faktisk 

belastning på hvert dekk og bruksvilkårene. 

2.2.4.1.2.  Når hver aksel på et kjøretøy kan ha dekk der summen av største tillatte belastning er mindre enn største tillatte 

masse per aksel, anvendes kravene i nr. 2.2.4.1 og 2.2.4.1.1 med største tillatte masse per aksel i henhold til 

dekkspesifikasjonen i stedet for største tillatte masse per aksel. 

 Største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen og største tillatte masse per aksel er som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

 Bruksanvisningen, opplysningsdokumentet og samsvarssertifikatet skal angi verdiene for masse per aksel hvor 

hver av disse, avhengig av største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen.  
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2.2.4.2.  Et dekks største tillatte belastning skal fastsettes som følger: 

2.2.4.2.1.  Når dekk er identifisert med hastighetssymbol D (dvs. 65 km/t) eller lavere, anvendes tabellen «belastnings-

kapasitetens variasjon med hastigheten» i henhold til nr. 2.30 i UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I, for 

den særlige brukskategorien. Tabellen viser, som en funksjon for indeksene for belastningskapasitet og symbolene for 

nominell hastighetskategori, de belastningsvariasjonene som et luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.2.2.  Når dekk er identifisert med hastighetssymbol F (80 km/t) eller høyere, typegodkjent i samsvar med UN-ECE-

reglement 54, anvendes tabellen «belastningskapasitetens variasjon med hastigheten», som nevnt i nr. 2.29 i 

nevnte forordning. Tabellen viser, som en funksjon for indeksene for belastningskapasitet og symbolene for 

nominell hastighetskategori, de belastningsvariasjonene som et luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.2.3.  Når dekk er typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement 75, anvendes tabellen «belastningskapasitetens 

variasjon med hastigheten», som nevnt i nr. 2.27 i nevnte forordning. Tabellen viser, som en funksjon for 

indeksene for belastningskapasitet og symbolene for nominell hastighetskategori, belastningsvariasjonene som et 

luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.3.  Gjeldende lufttrykk i dekk 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. De relevante opplysningene om belastnings- og hastighetsindekser samt gjeldende 

lufttrykk i dekk 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. 

2.2.4.3.1.  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. 

2.2.5.  Hastighetskapasitet 

2.2.5.1.  Hvert dekk som normalt er montert på kjøretøyet, skal være merket med et symbol for hastighetskategori. 

2.2.5.1.1.  Symbolet for hastighetskategori skal være forenlig med høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.5.1.2.  Det skal tas hensyn til justert belastning som nevnt i nr. 2.2.4.2.1-2.2.4.2.3. 

2.2.5.2.  Relevante opplysninger og gjeldende lufttrykk i dekk skal være tydelig angitt i kjøretøyeierens håndbok for å sikre 

at egnede reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i 

bruk. 

2.2.5.2.1.  Hastighetskategorien angitt i opplysningsdokumentet, skal være den laveste verdien som er forenlig med 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

2.2.6.  Særlige krav til kjøretøyer utstyrt med dekk som er identifisert med hastighetssymboler tilsvarende en største 

konstruksjonshastighet på høyst 65 km/t (dvs. opptil symbol D). 

2.2.6.1.  Syklisk drift 

2.2.6.1.1.  I syklisk drift: 

2.2.6.1.1.1.  Lossing skal skje før veitransport.  
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2.2.6.1.1.2.  Kjøretøyer som er utstyrt med innsprøytingsdyse eller andre jordbehandlingsredskaper (f.eks. ploger), eller som 

trekker objekter, anses for å brukes med høyt dreiemoment. 

2.2.6.1.1.3.  Kjøretøyer som trekker tilhengere, regnes også for å brukes med høyt dreiemoment når de brukes i hellinger på 

over 11° (20 %). 

2.2.6.1.2.  For dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – styrende hjul», merket med «FRONT», «F-1», «F-2» 

eller «F-3», og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på en traktor utstyrt med «frontlaster», skal største belastning 

på et dekk ikke overstige 2,0 ganger belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er merket med. 

2.2.6.1.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

med «høyt og vedvarende dreiemoment» (f.eks. pløying), skal største belastning på et dekk ikke overstige en 

belastning tilsvarende belastningsindeksen som dekket er merket med, multiplisert med 1,07 for dekk med 

hastighetssymbol A8 eller med 1,15 for dekk med hastighetssymbol D. 

2.2.6.1.4.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

uten «høyt og vedvarende dreiemoment» og i en hastighet på høyst 10 km/t (unntatt i skråninger med en helling på 

over 20 %), skal største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket 

er merket med multiplisert med 1,70. 

2.2.6.1.5.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

uten «høyt og vedvarende dreiemoment» og i en hastighet på høyst 15 km/t (unntatt i skråninger med en helling på 

over 20 %), skal største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket 

er merket med multiplisert med 1,55. 

2.2.6.1.6.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «implementdekk», montert på kjøretøyer i gruppe T, 

R og S, og som er identifisert ved hastighetssymbol A6 eller A8 med en nominell felgdiameterkode på under 24, 

og som brukes med syklisk varierende høy belastning (dvs. når kjøretøyet er tomt én vei, mens kjøretøyets største 

tillatte totalvekt overstiger massen i driftsferdig stand to ganger den andre veien), kan belastningskapasitetens 

variasjon med hastigheten nevnt i nr. 2.2.4.2.1. økes med opptil 20 % for fritt rullende hjul eller med opptil 43 % 

for drivhjul. 

2.2.6.1.7.  Minste dekktrykk som skal anvendes for tilfellene i nr. 2.2.6.1.2-2.2.6.1.6, skal angis av dekkprodusenten. 

2.2.6.2.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon eller svært høy fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for 

«traktor – drivhjul» (merket med prefiks IF eller VF), og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på en traktor utstyrt 

med «frontlaster», skal største belastning på et dekk ikke overstige 1,40 ganger belastningen som tilsvarer 

belastningsindeksen dekket er merket med, og det relevante referansetrykket skal økes med 40 kPa. 

2.2.6.2.1.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket 

med prefiks IF og suffiks CFO, og montert med kjøretøyer i gruppe T som brukes til arbeid på markene uten «høyt 

og vedvarende dreiemoment» (unntatt i skråninger med en helling på over 20 %), skal største belastning på et 

dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket er merket med, multiplisert med 1,55 for 

anvendelse med en hastighet på høyst 15 km/t og med 1,30 for anvendelse med en hastighet på opptil 30 km/t. 

2.2.6.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket med hastighetssymbol 

A6 eller A8 og montert på landbrukstraktorer som anvendes i en hastighet på mellom 25 km/t og 40 km/t, skal 

største belastning på et dekk være høyst 1,20 ganger belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er 

merket med. 
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2.2.6.4.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «skogbruksmaskiner», montert på drivhjul på 

kjøretøyer i gruppe T, og som er beregnet på skogbruksformål og anvendes med høyt og vedvarende dreiemoment 

innen skogbruk med en hastighet på opptil 10 km/t (herunder tilfellene nevnt i nr. 2.2.6.1.1.2 og 2.2.6.1.1.3), skal 

største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket er merket med. 

2.2.6.5.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «implementdekk», merket med symbolene A6 eller 

A8, montert på fritt rullende styrende hjul på kjøretøyer i gruppe T, skal belastningskapasiteten identifisert som 

«fritt rullende», idet det tas hensyn til kjøretøyets største konstruksjonshastighet samt variasjon i belastnings-

kapasitet med en hastighet i samsvar med definisjon 2.30 i UN-ECE-reglement nr. 106, multipliseres med opptil 

0,80. 

2.2.6.6.  Relevante opplysninger og gjeldende lufttrykk i dekk 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. 

2.2.6.7.  Dersom gjeldende lufttrykk i dekk montert på jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer overstiger 500 kPa, skal 

dekkets marktrykk på flatt underlag være høyst 0,8 MPa. 

2.2.6.7.1.  Trekkets marktrykk er den gjennomsnittlige belastningen som et dekk med riktig lufttrykk overfører til et flatt 

underlag gjennom kontaktflaten. Den vertikale kraften måles under statiske forhold på hjulets akse, idet det tas 

hensyn til største tillatte masse per aksel fastsatt av produsenten. Dekkets kontaktflate består av den plane flaten i 

den konvekse, polygonale kurven som omgir det minste området som omfatter alle kontaktpunkter mellom dekket 

og bakken. 

3. Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

 En dekkprodusent kan utpekes som akkreditert intern teknisk instans for å utføre egenprøving, i samsvar med 

artikkel 60 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  
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VEDLEGG XXXI 

Krav til avskjermingssystemer 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe Tb og Rb 

1.1.  Traktorer i gruppe Tb skal utstyres med hjulavskjerming (deler av karosseriet, skvettskjermer osv.). 

1.2.  Hjulavskjermingen skal være utformet slik at den beskytter andre trafikanter så godt som mulig mot sprutende steiner, 

smuss, is, snø og vann. 

1.3.  Øverst på hjulene skal det være en skjerm som dekker minst 2/3 dekkets totale bredde. Fremre og bakre kant av skjermen 

skal dekke en vinkel på minst 90°. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe Rb, utstyrt med C3-dekk eller andre dekk med en profil som er tillatt på nevnte kjøretøyer, skal 

utstyres med hjulavskjerming som dekker hele hjulets bredde, og fremre del av hjulavskjermingen skal dekke en vinkel på 

minst 30° framover, og bakre del av den skal dekke en vinkel på minst 60° bak det vertikale planet som går gjennom 

hjulenes midtpunkt. Deler av karosseriet kan utgjøre deler av skjermene dersom de gir samme grad av beskyttelse mot 

sprutende steiner, gjørme, is, snø og vann. 

 _____  
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VEDLEGG XXXII 

Krav til reversgir 

Alle traktorer skal være utstyrt med en innretning for reversering som kan betjenes fra førersetet. 

 _____  
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VEDLEGG XXXIII 

Krav til belter 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «belteunderstell» et system som består av minst to belteruller, som er plassert i en bestemt avstand fra hverandre på ett 

plan (lineært) og med et ubrutt metall- eller gummibelte som kjører rundt dem, 

1.2. «belteruller» systemet som overfører kjøretøyets og belteunderstellets vekt til bakken via beltet, overfører 

dreiemomentet fra kjøretøyets drivverk til beltet, og kan endre retningen til beltet i bevegelse, 

1.3. «belte» et ubrutt, fleksibelt belte, som kan ta opp trekkrefter i lengderetningen, 

1.4. «beltelengde» avstanden mellom de ytre belterullene, hvorunder knastene eller beltene er i kontakt med bakken, 

1.5. «beltebredde» avstanden mellom to parallelle plan som avgrenser yttersiden av det hevede slitebanemønsteret 

(ribbene) eller knastene, 

2. Virkeområde 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe C skal oppfylle kravene i dette vedlegg. 

2.1.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 15 km/t, skal utstyres med enten metallbelter 

med gummiknaster på belteskoene eller med belter som utelukkende består av gummi. 

2.1.2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 15 km/t, men ikke 40 km/t, skal utstyres med belter 

som utlukkende består av gummi. 

2.1.3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t, skal utstyres med belter som utlukkende 

består av gummi. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på minst 15 km/t skal være utstyrt med gummibelter. 

3.2.  Belteunderstell skal ikke skade veier. Kjøretøyer med belteunderstell skal anses for å ikke skade veier dersom 

3.2.1.  grensene fastsatt i nr. 3.3-.3.5 ikke overskrides, og 

3.2.2.  kontaktflaten mellom belteunderstellet og veidekket består av et elastomerisk materiale (som gummi osv.). 

3.3.  Gjennomsnittlig marktrykk 

3.3.1.  Metallbelter 

3.3.1.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,65 MPa, 

beregnet med følgende formel: 

P(in MPa) = 
kjøretøyets største tillatte masse (i kg) x 9,81 

NR AP 
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 der NR er det samlede antallet belteruller som overfører belastning direkte til veidekket (via beltene og knastene), og 

AP er den utvendige overflaten på hver knast (dvs. i kontakt med veien), i mm2. AP defineres ved å måle avtrykket av 

en knast vinkelrett under midtpunktet til en belterulle som ikke sitter ytterst, ved å senke et kjøretøy med last på et 

egnet stykke papp eller annet permanent deformerbart materiale og måle fordypningen som avgis. 

3.3.1.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom akslene 

med hjul på kjøretøyer med last måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største tillatte massen for å 

beregne P. Alternativt kan produsentens fastsatte største samlede belastning for beltekjedene erstatte største tillatte 

kjøretøymasse. 

3.3.2.  Gummibelter 

3.3.2.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.2.1, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,5 MPa, beregnet 

med følgende formel: 

P(in MPa) = 
kjøretøyets største tillatte masse (i kg) x 9,81 

AL 

 der AL er det samlede overflateområdet av gummiribbene i kontakt med veien, mellom midtpunktet av de ytterste 

belterullene hvorunder beltet er i kontakt med bakken. Leverandøren av gummibeltet skal angi prosentandelen av 

ribbeområdet(1) kontra beltets samlede overflate (definert som beltelengden multiplisert med beltebredden), eller det 

samlede ribbeområdet som er i kontakt med veien, kan måles ved å senke et kjøretøy med last på et egnet stykke papp 

eller annet permanent deformerbart materiale og måle den totale fordypningen som avgis. 

3.3.2.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom akslene 

med hjul på kjøretøyer med last måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største tillatte massen for å 

beregne P. Alternativt kan produsentens fastsatte største samlede akselbelastning for beltekjedene erstatte største 

tillatte kjøretøymasse. 

3.3.2.3.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.3, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,2 MPa, beregnet 

i henhold til nr. 3.3.2.1. og 3.3.2.2. 

3.4.  Største belastning per belterulle skal være høyst 2 250 kg, beregnet ved å dividere største tillatte masse i kg (idet det 

tas høyde for masse som virker på alle aksler med hjul på samme måte som i nr. 3.3.1.2 eller 3.3.2.2) med samlet 

antall belteruller som overfører belastning direkte til veibanen. 

3.5.  Den største belastningen per enhetslengde av belteflaten som er i kontakt med veien, skal beregnes ved å dividere 

største tillatte masse i kg (idet det tas høyde for masse som virker på alle aksler med hjul på samme måte som i 

nr. 3.3.1.2 eller 3.3.2.2) med samlede antall meter beltene er i kontakt med veien på et bestemt tidspunkt (dvs. mellom 

midtpunktene av de ytterste belterullene), på grunnlag av grensene fastsatt i nr. 3.3.1.1 eller 3.3.2.1 eller 3.3.2.3, etter 

kjøretøyeksemplene i henholdsvis nr. 2.1.1 eller 2.1.2 eller 2.1.3 og 3.4. 

3.6.  På innsiden av beltene skal det være elementer som sikrer at beltet føres over rullene. På utsiden skal det være et 

beltespor som er egnet for den særlige tiltenkte bruken i jordbruks- eller skogbrukssektoren. 

3.7.  Dreiemomentet kan overføres ved friksjon (direkte) eller ved inngrep mellom belteruller og belte. 

  

(1) % av ribbeområde. 
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3.8.  På kjøretøyer der beltene drives av friksjon, skal føreren få løpende informasjon om beltespenningen ved kjøring på 

vei, eller det skal aktiveres et visuelt og/eller hørbart signal når minste beltespenning nås. 

3.9.  Styring 

3.9.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1 eller nr. 2.1.2 

3.9.1.1.  For kjøretøyer med bare én beltekjede på hver side skal styringen skje ved å endre hastigheten mellom beltekjedene 

på venstre og høyre side. 

3.9.1.2.  For kjøretøyer med to beltekjeder på hver side skal styringen skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet 

rundt en sentral vertikal akse eller ved å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder. 

3.9.2.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.3 

3.9.2.1.  Styringen skal skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse eller ved å bevege 

alle fire beltekjeder. 

3.9.3.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1 eller 2.1.2 eller 2.1.3, og der understellet er en kombinasjon av aksel med hjul og 

et sett med tilsvarende belter 

3.9.3.1.  Styringen skal skje ved å endre retningen til hjulene på akselen med hjul og/eller ved å bevege fremre og bakre del av 

kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse. Akselen med hjul kan monteres foran eller bak på kjøretøyet. 

3.10.  Merking 

 Typegodkjenningsmerket, som bekrefter at kjøretøyet samsvarer med kravene i nr. 3.1-3.7, skal festes på det 

lovfestede kjennemerket i samsvar med vedlegg XX. 

 _____  
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VEDLEGG XXXIV 

Krav til mekaniske koplinger 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» de delene som er montert på traktoren og tilhengeren, og som utgjør 

den mekaniske koplingen mellom disse kjøretøyene, 

1.2. «type mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» deler som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder 

vesentlige egenskaper som 

– den mekaniske koplingskomponentens egenskaper, 

–  øyer for trekkstang, 

– ytre form, dimensjoner eller betjeningsmåte (f.eks. automatisk eller ikke-automatisk), 

– materiale, 

– verdien for D som definert i tillegg 2 for prøvingen utført i samsvar med den dynamiske metoden, eller 

tilhengermassen som definert i tillegg 3 for prøvingene utført i samsvar med den statiske metoden, og også den 

vertikale belastningen på koplingspunktet S. 

1.3. «referansepunkt for den mekaniske koplingen» det punktet på tappaksen som ligger like langt fra sidene på gaffelen, 

og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og den buede delen av slepekroken 

der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon, 

1.4. «den mekaniske koplingens høyde over bakken» avstanden mellom horisontalplanet som går gjennom referanse-

punktet for den mekaniske koplingen, og horisontalplanet som traktorens hjul hviler på, 

1.5. «vertikal belastning på koplingspunktet» belastningen som overføres under statiske forhold til referansepunktet for 

den mekaniske koplingen, 

1.6. «automatisk mekanisk kopling» en mekanisk kopling som automatisk lukkes og låses når øyet for trekkstangen 

skyves inn, 

1.7. «foraksellast på ulastet traktor» den delen av traktorens vekt som under statiske forhold overføres til bakken av 

traktorens foraksel, 

2. Allmenne krav 

2.1.  Mekaniske koplinger kan være konstruert slik at de fungerer automatisk eller krever manuell betjening. 

2.2.  Mekaniske koplinger for traktorer skal være i samsvar med kravene til dimensjoner og styrke fastsatt i nr. 3.1 og 3.2, 

og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet fastsatt i nr. 3.3. 

2.3.  Mekaniske koplinger skal være konstruert og utformet slik at de under normal bruk vil kunne fungere tilfredsstillende 

og bevare de egenskapene som er foreskrevet i dette vedlegg. 
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2.4.  Alle delene i en mekanisk kopling skal være laget av materialer av slik kvalitet at de tåler prøvingene nevnt i nr. 3.2, 

og de må være bestandige. 

2.5.  Alle koplinger og deres låser skal være enkle å kople av og på, og konstruert slik at tilfeldig frakopling aldri skjer 

under normale arbeidsforhold. 

 Når det gjelder automatiske koplinger, skal låsestillingen sikres ved en klokopling med to sikkerhetsinnretninger som 

fungerer uavhengig av hverandre. De skal imidlertid kunne frakoples ved hjelp av den samme betjeningsinnretningen. 

2.6.  På en kopling som ikke er innebygd på traktoren, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60° horisontalt på 

hver side av lengdeaksen. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20° vertikalt både oppover og nedover. (Se også 

tillegg 1.) 

 Svingningsvinklene skal ikke kunne oppnås samtidig. 

2.7.  Kloen skal la øyet svinge minst 90° både til venstre og til høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne skal 

bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm. 

 Slepekroken, den gjennomgående boltkoplingen, kulekoplingen og boltkoplingen skal la øyet svinge minst 20° både 

til venstre og til høyre rundt koplingens lengdeakse. 

2.8.  For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen skal avstanden mellom tuppen av slepekroken eller kulehodet eller 

boltkoplingen og holderen (festeinnretningen) ikke overstige 10 mm ved største tillatte last som kjøretøyet er 

konstruert for. 

3. Særlige krav 

3.1.  Dimensjoner 

 Dimensjonene på traktorens mekaniske koplinger skal samsvare med figur 1-5 i og tabell 1 i tillegg 1. 

 Dimensjonene til komponentene til den mekaniske koplingen på tilhengeren skal samsvare med de som er tillatt i 

henhold til kombinasjonene i tabell 2 i vedlegg 1. 

3.2.  Styrke 

3.2.1.  For å kontrollere styrken skal de mekaniske koplingskomponentene gjennomgå 

i)  en dynamisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 2 eller en statisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 

3 dersom de brukes på kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 40 km/t, 

ii)  en dynamisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 2 dersom de brukes på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t. 

 I begge tilfellene nevnt i nr. i og ii kan den dynamiske prøvingen alternativt utføres i henhold til kravene i UN-ECE-

reglement nr. 55 som nevnt i vedlegg I. 

3.2.2.  Prøvingen skal ikke forårsake permanente deformasjoner, brudd eller sprekker. 

3.3.  Vertikal belastning på koplingspunktet (S) 

3.3.1.  Den største statiske vertikale belastningen er fastsatt av produsenten. Den skal imidlertid ikke overstige 3 000 kg, 

unntatt for kulekoplingen, der den største verdien ikke skal overstige 4 000 kg.  
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3.3.2.  Krav til godkjenning: 

3.3.2.1. Den tillatte statiske vertikale belastningen skal ikke være større enn den teknisk tillatte vertikale belastningen anbefalt 

av traktorprodusenten eller den statiske vertikale belastningen fastsatt for den mekaniske koplingen i henhold til 

typegodkjenning av komponent. 

3.3.2.2. Den massen som hjulene på fremre aksel (styreakselen) påfører veien, skal ikke være mindre enn 20 % av traktorens 

egenmasse, uansett hvor mye last traktoren har, men største belastning på den bakre aksel (annen aksel) skal ikke 

overstiges. 

3.4.  Koplingens høyde over bakken (h) 

 

3.4.1.  Alle traktorer med en største teknisk tillatte totalmasse på mer enn 2,5 tonn skal være utstyrt med en kopling der 

høyden over bakken er i samsvar med ett av følgende forhold: 

 h1 ≤ (((ma – 0,2 x mt) x 1 – (S c))/(0,6 x (0,8 x mt + S))) eller 

 h2 ≤ (((mla – 0,2 x mt) x 1 – (S x c))/(0,6 x (0,8 x mlt – 0,2 x mt + S))) hvor: 

mt : traktorens masse, 

mlt : traktorens masse med ballast på forakselen, 

ma : foraksellast på ulastet traktor, 

mla : traktorens foraksellast med ballast på forakselen, 

l : traktorens akselavstand, 

S : vertikal belastning på koplingspunktet, 

c : avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske koplingen og vertikalplanet som går gjennom akselen 

for traktorens bakhjul. 

 Massene mt, mlt, ma og mla uttrykkes i kg. 

4. Vilkår for tildeling av EU-typegodkjenning 

4.1.  En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent kopling 

montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.  

Ballast på foraksel 
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4.2.  Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 

godkjente koplingstypen er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning for. Den 

tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble prøvd da 

EU-typegodkjenningen ble gitt. 

4.3.  Søknaden skal for hver type mekaniske koplingskomponent være vedlagt følgende opplysninger og dokumenter: 

– måltegninger av koplingen (tre eksemplarer). Disse tegningene skal særlig vise påkrevde dimensjoner i detalj, samt 

målene for montering av innretningen, 

– en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale, 

– opplysninger om verdien for D som nevnt i tillegg 2 for dynamisk prøving, eller verdien for T (trekkbar masse i 

tonn), som tilsvarer tilhengerens største teknisk tillatte totalmasse som nevnt i tillegg 3 for statisk prøving, samt 

den største vertikale belastningen på koplingspunktet S (uttrykt i kg), 

– én eller flere prøver av innretningen som påkrevd av den tekniske instansen. 

4.4.  Innehaveren av EU-typegodkjenningen kan søke om å få denne utvidet slik at den omfatter andre koplingstyper. 

4.5.  Vedkommende myndigheter kan gi slik utvidelse på følgende vilkår: 

4.5.1.  Den nye koplingstypen er tildelt EU-typegodkjenning av deler. 

4.5.2.  Den er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EU-typegodkjenning for. 

4.5.3.  Festet på koplingen på traktoren er i samsvar med den typen som ble innlevert da EU-typegodkjenningen ble gitt. 

4.6.  Et dokument som samsvarer med malen i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal vedlegges EU-

typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er tildelt eller 

nektet. 

4.7.  Nr. 4.1 og 4.2 er unødvendige dersom søknaden om EU-typegodkjenning av en traktortype blir innlevert samtidig 

med søknaden om EU-typegodkjenning av en koplingstype på den traktoren som det søkes om EU-typegodkjenning 

for. 

4.8.  Alle mekaniske koplinger skal være vedlagt produsentens bruksanvisning. Bruksanvisningen skal inneholde EU-

typegodkjenningsnummeret for deler, samt verdiene for D (kN) eller T (tonn), avhengig av hvilken prøving som er 

utført på koplingen. 

5. Merking 

5.1.  Alle mekaniske koplingskomponenter som samsvarer med den typen som er EU-typegodkjent, skal være merket med 

følgende: 

5.1.1.  varemerke eller handelsnavn, 

5.1.2.  merke for EU-typegodkjenning av komponent i samsvar med modellen fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, 
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5.1.3.  når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 2 (dynamisk prøving): 

 tillatt verdi for D (kN), 

 verdi for statisk vertikal belastning S (kg), 

5.1.4.  når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 3 (statisk prøving): 

 trekkbar masse T (tonn) og vertikal belastning på koplingspunktet S (kg). 

5.1.5.  Opplysningene skal være tydelige og lett leselige og festet slik at de ikke kan fjernes. 

6.  I stedet for å oppfylle kravene i dette vedlegg kan produsenten velge å vise typegodkjenning av komponent for en 

mekanisk kopling utstedt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55, som nevnt i vedlegg I. 

7.  For kjøretøyer som er utstyrt med styre, kan produsenter velge enten å anvende kravene i nr. 2-6 eller kravene i de 

relevante bestemmelsene i vedlegg II del C nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

 _____  
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Tillegg 1 

Mekaniske koplingstyper på traktorer 

«Mekanisk kopling med opphengsbøyle»: se figur 1 og 2. 

«Gjennomgående mekanisk boltkopling»: se figur 1d. 

«Slepekrok» (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001). 

«Trekkstang på traktor»: se figur 3. 

«Mekanisk kulekopling»: se figur 4. 

«Mekanisk boltkopling»: se figur 5. 

Dimensjonene på traktorens trekkstang skal samsvare med dimensjonene i følgende kategorier i ISO 6489-3:2004: 

Kategori 0 (bolt 18), forenlig med ISO 5692-3, W-form (22 mm hull). 

Kategori 1 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 8755:2001 (40 mm 

hull). 

Kategori 2 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 8755:2001 (40 mm 

hull). 

Kategori 3 (bolt 38), forenlig med ISO 5692-1:2004 (50 mm ring), ISO 5692-3:2011 Y-form (50 mm hull), ISO 20019:2001. 

Kategori (4) (bolt 50), forenlig med ISO 5692-3:2011 Z-form (68 mm hull). 

Mekaniske koplingstyper på tilhengere 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 5692-1:2004 (50 mm hull, ring på 30 mm i diameter). 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 20019:2001 (50 mm hull, ring på 30-41 mm i diameter). 

«Dreibare trekkringer» i samsvar med ISO 5692-3: 2011. 

«Koplingsringer» i samsvar med ISO 5692-2:2002 (40 mm innvendig diameter). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 8755:2001 (40 mm hull). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 1102:2001 (50 mm hull). 

«Kopling» i samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i diameter). 
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Tegninger av mekaniske koplingskomponenter 

Figur 1a 

Ikke-automatisk tilhengerkopling med sylindrisk låsebolt 
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Figur 1b 

Automatisk tilhengerkopling med sylindrisk låsebolt 

 

  

Eksempel på utforming 

Klar til kopling 

Koplet 

Åpningen må utformes slik at 

det ikke kommer inn støv 
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Figur 1c 

Automatisk tilhengerkopling med konveks låsebolt 

 

  

Eksempel på utforming 

Klar til kopling 

Koplet 

Åpningen må utformes slik at 
det ikke kommer inn støv 
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Figur 1d 

Gjennomgående boltkopling (i samsvar med ISO 6489-5:2011) 

 

Tabell 1 

Former og dimensjoner for koplinger med opphengsbøyle på tilhengere eller redskap 

Vertikal belastning 

S 

Kg 

D-verdi 

D 

kN 

Form 

Dimensjon 

Mm 

D 

± 0,5 

a 

minst 

b 

minst 

≤ 1 000 ≤ 35 w 18 50 40 

≤ 2 000 ≤ 90 x 28 70 55 

≤ 3 000 ≤ 120 y 43 100 80 

≤ 3 000 ≤ 120 z 50 110 95 
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Figur 2 

Ikke-automatiske tilhengerkoplinger i samsvar med ISO 6489 del 2 av juli 2002 

  

 

  

Horisontalt plan i samsvar med 
nr. 1.3 

Referanseplan i samsvar med 
nr. 1.4 
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Figur 3 

Eksempel på traktorens trekkstang i samsvar med ISO 6489 del 3 av juni 2004 

 

Figur 4 

Kulekopling (i samsvar med ISO 24347:2005) 
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Figur 5 

Boltkopling (i samsvar med ISO 6489-4:2004) 

 

Tabell 2 

Koplingskomponent på traktoren Koplingskomponent på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-1:2001 (krok) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, ring 

på 30 mm i diameter) 

eller ISO 20019:2001 (trekkring, 50 mm hull, ring på 30-

41 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare forenlige 

med Y-form, 50 mm hull) 
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Koplingskomponent på traktoren Koplingskomponent på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-5:2011 (gjennomgående boltkopling) I samsvar med ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer) 

I samsvar med ISO 6489-2:2002 (kopling med opphengsbøyle) I samsvar med ISO 5692-2:2002 (koplingsring, 40 mm 

innvendig diameter) 

eller ISO 8755:2001 (40 mm trekkøye) 

eller ISO 1102:2001 (50 mm trekkøye, bare forenlig med ISO 

6489-2:2002, A-form – ikke-automatisk) 

I samsvar med ISO 6489-3:2004 (trekkstang) Egnet type kopling som er nevnt i denne kolonnen og passer til 

dimensjonene på traktorens trekkstang som nevnt i dette 

tillegg, eller som samsvarer med Sa-kjøretøyers trekkringer og 

feste på traktortrekkstenger i samsvar med ISO 21244:2008. 

I samsvar med ISO 24347:2005 (kulekopling) I samsvar med ISO 24347:2005 (80 mm kulekopling) 

I samsvar med ISO 6489-4:2004 (boltkopling) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, ring 

på 30 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare forenlige 

med Y-form, 50 mm hull) 
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Tillegg 2 

Dynamisk prøvingsmetode for mekanisk kopling 

1. Prøvingsmetode 

 Den mekaniske koplingens styrke skal kontrolleres ved hjelp av vekslende trekkraft på en prøvingsbenk. 

 Denne metoden beskriver tretthetsprøvingen som skal utføres på hele den mekaniske koplingen, dvs. når alle nødvendige 

deler er påmontert den mekaniske koplingen, skal denne monteres og prøves på en prøvingsbenk. 

 Vekslende kraft skal påføres så langt som mulig i sinusform (vekslende og/eller økende) med en belastningssyklus i 

forhold til den aktuelle materialtypen. Det skal ikke oppstå sprekker eller brudd under prøvingen. 

2. Prøvingskriterier 

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, og den delen av kraften som går vertikalt på aksen, skal 

danne grunnlaget for prøvingsbelastningene. 

 I den grad de er av underordnet betydning, skal de horisontale delene av kraften som er vinkelrette på kjøretøyets 

lengdeakse, samt momenter, ikke tas i betraktning. 

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, uttrykkes som en beregnet referansekraft, verdien D. 

 Følgende ligning skal anvendes på mekaniske koplinger: 

D = g · (MT · MR)/(MT + MR) 

 der: 

MT = traktorens største teknisk tillatte totalmasse, 

MR = tilhengernes største teknisk tillatte totalmasse, 

g = 9,81 m/s2. 

 Den vertikale delen av kraften som er vinkelrett på kjørebanen, skal uttrykkes som den statiske vertikale belastningen S. 

 Den teknisk tillatte belastningen skal angis av produsenten. 

3. Krav til prøvingsmetode 

3.1.  Allmenne krav 

 Prøvingskraften skal påføres den mekaniske koplingen som skal prøves, ved hjelp av et passende standardøye for 

trekkstangen under en vinkel som dannes mellom den vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale prøvings-

belastningen Fh, og som i kjøretøyets medianplan i lengderetningen går fra øverst foran til nederst bak. 

 Prøvingskraften skal påføres det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen og trekkstangøyet. 

 Dødgangen mellom koplingen og øyet skal være så liten som mulig. 

 Prøvingskraften skal i prinsippet påføres vekselvis rundt nullpunktet. Med vekslende prøvingskraft vil middelbelastningen 

være lik null. 
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 Dersom koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre prøvingen med vekslende 

belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller trykkretningen, avhengig av hva 

som gir størst belastning. 

 Dersom prøvingen utføres ved hjelp av økende kraft, skal prøvingsbelastningen være lik øverste (høyeste) belastning, og 

laveste (minste) belastning skal ikke overskride 5 % av øverste belastning. 

 Ved prøving med vekslende belastning skal det ved hensiktsmessig montering av prøvingsutstyret og valg av 

kraftoverføringsinnretning sørges for at det ikke påføres momenter eller krefter som går vinkelrett på prøvingskraften; 

vinkelfeil for kraftretningen under prøving med vekslende kraft skal ikke overskride ±1,5°, og under prøving med økende 

belastning skal vinkelen innstilles på høyeste belastning. 

 Prøvingsfrekvensen skal ikke overstige 30 Hz. 

 For komponenter laget av stål eller støpestål skal belastningssyklusen være (2 ⋅ 106). Etterfølgende kontroll av 

sprekkdannelse skal utføres ved hjelp av fargegjennomtrengningsmetoden eller en tilsvarende metode. 

 Dersom fjæring og/eller støtdempere er innebygd i koplingen, skal disse ikke fjernes under prøvingen, men de kan byttes ut 

dersom de i løpet av prøvingen utsettes for belastninger som de ikke utsettes for ved normale arbeidsforhold (f.eks. varme), 

og som kan føre til at de blir ødelagt. Prøvingsrapporten skal inneholde en beskrivelse av deres oppførsel før, under og etter 

prøvingen. 

3.2.  Prøvingskrefter 

 Prøvingskraften skal i geometrisk forstand bestå av de følgende horisontale og vertikale prøvingskomponentene: 

F = √ (Fh2 + Fv2) 

 der: 

Fh = ± 0,6 · D (kN) ved vekslende kraft, 

eller 

Fh = 1,0 · D (kN) ved økende kraft (trekk- eller trykkraft), 

Fv = g · 1,5 · S/1 000 (verdi uttrykt i kN) 

S = statisk trekkstangbelastning (belastning på kjørebanen, uttrykt i kg). 

 _____  
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Tillegg 3 

Statisk prøvingsmetode for mekanisk kopling 

1. Spesifikasjoner for prøving 

1.1.  Generelt 

1.1.1.  Når konstruksjonsegenskapene skal kontrolleres, skal den mekaniske koplingen gjennomgå statiske prøvinger i 

samsvar med kravene i nr. 1.2, 1.3 og 1.4. 

1.2.  Forberedelse til prøving 

 Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der den mekaniske koplingen og eventuelle deler som fester denne til 

traktorens karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme delene som brukes når koplingen monteres 

på traktoren. 

1.3.  Prøvingsinstrumenter 

 Instrumentene som brukes til å registrere påført belastning og bevegelser, skal ha følgende nøyaktighetsgrad: 

– påført belastning ± 50 daN, 

– bevegelser ± 0,01 mm. 

1.4.  Prøvingsmetode 

1.4.1.  Koplingen skal først utsettes for belastning før trekk som ikke overskrider 15 % av trekkprøvingsbelastningen fastsatt 

i nr. 1.4.2. 

1.4.1.1.  Operasjonen nevnt i nr. 1.4.1 skal gjentas minst to ganger, og den starter med null belastning som gradvis økes til 

verdien angitt i nr. 1.4.1 er nådd, og reduseres deretter til 500 daN; den høyeste belastningen før trekk skal vare i 

minst 60 sekunder. 

1.4.2.  Data registrert med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for denne kurven 

på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i forhold til koplingens 

referansepunkt. 

 Det skal ikke forekomme brudd ved verdier opp til og med trekkprøvingsbelastningen som er fastsatt til 1,5 ganger 

større enn teknisk tillatt tilhengermasse; i tillegg skal kurven for belastning/deformasjon vise en jevn progresjon uten 

uregelmessigheter i intervallet mellom 500 daN og 1/3 av største trekkbelastning. 

1.4.2.1.  Permanent deformasjon registreres i kurven for belastning/deformasjon i forhold til belastningen på 500 daN når 

prøvingsbelastningen er stilt tilbake til denne verdien. 

1.4.2.2.  Verdien for permanent deformasjon som registreres, skal ikke overskride 25 % av den største elastiske deformasjonen 

som oppstår. 

1.5.  Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2 skal det foretas en prøving der koplingens referansepunkt gradvis påføres en belastning 

som er tre ganger større enn den største tillatte vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g ⋅ S/10) anbefalt av 

produsenten, med en startbelastning på 500 daN. 

 Under prøvingen skal deformasjon på koplingen ikke overskride 10 % av den største elastiske deformasjonen som 

oppstår. 

 Denne kontrollen skal utføres etter at den vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g ⋅ S/10) er fjernet, og 

belastningen igjen er 500 daN. 

 __________  


