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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/830 

av 9. mars 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og 

allmenne krav 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 18 nr. 4 og artikkel 49 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flere poster i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 bør endres slik at det blir mulig å fastsette krav for ytterligere 

kjøretøygrupper i samsvar med de nyeste utgavene av visse standardregelverk for offisiell prøving av jordbruks- og 

skogbrukstraktorer fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECDs standardregelverk)(2). 

2) UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse som fastsatt i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014(3), ajourføres regelmessig. Listen bør derfor inneholde en forklarende merknad som presiserer at produ-

sentene kan bruke senere supplementer til de gjeldende endringsseriene av disse UN-ECE-reglementene, selv om de 

ikke er offentliggjort i Den europeiske unions tidende. 

3) For at det skal framgå tydelig at visse krav i unionsregelverket er likeverdige og helt i samsvar med kravene i OECDs 

standardregelverk, bør teksten i kravene og nummereringen i visse vedlegg til delegert forordning (EF) nr. 1322/2014 

tilpasses slik at de blir identiske med teksten og nummereringen i tilsvarende OECD-standardregelverk. 

4) For å redusere antallet personskader og dødsulykker som skyldes at nedfellbare veltevern montert bak på smalsporede 

traktorer ikke kan heves i potensielt farlige situasjoner, bør ergonomiske krav gjøres obligatoriske for å legge til rette for 

og oppmuntre tiltak for å sikre at veltevernet kan heves ved behov. 

5) Listen over prøvingsrapporter som er utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk og anerkjent med henblikk på  

EU-typegodkjenning som alternativ til prøvingsrapportene utstedt på grunnlag av delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014, bør ajourføres. 

6) For å avklare og forbedre visse prøvingsmetoder bør det foretas ytterligere mindre endringer av prøvingsmetoden for 

førersetet og av kravene om atkomst til førerplassen, om minstekrav til styrke for betjeningsinnretninger og om 

forbrenningshastigheten for materialet i førerhuset som fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

7) Forordning (EU) nr. 167/2013 og delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 endres «NA» i rad nr. 38 i kolonnene for kjøretøygruppe Ca og Cb til «X».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 
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Artikkel 2 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

I delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 12 endres «for kjøretøyer i gruppe T2, T3 og T4.3» til «for kjøretøyer i gruppe T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3». 

 2) I kapittel V skal ny artikkel 35a lyde: 

«Artikkel 35a 

Overgangsbestemmelser 

1. Fram til 26. juni 2018 skal nasjonale myndigheter fortsette å gi typegodkjenning til typer av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer eller typer av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i samsvar med denne forordning, 

i den ordlyd som gjaldt 25. juni 2018. 

2. Fram til 31. desember 2018 skal medlemsstatene tillate omsetning, registrering eller ibruktaking av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter på grunnlag av en type som er godkjent i 

samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 25. juni 2018.» 

 3) I vedlegg I, i teksten under overskriften «Forklarende merknad», skal nytt ledd lyde: 

«Overgangsbestemmelsene i UN-ECE-reglementene oppført i tabellen får anvendelse, med mindre spesifikke alternative 

datoer er fastsatt i denne forordning. Samsvar med krav i senere endringer av dem som er oppført i denne tabellen, skal 

også godtas.» 

 4) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

 5) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.8.2 skal første ledd lyde: 

«Kaldskjørhetsegenskapene skal eventuelt kontrolleres enten i samsvar med kravene i nr. 3.8.2.1–3.8.2.7, eller 

med kravene i nr. 3.8.3.» 

b) Nytt nr. 3.8.3 skal lyde: 

«3.8.3. Bestandighet mot kaldskjørhet kan påvises ved å anvende reglene og retningslinjene i avsnitt 3 i denne 

bokstav B ved lave temperatur på -18 °C eller kaldere. Før den dynamiske prøvingen skal veltevernet og 

alt monteringsutstyr kjøles til -18 °C eller kaldere.» 

 6) I de forklarende merknadene til vedlegg VI skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs standardregelverk 3, utgave 2017 av februar 2017.» 

 7) I vedlegg VII, i de forklarende merknadene til vedlegg VII, skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med belter, OECDs standardregelverk 8, utgave 2017 av februar 2017.» 

 8) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav B skal nr. 3.11.2 lyde: 

«3.11.2. Kaldskjørhetsegenskapene skal eventuelt kontrolleres i samsvar med kravene i nr. 3.11.2.1–3.11.2.7.»  
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b) I de forklarende merknadene til vedlegg VIII skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs standardregelverk 4, utgave 2017 av februar 2017.» 

 9) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

10) Vedlegg X endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

11) Vedlegg XI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

12) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.1.3 skal nytt ledd lyde: 

«Etter produsentens skjønn kan det foretas en ytterligere valgfri støymåling med motoren stanset og med hjelpeutstyr 

som ventilasjonsvifter, avisingsinnretninger og andre elektriske innretninger innstilt på høyeste trinn.» 

b) Nytt nr. 3.2.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.2.2. Under den valgfrie tredje måleserien skal motoren stanses, og hjelpeutstyr som ventilasjonsvifter, 

avisingsinnretninger og andre elektriske innretninger skal være innstilt på høyeste trinn.» 

13) Vedlegg XIV endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

14) I vedlegg XV skal nr. 3.2.2 lyde: 

«3.3.2. Det øverste trinnet skal være lett å finne og nå for en person som forlater kjøretøyet. Den vertikale avstanden 

mellom to påfølgende trinn skal være lik. En toleranse på 20 mm er imidlertid tillatt.» 

15) I vedlegg XVIII, i de forklarende merknadene til vedlegg XVIII, skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Bortsett fra for nummereringen er kravene angitt i bokstav B identiske med ordlyden i OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs standardregelverk 4, 

utgave 2017 av februar 2017.» 

16) I vedlegg XXII skal nr. 4 lyde: 

«4. Angivelse av støy 

Brukerhåndboken skal angi støynivået ved førerens ører for hvert prøvingsforhold fastsatt i vedlegg XIII, eller 

alternativt resultatene av lydnivåprøvingen i OECDs standardregelverk 5 i samsvar med nr. 4 i prøvings-

rapportmalen.» 

17) I vedlegg XXIII skal nr. 1.2.1 lyde: 

«1.2.1. Betjeningsinnretninger som ratt eller styrespaker, girstenger, betjeningshåndtak, veivaksler, pedaler og brytere 

skal velges og skal være utformet, konstruert og plassert slik at deres overføringskrefter, bevegelser, plassering, 

virkemåter og fargekoding er i samsvar med ISO-standard 15077:2008, herunder bestemmelsene i vedlegg A og 

C til nevnte standard.» 

18) I vedlegg XXVII skal nr. 2 lyde: 

«2. Forbrenningshastighet for førerhusmaterialer 

Forbrenningshastigheten for materialer i førerhuset, f.eks. setetrekk, vegger, gulv og eventuelt polstring, kan ikke 

overskride den høyeste hastigheten på 150 mm/min ved prøving i samsvar med ISO-standard 3795:1989 eller 

standarden FMVSS302.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tabellen i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 skal lyde: 

«Prøvingsrapport 

på grunnlag av 

OECDs standard-

regelverk nr. 

Emne Utgave Gyldighetsområde 
Alternativ til EU-prøvingsrapport 

på grunnlag av 

3 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

(dynamisk prøving) 

Utgave 2017 

februar 2017 

T1, T4.2 og T4.3 Vedlegg VI 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

4 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

(statisk prøving) 

Utgave 2017 

februar 2017 

T1/C1, T4.2/C4.2 

og T4.3/C4.3 

Vedlegg VIII og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

5 Offisiell måling av støy ved førerplassen 

på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

Utgave 2017 

februar 2017 

T og C Vedlegg XIII 

6 Offisiell prøving av veltevern montert 

foran på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul 

Utgave 2017 

februar 2017 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg IX (dersom kravene 

til yteevne for nedfellbare vel-

tevern har blitt prøvd og 

oppfylt) og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

7 Offisiell prøving av veltevern montert 

bak på smalsporede jordbruks- og skog-

brukstraktorer med hjul 

Utgave 2017 

februar 2017 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg X (dersom kravene til 

yteevne for nedfellbare vel-

tevern har blitt prøvd og 

oppfylt) og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

8 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 

belter 

Utgave 2017 

februar 2017 

C1, C2, C4.2 og 

C4.3 

Vedlegg VII og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

10 Offisiell prøving av vern mot fallende 

gjenstander på jordbruks- eller skog-

brukstraktorer 

Utgave 2017 

februar 2017 

T og C Vedlegg XI 

Del C» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3.1 skal lyde: 

«1.3.1. Innledende definisjon: Hjulets eller beltets midtplan 

Hjulets eller beltets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes eller beltenes omkrets i deres 

ytterkant.» 

b) I nr. 1.3.2 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer med belter er sporvidden avstanden mellom beltenes midtplan.» 

c) I nr. 1.4 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter: Avstanden mellom vertikalplanene som står vinkelrett på traktorens midtplan i 

lengderetningen og går gjennom drivhjulenes aksler.» 

d) Nr. 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.2. Fast eller regulerbar minste sporvidde på 1 150 mm på den av akslene som er utstyrt med de største dekkene 

eller beltene. Det antas at den akselen som er utstyrt med de bredeste dekkene eller beltene, er innstilt med en 

sporvidde på høyst 1 150 mm. Sporvidden for den andre akselen må kunne stilles inn på en slik måte at 

bredden i ytterkanten av de smaleste dekkene eller beltene ikke er større enn bredden i ytterkanten av dekkene 

eller beltene på den andre akselen. Dersom de to akslene er utstyrt med felger og dekk eller belter av samme 

størrelse, skal den faste eller regulerbare sporvidden for de to akslene være mindre enn 1 150 mm. 

2.1.3. Masse på over 400 kg, men mindre enn 3 500 kg, tilsvarende traktorens egenvekt, inklusive veltevern og dekk 

eller belter med største dimensjon anbefalt av produsenten. Største tillatte masse skal ikke overstige 5 250 kg, 

og masseforholdet (største tillatte masse/referansemasse) kan ikke være større enn 1,75.» 

e) I nr. 3.1.2.3 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter skal produsenten fastsette sporviddeinnstillingen.» 

f) I nr. 3.1.3.2 skal annet og tredje punktum lyde: 

«Denne vinkelen skal være minst 38° når traktoren hviler i ustabil likevekt på hjulene eller beltene som er i kontakt 

med underlaget. Prøvingen skal gjennomføres én gang med rattet blokkert i full sving til høyre og én gang med rattet 

blokkert i full sving til venstre.» 

g) I nr. 3.1.4.3.1 gjøres følgende endringer: 

i) Raden for traktoregenskapene B0 skal lyde: 

«B0 (m) Bakdekkenes eller de bakre beltenes bredde» 

ii) Radene for traktoregenskapene D2 og D3 skal lyde: 

«D2 (m) Høyde på fordekkene eller de framre beltene ved full aksellast 

D3 (m) Høyde på bakdekkene eller de bakre beltene ved full aksellast» 

iii) I raden for traktoregenskap S endres «Summen av sporvidden (S) og bredden på dekkene (B0) skal være større enn 

veltevernets bredde B6» til «Summen av den bakre sporvidden (S) og bredden på dekkene eller beltene (B0) skal 

være større enn veltevernets bredde B6.» 

h) Nr. 3.1.4.3.2.2 skal lyde: 

«3.1.4.3.2.2. Rotasjonsaksen er parallell med traktorens lengdeakse og går gjennom midtpunktet av kontaktflatene på 

det for- og bakhjulet eller det fremre og bakre beltet som er nederst på prøvingsrampen.»  
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i) I nr. 3.1.5.1 skal siste ledd lyde: 

«Avstanden mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen(L2) skal beregnes ut fra traktorens 

massefordeling mellom bak- og forhjul eller bakre og framre belter.» 

j) Nr. 3.1.5.2 skal lyde: 

«3.1.5.2. Høyde på bakdekk eller bakre belter (D3) og fordekk eller framre belter (D2) 

Avstanden fra dekkets eller beltets høyeste punkt til horisontalplanet skal måles (figur 6.5), og den samme 

metoden skal brukes for for- og bakdekkene eller de framre og bakre beltene.» 

k) I nr. 3.1.5.4 skal siste ledd lyde: 

«Slagpunktet defineres av planet som tangerer veltevernet og går gjennom den linjen som forbinder de øverste 

utvendige punktene på for- og bakdekkene eller de framre og bakre beltene (figur 6.7).» 

l) I nr. 3.1.5.6 skal siste ledd lyde: 

«Slagpunktet defineres av planet som tangerer motorpanseret og veltevernet og går gjennom de øverste utvendige 

punktene på fordekket eller det framre beltet (figur 6.7). Målingen skal utføres på begge sider av motorpanseret.» 

m) I nr. 3.1.5.9 skal første og annet ledd under over overskriften «Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0)» lyde: 

«Den vertikale avstanden mellom midten av forakselens omdreiningspunkt og midten av fordekkenes eller de framre 

beltenes aksel (H01) skal angis i produsentens tekniske rapport og skal kontrolleres. 

Den vertikale avstanden fra midten av fordekkenes og de framre beltenes aksel til horisontalplanet (H02) skal måles 

(figur 6.8).» 

n) Nr. 3.1.5.10 og 3.1.5.11 skal lyde: 

«3.1.5.10. Bakakselens sporvidde (S) 

Bakakselens minste sporvidde med dekk eller belter med den største dimensjonen som produsenten har 

oppgitt, skal måles (figur 6.9). 

3.1.5.11. Bakdekkenes eller de bakre beltenes bredde (B0) 

Avstanden mellom et bakdekks eller et bakre beltes ytterste og innerste vertikalplan skal måles i dets 

øverste del (figur 6.9).» 

o) Nr. 3.2.1.3.4 skal lyde: 

«3.2.1.3.4. Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, i den grad det er mulig, ikke støttes av dekkene eller beltene 

under motstandsprøvingen. Dersom prøvingen utføres i samsvar med den statiske metoden, kan hjulene 

eller beltene fjernes.» 

p) Nr. 3.2.2.2.4 skal lyde: 

«3.2.2.2.4. Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene eller beltene, skal dette 

systemet være blokkert under prøvingen.» 

q) Nr. 3.2.5.4 skal lyde: 

«3.2.5.4. Rigg for statisk prøving 

En rigg som vist i figur 6.10 skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv  

bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av 

universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene eller -beltene ikke opptar 

trykkraften.» 

r) I nr. 3.3.2.2 skal siste punktum i siste ledd lyde: 

«I denne sammenhengen skal innstillingen for for- og bakdekk eller framre og bakre belter samt innstillingen for 

sporvidde være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.» 
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s) Figur 6.5 skal lyde: 

«Figur 6.5 

Nødvendige data for beregning av velt for en traktor med treaksial veltingsatferd 

 

Merknad: D2 og D3 bør måles med full aksellast.» 

t) I nr. 5.3.1 tilføyes følgende punktum i siste ledd: 

«For traktorer utstyrt med belter skal produsenten fastsette sporviddeinnstillingen.» 

u) I avsnitt B4 («Krav som gjelder virtuell prøving») skal nytt ledd lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter skal følgende rader erstattes i den opprinnelige modellen: 

520 LOCATE 12, 40: PRINT 'HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=' 

*540 PRINT 'HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=': LOCATE 13, 29: PRINT'' 

650 LOCATE 17, 40: PRINT 'REAR TRACKS WIDTH B0=' 

970 LPRINT TAB(40); 'HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3='; 

*980 LPRINT 'HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2='; 

1160 LPRINT TAB(40); 'REAR TRACK WIDTH B0='; 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)) 

1590 X(1, 5) = D3 

1660 Y(1, 5) = -L3 

* Dersom relevant» 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg IX skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer, OECDs standardregelverk 6, 

utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg X til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav A skal nytt nr. 3 lyde: 

«3. I tillegg til kravene angitt i nr. 2 skal ytelseskravene for nedfellbare veltevern angitt i avsnitt B3 oppfylles.» 

2) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.1.2.2.5 skal lyde: 

«3.1.2.2.5. Den første belastningsprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener 

vil gi belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Belastningen sideveis skal påføres på 

motsatt side av traktorens midtplan i lengderetningen i forhold til belastningen i lengderetningen. Belast-

ningen forfra skal påføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som belastningen 

sideveis.» 

2) Nytt avsnitt B3 skal lyde: 

«B3. YTELSESKRAV FOR NEDFELLBARE VELTEVERN 

5.1. Virkeområde 

Dette avsnittet angir minstekrav til ytelse og prøving av nedfellbart veltevern montert bak som heves og/eller 

senkes manuelt av en stående fører (med eller uten delvis automatisk drift) og låses manuelt eller automatisk. 

5.2. I dette avsnitt menes med 

5.2.1. «manuelt nedfellbart veltevern» et veltevern montert bak med to stolper som føreren kan heve eller senke 

manuelt (med eller uten delvis automatisk drift), 

5.2.2. «automatisk nedfellbart veltevern» et veltevern montert bak med to stolper, med helautomatisk heve-/ 

senkefunksjon, 

5.2.3. «låsesystem» en innretning for manuell eller automatisk låsing av veltevernet i hevet eller senket stilling, 

5.2.4. «gripeområde» et område som produsenten har definert som en del av veltevernet, og/eller et ekstra håndtak 

montert på veltevernet som føreren kan bruke for å heve eller senke veltevernet, 

5.2.5. «tilgjengelig del av gripeområdet» det området der føreren kan håndtere veltevernet under heving eller 

senking. Dette området skal defineres ut fra det geografiske midtpunktet av gripeområdets tverrsnitt, 

5.2.6. «tilgjengelig område» det området der en stående fører kan påføre en kraft for å heve/senke veltevernet, 

5.2.7. «klemmepunkt» ethvert punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler på en 

slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem, 

5.2.8. «avklippingspunkt» ethvert punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs andre deler på en slik måte 

at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av, 

5.2.9. «ståplass» et sted på traktorplattformen som er tilgjengelig fra hovedatkomsten til førerplassen, og som har 

tilstrekkelig plass til en stående fører. 

5.3. Manuelt nedfellbart veltevern 

5.3.1. Innledende vilkår for prøving 

5.3.1.1. Gripeområde 

Manuell håndtering skal utføres av en stående fører ved hjelp av ett eller flere håndtak i veltebøylens 

gripeområde. 

Veltebøylen kan håndteres fra bakken eller fra en ståplass på plattformen (figur 7.8a og 7.8b).  
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Føreren kan håndtere veltebøylen parallelt med eller foran dens bane. 

En flertrinnsprosess med flere førerposisjoner og flere definerte gripeområder er tillatt. 

Gripeområdet skal være klart og permanent identifisert (figur 7.9). 

Dette området skal være utformet slik at det er uten skarpe kanter og hjørner eller ujevne flater som kan 

medføre personskade på føreren. 

Dette området kan være på den ene eller begge sider av traktoren og kan være en konstruksjonsdel av 

veltebøylen eller ekstra håndtak. I dette gripeområdet skal manuell håndtering for å heve eller senke 

veltebøylen ikke skape fare for avklipping, klemming eller ukontrollerbare bevegelser for føreren. 

5.3.1.2. Tilgjengelige soner 

Tre tilgjengelige soner med ulike mengder tillatt kraft er definert med hensyn til det horisontale bakkeplanet 

og de vertikalplanene som tangerer de ytterste delene av traktoren, som begrenser førerens plassering eller 

forflytning (figur 7.10). 

Sone I: Komfortsone 

Sone II: Sone som er tilgjengelig uten at kroppen bøyes forover 

Sone III: Sone som er tilgjengelig ved at kroppen bøyes forover 

Håndtering av veltebøylen parallelt med dens bane 

Førerens plassering og forflytning begrenses av hindringer. Disse utgjøres av deler av traktoren og defineres 

av vertikalplan som tangerer hindringens ytterkanter. 

Dersom føreren trenger å flytte føttene under manuell håndtering av veltebøylen, tillates forflytning enten i et 

plan parallelt med veltebøylens bane eller innenfor et ytterligere plan parallelt med det foregående for å unngå 

hindringen. Den totale forflytningen skal betraktes som en kombinasjon av rette linjer som løper parallelt med 

og vinkelrett på veltebøylens bane. En vinkelrett forflytning tillates forutsatt at føreren kommer nærmere 

veltebøylen. Det tilgjengelige området skal anses å være området som avgrenses av de tilgjengelige sonenes 

yttergrense (figur 7.11). 

Håndtering av veltebøylen foran dens bane: 

Utvidelser av sone II og III anses som tilgjengelige bare i forbindelse med håndtering av veltebøylen foran 

dens bane (figur 7.12). I disse utvidelsene er de tillatte aktiveringskreftene de samme som i henholdsvis sone 

II og sone III. 

Dersom føreren trenger å flytte på seg under manuell håndtering av veltebøylen, må det skje gjennom en 

forflytning uten noen hindring innen et plan som er parallelt med veltebøylens bane. 

I så fall skal det tilgjengelige området anses å være det området som avgrenses av de tilgjengelige sonenes 

yttergrense. 

5.3.1.3. Ståplass 

Enhver ståplass på plattformen som produsenten har angitt, skal være tilgjengelig fra hovedatkomsten til 

førerplassen og oppfylle følgende krav: 

— En ståplass skal ha tilstrekkelig plass for begge førerens føtter, være flat og ha en sklisikker overflate. 

Avhengig av maskinoppbygningen kan den bestå av to atskilte flater og bruke maskinkomponenter. Den 

skal være plassert slik at føreren kan beholde en stabil posisjon under utførelse av nødvendig service, og 

være på samme høydenivå med en toleranse på ± 50 mm. 

— Det skal finnes håndtak og/eller rekkverk for å muliggjøre trepunktskontakt. Deler av maskinen kan anses 

å oppfylle dette kravet. 

En ståplass anses å ha tilstrekkelig plass dersom overflaten er et kvadrat med et tverrsnitt på minst 400 mm per 

side (figur 7.13). 

Alternativt kan kravet til ståplass oppfylles ved at det er tilstrekkelig plass til én fot på en flat overflate og ett 

kne på setet. 
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5.3.1.4. Prøvingsforhold 

Traktoren skal være påsatt dekk med den største diameteren som produsenten har oppgitt, og med minste 

tverrprofil for dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal pumpes opp til det trykket som er anbefalt for 

arbeid i terrenget. 

Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde, mens forhjulene justeres så likt denne sporvidden som mulig. 

Dersom det er mulig å ha to framre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste sporvidde, skal den 

bredeste av disse to framre sporviddene velges. 

5.3.2. Prøvingsmetode 

Formålet med prøvingen er å måle den kraften som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen. Prøvingen 

skal utføres i statisk tilstand, uten noen innledende bevegelse av veltebøylen. Hver måling av den kraften som 

er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen, skal foretas i en retning som tangerer veltebøylens bane, og 

som går gjennom det geometriske midtpunktet for tverrsnittene av gripeområdet. 

Gripeområdet skal anses som tilgjengelig når det ligger innenfor de tilgjengelige sonene eller innenfor området 

som avgrenses av de tilgjengelige sonene (figur 7.14). 

Den kraften som er nødvendig for å heve og senke veltebøylen, skal måles i ulike punkter som ligger innenfor 

den tilgjengelige delen av gripeområdet (figur 7.15). 

Den første målingen skal gjennomføres i enden av den tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er 

helt senket (punkt 1 i figur 7.15). 

Den andre målingen defineres i forhold til beliggenheten til punkt 1 etter rotasjon av veltebøylen til det 

punktet der den vinkelrette linjen på veltebøylens bane er vertikal (punkt 2 i figur 7.15). 

Den tredje målingen skal gjennomføres etter rotasjon av veltebøylen til overkanten av den tilgjengelige delen 

av gripeområdet (punkt 3 i figur 7.15). 

Dersom veltebøylen ikke er fullt hevet ved den tredje målingen, skal et punkt måles i enden av den 

tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er helt hevet (punkt 4 i figur 7.15). 

Dersom banen i enden av den tilgjengelige delen av gripeområdet mellom punkt 1 og 3 krysser grensen 

mellom sone I og II, skal det foretas en ytterligere måling i dette punktet (figur 7.16). 

Den største kraften i disse punktene skal ikke overstige tillatt kraft for sonen (I, II eller III). 

For å kunne måle kraften i de obligatoriske punktene er det mulig enten å måle verdien direkte eller måle det 

dreiemomentet som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen for å beregne kraften. 

5.3.3. Krav til godkjenning 

5.3.3.1. Påkrevd kraft 

Hvilken kraft som kan aksepteres for aktivering av veltevernet, avhenger av den tilgjengelige sonen som vist i 

tabell 7.2. 

Tabell 7.2 

Tillatte krefter 

Sone I II III 

Tillatt kraft (N) 100 75 50 

Når veltebøylen er helt senket eller hevet, tillates en økning på høyst 25 % av tillatt kraft. 

Dersom veltebøylen håndteres foran sin bane, tillates en økning på høyst 25 % av tillatt kraft. 

I forbindelse med senkingen tillates en økning på høyst 50 % av tillatt kraft. 
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5.3.3.2. Tilleggskrav 

Manuell håndtering for å heve eller senke veltebøylen må ikke skape fare for avklipping, klemming eller 

ukontrollerbare bevegelser for føreren. 

Et klemmepunkt anses ikke som farlig for førerens hender dersom sikkerhetsavstandene i gripeområdet 

mellom veltebøylen og traktorens faste deler er minst 100 mm for hender, håndledd og never og 25 mm for 

fingre (ISO 13854:1996). Sikkerhetsavstanden skal kontrolleres mot de håndteringsmåtene som er nevnt i 

brukerhåndboken. 

5.4. Manuelt låsesystem 

Innretningen som anvendes for å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, skal være konstruert slik at den 

— kan betjenes av en stående fører og befinner seg i en av de tilgjengelige sonene, 

— vanskelig kan fjernes fra veltevernet (f.eks. ved bruk av sikringspinner som låsepinner eller holdepinner), 

— ikke gir opphav til forvirring ved låsing (riktig plassering av pinnene skal være angitt), 

— ikke utilsiktet kan fjernes eller deler kan gå tapt. 

Dersom utstyret som anvendes til å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, er pinner, skal de kunne 

settes inn og fjernes fritt. Dersom dette krever bruk av kraft på veltebøylen, skal dette skje i samsvar med 

kravene i punkt 1 og 3 eller 4 (se nr. 5.3). 

Alle andre typer låseinnretninger skal ha en ergonomisk utforming hva angår form og kraft, særlig med 

henblikk på å unngå fare for klemming eller avklipping. 

5.5. Innledende prøving av automatisk låsesystem 

Et automatisk låsesystem som monteres på et manuelt nedfellbart veltevern, skal framlegges for en innledende 

prøving før motstandsprøvingen av veltevernet gjennomføres. 

Veltebøylen skal flyttes fra nedre posisjon til øverste låst posisjon og tilbake. Dette tilsvarer en syklus. Det 

skal gjennomføres 500 sykluser. 

Dette kan gjøres manuelt eller ved bruk av ekstern kraft (hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk aktivering).  

I begge tilfeller skal kraften påføres innenfor et plan parallelt med veltebøylens bane, og veltebøylens vinkel-

hastighet gjennom gripeområdet skal være noenlunde konstant og mindre enn 20 grader/s. 

Etter 500 sykluser skal den kraften som påføres når veltebøylen er i hevet posisjon, ikke være mer enn 50 % 

høyere enn den tillatte kraften (tabell 7.2). 

Veltebøylen skal låses opp i samsvar med brukerhåndboken. 

Etter 500 sykluser skal det ikke gjennomføres noe vedlikehold eller justering av låsesystemet. 

Merknad 1: Den innledende prøvingen kan også gjennomføres på automatisk nedfellbare veltevern. Prøvingen 

bør gjennomføres før motstandsprøvingen av veltevernet. 

Merknad 2: Den innledende prøvingen kan gjennomføres av produsenten. I så fall skal produsenten gi 

prøvingsinstitusjonen en erklæring som angir at prøvingen er gjennomført i samsvar med prøvingsmetoden, og 

at det ikke ble gjennomført noe vedlikehold eller justering av låseinnretningen etter de 500 syk-

lusene. Prøvingsinstitusjonen skal kontrollere produktenes ytelse med én syklus fra nedre til øverste låst 

posisjon og tilbake. 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/35 

 

 

  

Figur 7.8 a 

Fra bakken 

Figur 7.8 b 

Fra plattformen 

Figur 7.9 

Gripeområde 

Gripeområde 
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Figur 7.10 

Tilgjengelige soner 

(dimensjoner i mm) 

Tilgjengelige soner sett ovenfra 

Bakken 

Tilgjengelige soner sett fra siden 
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Figur 7.11 

Området som avgrenses av de 

tilgjengelige sonene 

(dimensjoner i mm) 

Hindring 

Forflytning uten retningsendring 

Hindring 

Forflytning med én retningsendring 
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Figur 7.13 

Ståplass på plattformen 

Figur 7.12 

Håndtering av veltebøylen foran dens bane 
Tilgjengelige soner 

(dimensjoner i mm) 
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Figur 7.15 

Punkter der den nødvendige kraften skal kontrolleres 

Punkt 4 

Punkt 3 

Punkt 2 

Punkt 1 

Tilgjengelige soner 

Gripeområdets bane 

Tilgjengelig del av gripeområdet 

Figur 7.14 

Eksempel på tilgjengelig del av gripeområdet 
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3) I de forklarende merknadene til vedlegg X skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs 

standardregelverk 7, utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  

Punkt 1 

Punkt 2 

Punkt 3 

Punkt 4 

Ytterligere punkt 

Figur 7.16 

Punkter der den nødvendige kraften skal kontrolleres 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/41 

 

VEDLEGG IV 

I vedlegg XI til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav C gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.3. Et vern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom en gjenstand kommer 

fallende ovenfra. På vernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været 

for føreren. Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid vern med permanent 

kledning, der ventilasjon i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke vernets 

styrke, og ettersom den dersom den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som 

sjåføren kan ta av, fjernes før prøvingen. Dører og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen 

stilling under prøvingen, slik at de ikke øker vernets styrke.» 

b) Nytt nr. 3.1.3.1 skal lyde: 

«3.1.3.1. Dersom det i den vertikale projeksjonen av sikkerhetssonen finnes en takluke som kan åpnes, kan prøvingen 

på anmodning fra produsenten og på dennes ansvar og i samsvar med dennes anvisninger foretas enten med 

takluken 

— lukket eller låst, 

— åpen, eller 

— fjernet. 

Kravene i nr. 3.3 skal i alle tilfeller være oppfylt, og en beskrivelse av prøvingsforholdene skal angis i 

prøvingsrapporten. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av vernet. Det er underforstått at dette omfatter kledning 

som ikke er av midlertidig art. 

En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet 

skjørt materiale skal fjernes før prøvingen. Komponenter i traktoren og vernet som kan bli skadet under 

prøvingen, og som ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen 

dersom produsenten ønsker dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. 

Produsenten kan levere inn flere identiske prøveeksemplarer dersom flere fallprøvinger er påkrevd.» 

c) Nytt nr. 3.6.2.8 innsettes før tabell 10.2: 

«3.6.2.8. Alternativt kan disse kravene kontrolleres gjennom slagprøving på prøvingsgjenstanden dersom alle 

konstruksjonselementer har en temperatur på eller under – 18 °C.» 

d) Overskriften til figur 10.3 skal lyde: 

«Figur 10.3 

Minste prøvingsoppstilling for vern mot fallende gjenstander 

Veltevern godt festet til prøvingsbenken på normalt monteringssted» 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg XI skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav C være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, OECDs standardregelverk 10, utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  
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VEDLEGG V 

I vedlegg XIV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen skal radene for PS nr. 1 og 2 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 089  

2 0 215»  

b) I tabellen skal radene for PS nr. 699 og 700 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0 023  

700 0 000 28·0» 

2) I tillegg 4a gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen skal radene for PS nr. 1 og 2 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 022  

2 0·089»  

b) I tabellen skal raden for PS nr. 699 lyde: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0·062»  

 


