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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1213 

av 12. juli 2019 

om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og 

kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996(1), særlig artikkel 10d nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene kan i henhold til direktiv 96/53/EF bruke ombordmontert veieutstyr til å kontrollere kjøretøyer eller 

vogntog som kan være overlastet. 

2) I henhold til artikkel 10d nr. 5 annet ledd i direktiv 96/53/EF skal ombordmontert veieutstyr for å sikre samvirking være 

i stand til når som helst å overføre vektdata fra et kjøretøy i bevegelse til vedkommende myndigheter og til føreren 

gjennom et grensesnitt som er definert i CEN DSRC-standardene. Det bør derfor vedtas tekniske spesifikasjoner for å 

tilpasse innholdet i standardene til særtrekkene til informasjonen som ombordmontert veieutstyr skal levere. 

3) Veieutstyret kan monteres i motorvogner og i tilhengere og semitrailere. Det er nødvendig å sikre at veieutstyr som 

monteres om bord i forskjellige kjøretøyer i et vogntog, er gjensidig kompatibelt. Kompatibilitet bør sikres ved 

gjennomføring av europeiske standarder for C-ITS som nevnt i den delegerte rettsakten som utfyller europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/40/EU(2) med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente transportsystemer. 

4) Medlemsstater som krever ombordmontering av veieutstyr, bør kunne unnta kjøretøyer eller vogntog der det er umulig å 

overskride største tillatte totalvekt, for eksempel tilhengere eller semitrailere som er spesielt konstruert for transport av 

væsker eller husdyr, fra dette kravet. 

5) Bruk av ombordmontert veieutstyr til håndheving kan føre til forsøk på manipulering, slik tilfellet er med andre 

kjøretøysystemer, for eksempel digitale fartsskrivere eller systemer for begrensning av utslipp. For å opprettholde 

passende beskyttelse mot manipulering må kommunikasjonen mellom motorvogn og tilhenger eller semitrailer sikres. 

Dessuten bør ombordmontert veieutstyr sertifiseres i samsvar med de felles kriteriene av et sertifiseringsorgan som er 

anerkjent av forvaltningskomiteen innenfor rammen av avtalen om gjensidig anerkjennelse av sertifikater for evaluering 

av informasjonsteknologisikkerhet fra gruppen av høyere tjenestemenn for informasjonssystemers sikkerhet (SOG-IS).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 313/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 75. 

(1) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer innen 

veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer (EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1). 
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6) Medlemsstater som velger montering av veieutstyr i kjøretøy, bør sikre at kjøretøyene gjennomgår kontroll av dette 

utstyret ved OBW-verksteder. For å sikre ensartet gjennomføring av reglene om samtrafikkevne fastsatt i denne 

forordningen bør disse verkstedene sikre at ombordmontert utstyr virker med en passende grad av nøyaktighet. Disse 

verkstedene kan, med forbehold for nødvendige tilpasninger, være kontrollorganene nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/45/EU(3), verkstedene nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(4) eller andre 

verksteder som overholder kravene i denne forordningen. Medlemsstater som velger ikke å innføre ombordmontert 

veieutstyr på grunnlag av artikkel 10d nr. 1 i direktiv 96/53/EF, bør ikke være forpliktet til å etablere slike verksteder. 

7) Det nåværende teknologinivået gjør det ikke mulig å gjennomføre noen av kommunikasjonsstandardene CEN DSRC 

eller C-ITS for ombordmontert veieutstyr innen 27. mai 2021. Det bør derfor vedtas en trinnvis framgangsmåte for 

innføringen av ombordmontert veieutstyr, slik at bransjen kan utvikle produkter som oppfyller kravene i denne 

forordningen, særlig i vedlegg II og visse krav i vedlegg III. Medlemsstater som velger montering av veieutstyr i 

kjøretøyer, bør innen 27. mai 2021 anvende kravene som viser til etappe 1, i vedlegg I og III. Det bør gis en ytterligere 

frist på tre år for anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg II og kravene som viser til etappe 2, i vedlegg I og III. 

8) Medlemsstatene kan treffe særlige tiltak for å kreve at kjøretøyer som skal kontrolleres av vedkommende myndigheter 

for å sikre samsvar med direktiv 96/53/EF, og som bringes i omsetning fra 27. mai 2021 og registreres på deres 

territorium, er utstyrt med ombordmontert veieutstyr. Det bør ikke kreves at kjøretøyer som er tatt i bruk og registrert 

før den nevnte datoen, ettermonteres med slikt utstyr. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra veitransportkomiteen nevnt i artikkel 10i i direktiv 

96/53/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter ensartede vilkår for samvirkingsevne og kompatibilitet hos veieutstyr montert i kjøretøyer 

eller vogntog for å sikre samsvar med artikkel 10d nr. 4 og 5 i rådsdirektiv 96/53/EF eller kravene om største vekt for 

innenlands trafikk i den medlemsstaten der kjøretøyet er i bruk. 

2. Denne forordningen får ikke anvendelse på medlemsstater som har valgt ikke å innføre ombordmontert veieutstyr i 

samsvar med artikkel 10d nr. 1 i direktiv 96/53/EF. 

3. Medlemsstatene kan gi unntak fra forpliktelsen til å montere veieutstyr i kjøretøyer eller vogntog dersom konstruksjonen 

eller typen last gjør det umulig å overskride største tillatte totalvekt. Disse unntakene skal ikke bygge på produsentens angitte 

største teknisk tillatte totalmasse for et kjøretøy. Kjøretøyer eller vogntog som omfattes av et unntak, kan fortsatt være 

underlagt vedkommende myndigheters kontroll av største tillatte totalvekt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «ombordmontert veieutstyr» (OBW) utstyr montert i et kjøretøy som kan beregne totalvekten eller aksellasten, 

b) «totalvekt» motorvognens eller, for et vogntog, vogntogets samlede vekt som beregnet av OBW, i kilogram,  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 
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c) «aksellast» eller «akseltrykk» vekten på en belastet aksel eller akselgruppe som beregnet av OBW, i kilogram, 

d) «beregnet vekt» eller «vektverdi» totalvekten eller aksellasten, i kilogram, 

e) «motorvognenhet» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som er plassert i motorvognen, unntatt sensorene, som 

kan samle inn, lagre og behandle data og beregne en vektverdi ut fra disse dataene, 

f) «tilhengerenhet» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som er plassert i en tilhenger eller semitrailer, unntatt 

sensorene, som kan samle inn, lagre og behandle data fra tilhenger- eller semitrailerutstyret og beregne aksellastverdiene 

som følger av disse dataene, 

g) «kjøretøyenhetens DSRC-modul» (dedicated short range communication vehicle unit, DSRC-VU) innretningen for tidlig 

fjernpåvisning, som nevnt i tillegg 14 til vedlegg IC til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799(5), som 

kan motta OWS-data fra motorvognenheten eller C-ITS-stasjonen og sende dem til REDCR, 

h) «avleser for tidlig fjernpåvisning» (remote early detection communication reader, REDCR) håndhevingsmyndighetenes 

avleser for tidlig fjernpåvisning, som kan lese OWS-dataene som overføres fra kjøretøyenhetens DSRC-modul. REDCR 

kan være samme innretning som brukes til lesing av RTM-data i henhold til forordning (EU) 2016/799, men overføringen 

av RTM-data og OWS-data skal utføres på grunnlag av separate anmodninger fra REDCR, 

i) «vektdata» rådata som overføres mellom OBW-elementene, og som må behandles for å komme fram til den beregnede 

vekten, 

j) «OWS-data» (on-board weighing system data, data fra ombordmontert veiesystem) sikrede data i det definerte formatet 

som REDCR ber om fra kjøretøyenhetens DSRC-modul, 

k) «sensor» den delen av det ombordmonterte veieutstyret som ved å måle spesifikke fysiske parametrer kan generere 

vektdata som brukes av motorvognenheten eller tilhengerenheten til videre behandling, 

l) «C-ITS-stasjon» (cooperative intelligent transport systems station, stasjon for samvirkende intelligente transportsystemer) 

C-ITS-stasjonen som omhandlet i den delegerte rettsakten som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU 

med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente transportsystemer, vedtatt på grunnlag av artikkel 6 

nr. 1 i det nevnte direktivet, 

m) «adressetildelingsfase» den innledende fasen av elektronisk kommunikasjon mellom kjøretøyer i et vogntog, der en 

posisjon tildeles til hvert kjøretøy, 

n) «OBW-verksted» (on-board weighing equipment workshop, verksted for ombordmontert veieutstyr) et verksted som er 

godkjent av en medlemsstat til å utføre kontroller av veieutstyr montert i kjøretøyer. 

Artikkel 3 

Sertifikatkriterier 

Medlemsstatene skal sikre at det finnes minst én rotsertifiseringsmyndighet, én registreringsmyndighet og én 

godkjenningsmyndighet som med henblikk på ombordmontert veieutstyr kan utøve funksjonene fastsatt i sertifikatkriteriene for 

innføring og drift av europeiske samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS) nevnt i den delegerte rettsakten som 

utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring og praktisk bruk av samvirkende intelligente 

transportsystemer, vedtatt på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 i direktivet. 

Artikkel 4 

Periodisk kontroll 

1. Ombordmontert veieutstyr skal gjennomgå periodisk kontroll ved et OBW-verksted annethvert år etter at det er montert i 

kjøretøyet eller vogntoget. 

2. Periodisk kontroll skal utføres i samsvar med vedlegg IV.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter (EUT L 139 av 26.5.2016, s. 1). 
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3. Kontrollen skal sikre at følgende krav er oppfylt: 

a) Det ombordmonterte veieutstyret er montert i samsvar med dokumentasjonen fra produsenten og passer til kjøretøyet. 

b) Det ombordmonterte veieutstyret fungerer korrekt og gir nøyaktige vektverdier. 

c) Det er ingen manipulasjonsinnretninger koplet til det ombordmonterte veieutstyret eller spor etter bruk av slike. 

4. Når kontrollen er gjennomført, skal OBW-verkstedet utstede en kontrollrapport om det ombordmonterte veieutstyret. Et 

eksemplar av rapporten skal oppbevares i kjøretøyet. 

5. Kontrollrapporten skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

b) Dato og sted for kontrollen. 

c) Kontroll bestått (ja/nei). 

d) Påviste mangler, herunder manipulering, samt korrigerende tiltak. 

e) Dato for neste periodiske kontroll eller utløpsdato for gjeldende sertifikat, dersom disse opplysningene ikke framgår på 

annen måte. 

f) Navn, adresse og identifikasjonsnummer for OBW-verkstedet og underskrift eller identifikasjon for kontrolløren med 

ansvar for kontrollen. 

g) Merke, type, identifikasjonsnummer, typeprøvingssertifikatets nummer og dato for siste kontroll av sertifisert 

veieinnretning som er brukt ved den periodiske kontrollen. 

6. Kontrollrapporter skal oppbevares i minst to år fra tidspunktet da rapporten ble utarbeidet, men medlemsstatene kan 

beslutte at kontrollrapportene skal sendes til vedkommende myndighet i løpet av denne perioden. I tilfeller der 

kontrollrapportene oppbevares av OBW-verkstedet, skal sistnevnte gjøre rapportene om kontroll og kalibrering utført i dette 

tidsrommet tilgjengelig på anmodning fra vedkommende myndighet. 

Artikkel 5 

OBW-verksteder 

1. Medlemsstatene skal godkjenne, føre regelmessig tilsyn med og sertifisere OBW-verksteder med tillatelse til å utføre 

kontroll av ombordmontert veieutstyr. 

2. Medlemsstatene skal sikre at OBW-verksteder etablert på deres territorium gjennomfører kontroller av ombordmontert 

veieutstyr på en pålitelig måte. For dette formålet skal de fastsette og offentliggjøre prosedyrer som sikrer at følgende 

minstekrav er oppfylt: 

a) Personalet ved OBW-verkstedet har fått tilstrekkelig opplæring. 

b) Utstyret som er nødvendig for å utføre relevante prøvinger og oppgaver, er tilgjengelig og er sertifisert i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU(6) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU(7). 

c) Verkstedene er pålitelige. 

3. OBW-verkstedene skal gjennomgå følgende revisjon: 

a) Minst hvert femte år utføres et tilsynsorgan revisjon med hensyn til prosedyrene som brukes ved håndtering av 

ombordmontert veieutstyr. Revisjonen skal fokusere på oppgavene og aktivitetene fastsatt i nr. 1 i vedlegg V til direktiv 

2014/45/EU, og tilsynsorganet skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 i det nevnte vedlegget. 

b) Uanmeldte tekniske revisjoner kan også gjennomføres for å kontrollere utførte installasjoner, inspeksjoner og eventuelt 

kalibreringer. 

  

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/31/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 107). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149). 
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4. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å hindre interessekonflikter mellom OBW-verksteder og 

transportforetak. Særlig dersom det er alvorlig risiko for interessekonflikt, herunder transportforetaks eierskap i OBW-

verksteder, skal det treffes ytterligere spesifikke tiltak for å sikre at OBW-verksteder overholder denne artikkelen. 

5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal på sine nettsteder offentliggjøre en oppdatert liste over OBW-

verksteder, med minst følgende opplysninger: 

a) Verkstedets identifikasjonsnummer og navn på [enhet(er) som utgjør] verkstedet. 

b) Postadresse. 

c) E-postadresse. 

d) Telefonnummer. 

6. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal tilbakekalle godkjenninger, midlertidig eller permanent, fra OBW-

verksteder som ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordningen. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 27. mai 2021. 

Nr. 1.4 bokstav d), nr. 5.3 og 8.1 i vedlegg I, vedlegg II og nr. 3, 8.2 og 10 i vedlegg III får imidlertid anvendelse fra 27. mai 

2024. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR (OBW) 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1. Følgende typer OBW-systemer omfattes av denne forordningens virkeområde: 

a) Dynamisk system: OBW-system som bestemmer vekten gjennom innsamling og behandling av informasjon fra 

parametrene som registreres mens kjøretøyet er i bevegelse, for eksempel akselerasjoner, trekkraft eller 

bremsekrefter, og som ikke finner sted når kjøretøyet står stille. 

b) Statisk system: OBW-system som bestemmer vekten ved hjelp av informasjon fra parametrer som registreres mens 

kjøretøyet står stille, for eksempel trykket i en luftbelg. 

1.2. Denne forordningen gjennomføres i to etapper: 

a) Etappe 1: OBW som nevnt i nr. 5.2. 

b) Etappe 2: OBW som nevnt i nr. 5.3. 

1.3. OBW skal beregne totalvekt og eventuelt aksellast. 

1.4. OBW skal omfatte følgende elementer: 

a) En motorvognenhet plassert i motorvognen. 

b) Alternativt, en tilhengerenhet i tilhengeren eller semitraileren. 

c) Sensorer. 

d) I etappe 2, en C-ITS-stasjon i hvert av kjøretøyene med en motorvognenhet eller en tilhengerenhet. 

1.5. Motorvognenhet og tilhengerenhet kan hver bestå av en enkelt behandlingsenhet eller være oppdelt i ulike enheter. 

2. Motorvognenhet 

Motorvognenheten skal 

a) motta aksellasten fra tilhengerenheten, dersom en slik finnes, 

b) samle inn vektdata fra sensorer i motorvognen, 

c) behandle tilgjengelig informasjon og beregne tilsvarende vektverdier. 

3. Tilhengerenhet 

En eventuell tilhengerenhet skal 

a) samle inn vektdata fra sensorer i tilhengeren eller semitraileren, behandle den tilgjengelige informasjonen og 

beregne aksellastene ut fra disse dataene, 

b) overføre aksellastverdiene til motorvognen. 

4. Beregning av vekt 

4.1. For dynamiske systemer beregnes en første vektverdi senest 15 minutter etter at kjøretøyet begynner å bevege seg 

forover, og beregnes deretter på nytt hvert tiende minutt eller oftere. 

4.2. For statiske systemer skal vektverdier beregnes hvert minutt mens tenningen er på og kjøretøyet står stille. 

4.3. Vekten skal beregnes med en oppløsning på 100 kg eller bedre.  
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5. Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne i et vogntog 

5.1. Hver tilhenger eller semitrailer skal gjøre vektverdiene den har beregnet i samsvar med hhv. nr. 5.2 eller 5.3, 

tilgjengelige for motorvognen. 

5.2. Ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

5.2.1. Hver tilhenger eller semitrailer skal tildeles en posisjon i vogntoget innenfor rammen av en dynamisk adressetildeling 

som angitt i ISO 11992-2:2014. 

5.2.2. Etter adressetildelingsfasen skal tilhengerenheten for hver tilhenger eller semitrailer overføre aksellastsummen eller 

aksellasten til motorvognenheten i samsvar med beskrivelsen gitt i nr. 6.5.4.7 og 6.5.5.42 i ISO 11992-2:2014. 

5.2.3. Meldinger om aksellastsummen eller aksellasten skal følge spesifikasjonene for meldingstypene EBS22 og RGE22 

fastsatt i ISO 11992-2:2014. 

5.2.4. Meldingenes format, ruting og generelle parameterintervaller skal være i samsvar med nr. 6.1, 6.3 og 6.4 i ISO 11992-

2:2014. 

5.3. Ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne som trekkes, skal skje via C-ITS-

stasjoner som fastsatt i vedlegg II. 

5.4. For ombordmontert veieutstyr i etappe 1 og etappe 2 kan andre spesifikasjoner brukes, forutsatt at OBW-utstyret i 

motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne er kompatible med dem. 

6. Klargjøring og overføring av data til kjøretøyenhetens DSRC-modul 

Motorvognenheten (etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i motorvognen (etappe 2) skal overføre OWS-data til kjøretøyets 

DSRC-modul i samsvar med vedlegg III. 

Figur 1 

Eksempel på utforming av ombordmontert veieutstyr i etappe 1 for et vogntog med trekkvogn og semitrailer 

 

Figur 2 

Eksempel på utforming av ombordmontert veieutstyr i etappe 2 for et vogntog med trekkvogn og semitrailer 
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7. Vektinformasjon til føreren 

Føreren skal kunne se minst totalvekten på en skjerm. 

8. Nøyaktighet 

8.1. Nøyaktigheten av den beregnede vekten skal være ±5 % eller bedre når kjøretøyet er lastet med mer enn 90 % av sin 

største tillatte totalvekt. 

8.2. Som unntak fra nr. 8.1 kan nøyaktigheten til det ombordmonterte veieutstyret i etappe 1 være på ±10 % eller bedre. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR I ETAPPE 2 

1. Dette vedlegget får anvendelse bare på ombordmontert veieutstyr i etappe 2. 

2. Motorvognen og tilhengerne eller semitrailerne i vogntog med en tilhengerenhet skal være utstyrt med en C-ITS-stasjon 

koplet til henholdsvis motorvognenheten eller tilhengerenheten i det aktuelle kjøretøyet. Motorvognenheten og 

tilhengerenheten kan være integrert i sine respektive C-ITS-stasjoner. 

3. Motorvognenheten og tilhengerenheten overfører informasjonen som er nødvendig for overføring av meldinger i 

samsvar med nr. 4.3 i dette vedlegget, til C-ITS-stasjonene som de er koplet til. 

Figur 3 

Eksempel på meldingsflyt for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

 

4. Utveksling av informasjon mellom motorvognen og tilhengeren eller semitraileren 

4.1. Utveksling av informasjon om vekt mellom motorvogn og tilhengere eller semitrailere som trekkes, skal skje via en 

trådløs forbindelse opprettet mellom C-ITS-stasjoner i motorvognen og i tilhengerne eller semitrailerne, i samsvar med 

standardene EN 302 663-V1.1.1 (unntatt nr. 4.2.1), EN 302 636-4-1-V1.3.1 og EN 302 636-5.1-V2.1.1 samt med den 

europeiske standarden for OBW-applikasjonen for C-ITS som skal utarbeides av ETSI. 

4.2. Meldinger som utveksles mellom C-ITS-stasjoner, skal sikres som fastsatt i nr. 5.1. 

4.3. Følgende informasjon skal overføres mellom C-ITS-stasjonene: 

a) Aksellast for tilhengere eller semitrailere som trekkes. 

Tilhengerens eller 

semitrailerens aksellast, 

sikkerhetsbrudd, 

kommunikasjonsfeil 

Motorvognens 

aksellast, totalvekt, 

sikkerhetsbrudd … 

Sensordata for 

vektberegning 
Sensordata for 

vektberegning 

Tilhengerens eller 

semitrailerens 

aksellast, 

sikkerhetsbrudd … 

OBW i tilhenger 

C-ITS-

stasjon 

Motorvognenhet 

OBW i motorvogn 

S
en

so
r 

C-ITS-

stasjon 

S
en

so
r 

 

Tilhengerenhet 
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b) Meldinger om hendelser av typen «OBW-kommunikasjonsfeil»: En hendelse av typen OBW-kommunikasjonsfeil 

skal utløses når C-ITS-stasjoner etter mer enn tre forsøk ikke får opprettet en sikker kommunikasjonsforbindelse til 

hverandre i samsvar med nr. 5.1. 

c) Meldinger om en hendelse av typen «forsøk på sikkerhetsbrudd»: En hendelse av typen forsøk på sikkerhetsbrudd 

skal utløses når veieutstyret registrerer et forsøk på å manipulere det ombordmonterte veieutstyret som fastsatt i  

nr. 5.2 og i tillegget. 

4.4. Formatet på meldingene som trengs i adressetildelingsfasen og til overføring av informasjonen nevnt i nr. 4.3, skal angis 

i standarden for OBW-applikasjonen nevnt i nr. 4.1. 

5. Sikkerhetsbestemmelser 

5.1. Sikker kommunikasjon mellom C-ITS-stasjoner 

5.1.1. Kommunikasjonen mellom C-ITS-stasjoner skal sikres i samsvar med den europeiske standarden ETSI TS 103 097-

V1.3.1 og den europeiske standarden for OBW-applikasjonen for C-ITS nevnt i nr. 4.1. 

5.1.2. I samsvar med sertifikatkriteriene for innføring og drift av europeiske samvirkende intelligente transportsystemer, 

vedtatt av Kommisjonen, skal C-ITS-stasjoner motta 

a) registreringsdata fra en registreringsmyndighet som gir tillatelse til å fungere som C-ITS-stasjoner for 

ombordveiing, 

b) en rekke godkjenningsattester fra en godkjenningsmyndighet som gir tillatelse til å fungere i C-ITS-miljøet som en 

del av det ombordmonterte veieutstyret. 

5.2. Beskyttelse mot forsøk på sikkerhetsbrudd 

Beskyttelse av det ombordmonterte veieutstyret i etappe 2 mot forsøk på sikkerhetsbrudd skal gjennomføres i samsvar 

med tillegget til dette vedlegget. 

 _____  
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TILLEGG TIL VEDLEGG II 

SIKKERHETSSERTIFISERING FOR OMBORDMONTERT VEIEUTSTYR I ETAPPE 2 

1. Motorvognenheten og tilhengerenheten skal sikkerhetssertifiseres i samsvar med ordningen med felles kriterier. I dette 

tillegget er motorvognenheten og tilhengerenheten heretter kalt «OBW-VU». 

2. Minstekravene til sikkerhet som skal oppfylles av OBW-VU, skal fastsettes i et sikkerhetsmål (security target, ST), i 

samsvar med ordningen med felles kriterier. 

3. Sikkerhetsmålet skal formuleres av produsenten av utstyret som skal sertifiseres, og godkjennes av det statlige 

sertifiseringsorganet for IT-sikkerhet som er organisert i arbeidsgruppen for felles fortolkning (Joint Interpretation Working 

Group, JIWG), som støtter gjensidig anerkjennelse av sertifikater innenfor rammen av den europeiske SOGIS-MRA 

(avtalen om gjensidig anerkjennelse av sertifikater for evaluering av IT-sikkerhet). 

4. V2X-gatewayen og maskinvaresikkerhetsmodulen i C-ITS-stasjoner skal sikkerhetssertifiseres mot beskyttelsesprofilene 

for V2X-gatewayer og maskinvaresikkerhetsmoduler utviklet av Car2Car Communication Consortium. 

5. Sikkerhetsnivået for sikkerhetssertifiseringen av OBW-VU skal være EAL2. Dersom fartsskriveren brukes som 

motorvognenhet, skal imidlertid førstnevnte sertifiseres mot sikkerhetsnivået EAL4, utvidet med sikkerhetskomponentene 

ATE_DPT.2 og AVA_VAN.5, som angitt i tillegg 10 til vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799. 

6. Ressurser som skal beskyttes gjennom sikkerhetsmålet 

Følgende ressurser skal beskyttes: 

a) OBW-VU-melding: Alle meldinger som sendes eller mottas av en relevant OBW-VU-modul og inneholder 

informasjon som er nødvendig for å beregne vekten. 

De relevante OBW-modulene er de maskinvare- og programvareenhetene i OBW-VU som behandler informasjon som, 

dersom de blir angrepet, kan føre til at det ombordmonterte veieutstyret feilberegner totalvekt eller aksellast. 

En OBW-VU kan være en enkelt relevant modul eller bestå av forskjellige relevante moduler, i samsvar med nr. 1.5 i 

vedlegg I; i det siste tilfellet skal de identifiseres i sikkerhetsmålet. 

b) Vektmelding: Melding som inneholder totalvekt eller aksellast beregnet av OBW-VU. 

c) Kalibreringsdata: Informasjon som er lagt inn i OBW-VU-minnet for å kalibrere veieutstyret. 

d) Revisjonsinformasjon: Informasjon om forsøk på sikkerhetsbrudd som svarer til truslene som tas opp i dette tillegget. 

e) OBW-VU-programvare: Programvare som brukes i OBW-VU for å utføre og støtte OBW-funksjoner som er relevante 

for å beregne vekt og påvise forsøk på sikkerhetsbrudd.  
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Figur 4 

Eksempel på OBW-VU-meldinger og vektmeldinger som skal beskyttes i en motorvognenhet som består av to 

relevante moduler 

 

7. Trusler som sikkerhetsmålet skal ta hensyn til 

Sikkerhetsmålet skal ta hensyn til følgende trusler: 

a) T.OBW-VU_message_spoof: En angriper kan forfalske OBW-VU-meldinger slik at OBW-VU feilberegner totalvekt 

eller aksellast. 

b) T.OBW-VU_message_tamper: En angriper kan manipulere OBW-VU-meldinger slik at OBW-VU feilberegner 

totalvekt eller aksellast. 

c) T.Weight_message_spoof: En angriper kan forfalske vektmeldinger slik at vekten som beregnes av OBW-VU, blir 

endret. 

d) T.Weight_message_tamper: En angriper kan manipulere vektmeldinger slik at vekten som beregnes av OBW-VU, blir 

endret. 

e) T.Audit_spoof: En angriper kan forfalske revisjonsinformasjonsmeldinger. 

f) T.Audit_tamper: En angriper kan manipulere revisjonsinformasjonsmeldinger. 

g) T.Calibration_tamper: En angriper kan angi feil verdier som kalibreringsdata for å få OBW-VU til å feilberegne vekten. 

C-ITS-stasjon 

OBW i motorvogn 

Vektmelding: 
Motorvognens aksellast, 
totalvekt 

Relevant modul 1: 
Henter aksellast og 

beregner totalvekt for 

motorvogn eller 

vogntog 

Motorvognenhet 

S
en

so
r 

 

Vektmelding: 
Motorvognens 
aksellast 

Relevant modul 2: 
Henter rådata fra 

sensorer og beregner 

aksellast for 

motorvognens aksler 

OBW-melding: Rådata 
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h) T.Software_tamper: En angriper kan endre eller erstatte OBW-VU-programvaren for å endre den normale beregningen 

av vekten. 

i) T.Stored_Data_tamper: En angriper kan prøve å endre eller slette relevant informasjon som er lagret i OBW-VU, 

herunder revisjonsinformasjon. 

8. Sikkerhetsmålene for OBW-VU skal være som følger: 

a) O.Plausibility_validation: OBW-VU skal kontrollere at informasjonen fra en innkommende melding til en relevant 

modul, enten fra sensorene eller fra en annen modul, er troverdig og dermed til å stole på. 

b) O.OBW-VU_stored_information_protection: OBW-VU skal kunne beskytte lagret programvare og data mot ulovlige 

inngrep. 

c) O.Notification: OBW-VU skal kunne varsle om et forsøk på sikkerhetsbrudd. 

9. Logisk struktur 

a) T.OBW-VU_message_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

b) T.OBW-VU_message_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

c) T.Weight_message_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

d) T.Weight_message_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

e) T.Audit_spoof behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

f) T.Calibration_tamper behandles av O.Plausibility_validation og O.Notification. 

g) T.Software_tamper behandles av O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

h) T.Stored_data_tamper behandles av O.OBW-VU_stored_information_protection og O.Notification. 

Tabell 1 

Logisk struktur for sikkerhetsmål 

 O.Plausibility_validation 
O.OBW-VU_stored_ 

information_protection 
O.Notification 

T.OBW_message_spoof X  X 

T.OBW_message_tamper X  X 

T.Weight_message_spoof X  X 

T.Weight_message_tamper X  X 

T.Audit_spoof X  X 

T.Audit_tamper X  X 

T.Calibration_tamper X  X 

T.Software_tamper  X X 

T.Stored_data_tamper  X X 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1089 

 

 

VEDLEGG III 

KLARGJØRING AV DATA OG OVERFØRING AV INFORMASJON TIL REDCR 

1. Dette vedlegget, som supplerer tillegg 14 til vedlegg IC til forordning (EU) 2016/799 (heretter kalt tillegg 14), angir 

kravene til klargjøring og overføring av OWS-data fra motorvognen til avleseren for tidlig fjernpåvisning («REDCR»). 

2. OWS-dataoverføring for ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

2.1. Motorvognenheten skal sende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

2.2. Motorvognenheten skal 

2.2.1. bygge opp OWS-data med informasjonen mottatt fra motorvognenheten og tilhengerenheten i samsvar med strukturen 

angitt i nr. 6, 

2.2.2. videresende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul for videre overføring til REDCR. 

Figur 5 

Overføring av OWS-data fra motorvognenheten til REDCR for ombordmontert veieutstyr i etappe 1 

 

3. OWS-dataoverføring for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

3.1. C-ITS-stasjonen i motorvognen skal sende OWS-data til DSRC-VU. 

Figur 6 

Overføring av OWS-data fra C-ITS-stasjon til REDCR for ombordmontert veieutstyr i etappe 2 

 

 

Motorvognenhet 

OBW i motorvogn 

OWS-data DSRC-VU REDCR OWS-data 

OBW i motorvogn 

C-ITS-stasjon  

i motorvognen 

Sikrede 

OWS-data DSRC-VU REDCR Sikrede 

OWS-data 
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3.2. C-ITS-stasjonen i motorvognen skal 

3.2.1. bygge opp OWS-data med informasjonen mottatt fra motorvognenheten og tilhengernes eller semitrailernes C-ITS-

stasjoner i samsvar med strukturen angitt i nr. 6, 

3.2.2. sikre OWS-dataene som fastsatt i nr. 8, og 

3.2.3. videresende OWS-data til kjøretøyenhetens DSRC-modul for videre overføring til REDCR. 

4. Dataoverføring mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og enten motorvognenheten (i etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i 

motorvognen (i etappe 2) skal gjennomføres som angitt i nr. 5.6 i tillegg 14, der kjøretøyenheten skal forstås som enten 

motorvognenheten eller C-ITS-stasjonen, avhengig av etappen. 

5. Kommunikasjon mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og REDCR 

5.1. Kommunikasjonen mellom kjøretøyenhetens DSRC-modul og REDCR skal utføres via grensesnittet som er definert i 

CEN DSRC-standardene EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 og EN 14906, som omhandlet i rådsdirektiv 

96/53/EF. 

5.2. Transaksjonsprotokollen for å overføre OWS-data over 5,8 GHz DSRC-grensesnittforbindelsen skal være den samme 

som den som brukes til RTM-data (se nr. 5.4.1 i tillegg 14); den eneste forskjellen er at objektidentifikatoren som 

gjelder TARV-standarden, skal vise til ISO 15638-standarden (TARV), del 20, som handler om veiing om bord og 

veiesystemer montert i kjøretøyet (WOB/OWS). 

5.3. Kommandoene som brukes til en OWS-transaksjon, skal være de samme som er angitt i nr. 5.4.2 i tillegg 14 for en 

RTM-transaksjon. 

5.4. Spørrekommandosekvensen for OWS-data skal være den samme som er angitt i nr. 5.4.3 i tillegg 14 for RTM-data. 

5.5. Dataoverføringsmekanismen og beskrivelsen av DSRC-transaksjonen skal være de samme som er angitt i nr. 5.4.6 og 

5.4.7 i tillegg 14. Kjøretøyets tjenestetabell (VST, Vehicle Service Table) skal imidlertid tilpasses for overføring av 

OWS-data. Følgelig skal Rtm-ContextMark erstattes med en Ows-ContextMark, en objektidentifikator som skal vise til 

ISO 15638-standarden (TARV), del 20 om WOB/OWS. 

5.6. De fysiske DSRC-grensesnittparametrene skal være de samme som dem som er angitt i nr. 5.3 i tillegg 14. 
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6. Datastruktur 

ASN.1-modulen for DSRC-dataene i OWS-applikasjonen er definert som følger: 

  



Nr. 30/1092 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

 

  



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1093 

 

 

7. OWS-dataelementer, utførte handlinger og definisjoner: 

OWS-dataene skal beregnes av enten motorvognenheten (etappe 1) eller C-ITS-stasjonen i motorvognen (etappe 2) i 

samsvar med tabell 1. 

Tabell 1 

OWS-dataelementer, utførte handlinger og definisjoner 

OWSData-element 
Handling utført av C-ITS-stasjonen i 

motorvognen 
Kommentar ASN.1-datadefinisjon 

OWS1 

Totalvekt 

En heltallsverdi skal genereres. Sist målte totalvekt recordedWeight 

INTEGER (0..65535) 

OWS2 

Største teknisk tillatte 

totalmasse 

En heltallsverdi skal genereres. Største teknisk tillatte 

totalmasse angitt av 

produsenten 

maximumTechnicalWeight 

INTEGER (0..65535) 

OWS3 

Kjøretøyets 

akselkonfigurasjon 

En oktettstreng av størrelse 4 skal 

genereres. 

Akselkonfigurasjon axlesConfiguration 

OCTET STRING SIZE (4) 

OWS4 

Aksellast 

En oktettstreng av størrelse 26 skal 

genereres. 

Vekt per aksel axlesRecordedWeight 

OCTET STRING SIZE (26) 

OWS5 

Tidsregistrering for 

totalvekt 

En heltallsverdi skal genereres. 

Verdien for OWS2 settes til tidspunktet 

for gjeldende registrering av totalvekt. 

Tidsstempel for gjeldende 

registrerte vekt 

tp15638Timestamp 

INTEGER (0..4294967295) 

OWS6 

DSRC-kommuni-

kasjonsfeil 

En boolsk verdi skal genereres. 

En TRUE-verdi skal tildeles til 

tp15638DSRCcommunicationError-

variabelen dersom det ombordmonterte 

veieutstyret har registrert minst én 

hendelse av typen DSRC-VU-

kommunikasjonsfeil i løpet av de siste 

30 dagene. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet slike hendelser i løpet av de 

30 siste dagene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir 

kommunikasjonsfeil 

mellom det 

ombordmonterte 

veieutstyret og 

kjøretøyenhetens DSRC-

modul i løpet av de siste 

30 dagene 

tp15638DSRCcommunicationError, 

BOOLEAN 

OWS7 

OBW-kommuni-

kasjonsfeil 

En boolsk verdi skal genereres. 

Verdien TRUE skal tildeles til variabelen 

tp15638CommunicationError dersom det 

ombordmonterte veieutstyret har 

registrert minst én hendelse av typen 

OBW-kommunikasjonsfeil i det 

ombordmonterte veieutstyret i løpet av 

de siste 30 dagene. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet slike hendelser i løpet av de 

30 siste dagene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir 

kommunikasjonsfeil i det 

ombordmonterte 

veieutstyret i løpet av de 

siste 30 dagene 

tp15638OBWCommunicationError, 

BOOLEAN 

OWS8 

Forsøk på 

sikkerhetsbrudd 

En boolsk verdi skal genereres. 

Verdien TRUE skal tildeles til variabelen 

tp15638SecurityBreachAttempt dersom 

det ombordmonterte veieutstyret i løpet 

av de to siste årene har registrert minst én 

hendelse av typen forsøk på 

sikkerhetsbrudd. 

Ellers (ELSE): Dersom det ikke har 

forekommet hendelser som angir forsøk 

på sikkerhetsbrudd i løpet av de to siste 

årene, tildeles verdien FALSE. 

1 (TRUE) angir forsøk på 

sikkerhetsbrudd i det 

ombordmonterte 

veieutstyret i løpet av de 

to siste årene 

tp15638SecurityBreachAttempt, 

BOOLEAN 
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I tabellen gjelder følgende: 

a) recordedWeight representerer den samlede målte vekten av kjøretøyet eller vogntoget med en oppløsning på 10 kg 

som definert i EN ISO 14906. For eksempel representerer verdien 2 500 en vekt på 25 tonn. 

b) axlesConfiguration representerer kjøretøyets eller vogntogets konfigurasjonen i form av antall aksler. 

Konfigurasjonen defineres med en bitmaske på 20 biter (en utvidelse i forhold til EN ISO 14906). 

En bitmaske på 2 biter representerer konfigurasjonen av en aksel med følgende format: 

— Verdien 00B betyr at verdien er «ikke tilgjengelig» fordi kjøretøyet ikke har utstyr til å registrere vekten på 

akselen. 

— Verdien 01B betyr at akselen ikke finnes. 

— Verdien 10B betyr at akselen finnes, og at vekten er beregnet og registrert og angis i feltet 

axlesRecordedWeight. 

— Verdien 11B er forbeholdt framtidig bruk. 

De siste 6 bitene er forbeholdt framtidig bruk. 

Tabell 2 

Bitfordeling for OWS2 

Antall aksler 
 

Antall aksler på trekkbil Antall aksler på tilhenger 

00/01/

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

00/01/ 

10/11 

RFU 

(6 

biter) 

c) axlesRecordedWeight representerer den spesifikke vekten som er registrert for hver enkelt aksel, med en 

oppløsning på 10 kg. Det brukes to oktetter for hver aksel. For eksempel representerer verdien 150 en vekt på 

1 500 kg. 

d) maximumTechnicalWeight representerer kjøretøyets eller vogntogets største teknisk tillatte totalmasse som angitt 

av produsenten. Denne verdien angis bare for etappe 2. For etappe 1 tildeles verdien 0. 

8. OWS-datasignatur 

8.1. For etappe 1 skal ikke OWS-dataene signeres; OWS-dataene i ren tekst overføres fra motorvognenheten til 

kjøretøyenhetens DSRC-modul. 

8.2. For etappe 2 skal OWS-dataene signeres i C-ITS-stasjonen i motorvognen og overføres fra sistnevnte til 

kjøretøyenhetens DSRC-modul i samsvar med følgende bestemmelser: 

8.2.1. Den sikrede datastrukturen skal være oppbygd som fastsatt i nr. 5.1 og 5.2 i ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.2. For typen SignedData nevnt i nr. 5.2 i ETSI TS 103 097-V1.3.1 gjelder følgende begrensninger: 

a) Typen HashAlgorithm settes til sha256. 

b) Typen SignerIdentifier settes til «digest». 

c) Typen SignedDataPayload skal være OWS-dataene som fastsatt i nr. 7. 

d) Typen HeaderInfo skal begrenses til følgende sikkerhetshoder: 

— Komponenten psid settes lik 0. 

— Komponenten generationTime settes som definert i IEEE Std 1609.2.  
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— Komponenten expiryTime utelates. 

— Komponenten generationLocation utelates. 

— Komponenten p2pcdLearningRequest utelates. 

— Komponenten missingCrlIdentifier utelates. 

— Komponenten encryptionKey utelates. 

— Komponenten inlineP2pcdRequest utelates. 

— Komponenten requestedCertificate utelates. 

8.2.3. ASN.1-moduldefinisjonen for typen Signature skal være som følger: 

 

8.2.4. Signeringssertifikatet skal være sertifikatet i den godkjenningsattesten C-ITS-stasjonen benytter for transaksjonen 

mellom C-ITS-stasjonen og REDCR, i samsvar med nr. 6 i ETSI TS 103 097-V1.3.1. 

8.2.5. Ved mottak av meldingen skal REDCR kontrollere sertifikatet og bruke den offentlige nøkkelen som inngår i 

sertifikatet, til å lese OWS-datasignaturen. 

9. Applikasjonsprotokollen og feilhåndteringen av OWS-data skal være som angitt i nr. 5.6.2 og 5.7 i tillegg 14. 

10. For etappe 2 kan OWS-dataene også formidles direkte til kontrollørens REDCR via C-ITS-stasjonen i stedet for via 

kjøretøyenhetes DSRC-modul. I så fall vil REDCR også være en C-ITS-stasjon. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

PERIODISK KONTROLL 

1. Ombordmontert veieutstyr («OBW») skal gjennomgå periodisk kontroll gjennom veiing av kjøretøyet eller vogntoget på 

sertifisert veieutstyr i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i denne forordningen, f.eks. mobile veieplater eller en 

brovekt. 

2. Følgende kjøretøyer skal kontrolleres: 

a) Motorvogner. 

b) Tilhengere og semitrailere med en tilhengerenhet. 

3. Tilhengere og semitrailere som skal kontrolleres i henhold til nr. 2, skal gjennomgå kontrollen mens de er koplet til en 

motorvogn. Motorvogner beregnet på å trekke semitrailere skal gjennomgå kontrollen mens de er koplet til en semitrailer. 

4. Den periodiske kontrollen skal omfatte følgende: 

a) Prøving med tre belastninger, som skal utføres to år etter registreringen av kjøretøyet og deretter hvert fjerde år. 

b) Prøving med én enkelt belastning, som skal utføres to år etter første prøving med tre belastninger og deretter hvert 

fjerde år. 

Tabell 3 

Sekvens for utføring av periodisk kontroll 

Prøving 
Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 

Én belast-

ning 

Tre belast-

ninger 
… 

År etter datoen for registrering 

av kjøretøyet 

2 4 6 8 10 12 14 … 

5. Prøving med tre belastninger 

En prøving med tre belastninger skal utføres ved at kjøretøyet lastes med tre forskjellige belastninger, der verdiene 

beregnes som følger: 

a) En belastning på mellom 45 % og 55 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

b) En belastning på mellom 65 % og 75 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

c) En belastning på mellom 90 % og 100 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

6. Prøvingen med én enkelt belastning skal utføres ved at kjøretøyet lastes med en belastning som er minst 90 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

7. For tilhengere og semitrailere med en kjøretøyenhet og for motorvogner beregnet på å trekke en semitrailer skal 

belastningene i nr. 5 og 6 beregnes med hensyn til vogntogets største teknisk tillatte totalmasse. 

8. Særlige bestemmelser for dynamiske OBW-er 

8.1. Dersom kjøretøyets eller vogntogets største teknisk tillatte totalmasse overstiger største tillatte vekt, skal belastningene i 

nr. 5 og 6 beregnes ut fra største tillatte totalvekt. 

8.2. For å oppnå en belastningsverdi fra OBW skal kjøretøyet eller vogntoget kjøres over en viss strekning under spesifikke 

forhold som skal angis i produsentens retningslinjer.  
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9. Kontrollen skal anses som ikke bestått dersom 

a) belastningsverdien som vises av OBW som tilsvarende belastningen mellom 90 % og 100 % av den største teknisk 

tillatte totalmassen som nevnt i nr. 5 bokstav c), ikke er i samsvar med verdiene som måles av det sertifiserte 

veieutstyret, med nøyaktigheten angitt i nr. 8 i vedlegg I, og 

b) belastningsverdiene som vises av OBW som tilsvarende belastningene mellom 45 % og 55 %, og mellom 65 % og 

75 %, av den største teknisk tillatte totalmassen som nevnt i nr. 5 bokstav a) og b), ikke er i samsvar med verdiene 

som måles av det sertifiserte veieutstyret, med en nøyaktighet på ±15 %. 

10. Dersom kontrollen ikke bestås, skal det ombordmonterte veieutstyret gjennomgå en ny kontroll senest to måneder etter 

den forrige. 

11. Fleksibilitet ved periodisk kontroll: 

For å lette utføringen av periodisk kontroll for spesifikke kjøretøytyper, og for å redusere innvirkningen av periodisk 

kontroll på førernes og transportørenes ordinære virksomhet, kan medlemsstatene vurdere å benytte følgende fleksibilitet 

for kjøretøyer registrert på deres territorium: 

a) De tre belastningsverdiene nevnt i nr. 5 kan innhentes over et tidsrom på tre måneder. 

b) Den faktiske veiingen av kjøretøyet kan utføres på sertifisert veieutstyr som ikke er en del av utstyret på OBW-

verkstedene nevnt i artikkel 5 i denne forordningen, forutsatt at et medlem av personalet ved et OBW-verksted fører 

tilsyn med veiingen. Eieren av kjøretøyet skal dokumentere overfor OBW-verkstedet at veiingen er utført på sertifisert 

veieutstyr. 

c) For kjøretøyer eller vogntog der en spesifikk konfigurasjonen gjør det teknisk umulig å overskride største tillatte 

totalvekt ved normal bruk (f.eks. tankbiler), kan belastningene nevnt i nr. 5 og 6 ha andre verdier; for prøvingen med 

tre belastninger skal differansen mellom to påfølgende belastninger være minst 15 % av største tillatte totalvekt. 

 __________  


