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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1892 

av 31. oktober 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse 

motorvogner utstyrt med forlenget førerhus og av aerodynamiske innretninger  

og utstyr til motorvogner og deres tilhengere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1230/2012(2) gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 ved å fastsatte krav til EF-

typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til masser og dimensjoner. 

2) Aerodynamiske innretninger og utstyr, for eksempel klaffer som kan trekkes inn eller slås sammen, og som monteres 

bak på lastebiler og deres tilhengere, samt aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, representerer tilgjengelig 

teknologi som gir mulighet til å forbedre de aerodynamiske egenskapene til kjøretøyene. På grunn av sin konstruksjon 

kan imidlertid disse innretningene og dette utstyret stikke utenfor de ytre delene foran, bak eller på siden av kjøretøyene 

de er montert på. Derfor bør kjøretøyer som er utstyrt med slike innretninger og slikt utstyr, unntas fra kravene som 

gjelder for standarddimensjoner. 

3) Rådsdirektiv 96/53/EF(3) ble endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719(4) og ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2019/1242(5) for å fastsette et unntak fra begrensningene for største lengde og største vekt og 

dermed tillate bruk av henholdsvis motorvogner med bedre aerodynamiske egenskaper og motorvogner som bruker 

alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner i trafikk over landegrensene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 12.11.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 av 29. april 2015 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF 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 (EUT L 115 av 6.5.2015, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer 

og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF (EUT L 198 av 

25.7.2019, s. 202). 

2022/EØS/81/70 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/963 

 

 

4) Med sikte på å sikre sammenheng mellom EF-typegodkjenningsregelverket og de harmoniserte reglene for veigående 

kjøretøyer i Unionen er det nødvendig å fastsette krav til typegodkjenning av motorvogner med forlenget førerhus og av 

aerodynamisk utstyr eller innretninger for å sikre at de gir bedre energiytelse, bedre sikt for føreren, økt sikkerhet for 

andre trafikanter og sikkerhet og komfort for føreren. 

5) Det vil ikke være mulig for en godkjenningsmyndighet å attestere at en type aerodynamisk innretning og utstyr opp-

fyller de relevante tekniske kravene uavhengig av et kjøretøy. Slike aerodynamiske innretninger og slikt aerodynamisk 

utstyr bør derfor typegodkjennes for én eller flere bestemte kjøretøytyper, eller for generiske kjøretøyer der monterings-

stedets nøyaktige dimensjoner og materialspesifikasjoner er definert. De bør derfor typegodkjennes som separate 

tekniske enheter, og de særlige kravene til godkjenning bør fastsettes før de bringes i omsetning. Forlengede førerhus 

bør være underlagt typegodkjenning av kjøretøy i samsvar med direktiv 96/53/EF. 

6) Samsvar med de kommende CO2-utslippsstandardene for tunge kjøretøyer vil kreve anvendelse av forskjellige teknolo-

gier for å øke energieffektiviteten. Et av de mest effektive tiltakene for å øke energieffektiviteten er å redusere 

motorvogners luftmotstand. 

7) Aerodynamiske innretninger som kan trekkes inn eller slås sammen, og som monteres bak på lastebiler og deres til-

hengere, og aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus bør være konstruert på en måte som sikrer at de ikke 

reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. Den største tillatte bredden på 2,60 m bør derfor få anvendelse på 

alle kjøretøyer, herunder kjøle- og frysekjøretøyer. Dessuten bør de aerodynamiske innretningene kunne tåle den 

luftfortrengningen som oppstår som følge av driftsforholdene ved intermodal transport. 

8) Motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner bør kunne dra nytte av økt tillatt vekt. Den 

ekstra vekten som teknologien med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologien krever, bør angis tydelig på det 

lovfestede produsentmerket. 

9) Forordning (EU) nr. 1230/2012 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

«1. Ved denne forordningen fastsettes krav til EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til 

masser og dimensjoner samt til visse separate tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer.» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 25) og 26) skal lyde: 

«25) «akselavstand» følgende: 

a) for motorvogner og slepvogner, den horisontale avstanden mellom den første og den siste akselens midt-

punkt, 

b) for påhengsvogner, semitrailere og tilhengere med stivt drag, avstanden mellom koplingens vertikalakse og 

den siste akselens midtpunkt, 

26) «akselavstand (dersom flerakslet)» avstanden mellom to etterfølgende aksler; for påhengsvogner, semitrailere og 

tilhengere med stivt drag er den første akselavstanden den horisontale avstanden mellom den framre koplingens 

vertikalakse og den første akselens midtpunkt,»  
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b) Nr. 33) skal lyde: 

«33) «svingradius bak» avstanden mellom utgangspunktet og det faktiske ytterste punktet som nås av kjøretøyets 

bakre ende når det manøvreres under de forholdene som er angitt i avsnitt 8 i del B eller i avsnitt 7 i del C i 

vedlegg I,» 

c) Nytt nr. 41 skal lyde: 

«41) «aerodynamiske innretninger og utstyr» innretninger eller utstyr som er utformet for å redusere luftmotstanden 

til veigående kjøretøyer, unntatt forlengede førerhus.» 

3) Nye artikler 4a og 4b skal lyde: 

«Artikkel 4a 

EF-typegodkjenning av aerodynamiske innretninger og utstyr som separate tekniske enheter 

1. Produsenten eller dennes representant skal inngi til typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning 

av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet. 

Søknaden skal utarbeides i samsvar med den malen for opplysningsdokumentet som er gjengitt i del C i vedlegg V. 

2. Dersom de relevante kravene fastsatt i denne forordningen er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-

typegodkjenning som separat teknisk enhet og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummererings-

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

En medlemsstat skal ikke tildele samme nummer til en annen type separat teknisk enhet. 

3. Ved anvendelsen av nr. 2 skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar 

med malen angitt i del D i vedlegg V. 

Artikkel 4b 

EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

Alle separate tekniske enheter som er i samsvar med en type som det er utstedt en EF-typegodkjenning som separat teknisk 

enhet for i henhold til denne forordningen, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet som 

angitt i del E i vedlegg V.» 

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

5) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del A skal nr. 1.3 lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde og 

høyde.» 

2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.» 

b) Nye nr. 1.3.1–1.3.1.3 skal lyde: 

«1.3.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.3.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke det 

samlede nyttbare lasterommet. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og utstyr skal dessuten være konstruert slik at 

de kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde nevnt 

i nr. 1.1.2 ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte 

lengde nevnt i nr. 1.1.1 ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken 

på minst 1 050 mm, slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene 

fastsatt i nr. 1.3.1.1.1 og 1.3.1.1.3 oppfylles. 

1.3.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.3.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke det 

samlede nyttbare lasterommet. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i 

inntrukket eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik 

at de kan trekkes inn eller slås sammen inn når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde 

nevnt i nr. 1.1.2 ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største 

tillatte lengde nevnt i nr. 1.1.1 ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over 

bakken på minst 1 050 mm, slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal 

kravene fastsatt i nr. 1.3.1.2.1–1.3.1.2.4 oppfylles. 

1.3.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk.  
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1.3.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. Deformasjo-

nen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på 

hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.3.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm. 

1.3.1.3. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr som er plassert i både bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått 

stilling, ikke i vesentlig grad svekker framdriftssystemets, eksosanleggets og passasjerkupeens kjøling og 

ventilasjon. Alle andre gjeldende krav i forbindelse med kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten 

innretningene og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder bak kan de horisontale avstandene mellom bakerste 

punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske 

innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, forutsatt at de har en lengde på 

over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at de primære delene av elementene som er plassert ≤ 2,0 m over 

bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og 

metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas 

i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i 

tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og metalltråd ikke være rettet bakover enten innretningen og 

utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene mellom bakerste punkt på 

underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske innretnin-

ger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse innretningene eller dette 

utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.» 

c) Nye nr. 2.1.3, 2.1.3.1 og 2.1.3.2 skal lyde: 

«2.1.3. For motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner gjelder følgende: 

2.1.3.1. Den ekstra vekten som teknologi med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologi krever i samsvar med  

nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, skal defineres på grunnlag av dokumentasjonen framlagt av 

produsenten. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere 

at de framlagte opplysningene er korrekte.  
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2.1.3.2. Produsenten skal angi følgende tilleggssymbol samt verdien av den ekstra vekten under eller ved siden av den 

obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som skal 

inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG» 

Høyden på tegnene i symbolet og den angitte verdien skal være minst 4 mm. 

Fram til det er innført en egen post i samsvarssertifikatet, skal verdien av den ekstra vekten angis under 

«Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplysningene i registreringsdo-

kumentene i kjøretøyet.» 

d) Nytt nr. 2.2.5.1 skal lyde: 

«2.2.5.1. For et semitrailervogntog med minst fire aksler i klasse I med to styrende aksler skal massen som tilsvarer 

lasten på fremre styrende aksel/aksler, ikke under noen omstendighet være mindre enn 15 % av største 

teknisk tillatte totalmasse «M».» 

e) I nr. 6.1 skal nytt punktum lyde: 

«Kravene i dette nummeret får ikke anvendelse på kjøreinnstillingen med bare elektrisk drift hos 

hybridelektriske kjøretøyer.» 

f) Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2. Motoreffekten skal måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 85(*). 

  

(*) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.» 

g) I nr. 7.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1 og 1.3.1.2, skal 

innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 

h) Nytt nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til manøvreringsevne 

dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller skal 

den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

i) I nr. 8.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1 og 1.3.1.2, skal 

innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 

j) Nytt nr. 8.3 skal lyde: 

«8.3. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til største svingradius 

bak dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller 

skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

3) I del C gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, med karosserikode 04 eller 

05 i tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

b) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.»  
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c) Nye nr. 1.3.1–1.4.2 skal lyde: 

«1.3.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.3.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og slikt utstyr skal dessuten være konstruert 

slik at de/det kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte 

bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde 

ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik 

at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.1.1 og 

1.3.1.1.3 oppfylles. 

1.3.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.3.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik at de kan 

trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik at de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.2.1–

1.3.1.2.4 nedenfor oppfylles. 

1.3.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk. 

1.3.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. 

Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 

25 mm på hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.3.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm.  
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1.3.1.3. Aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, både i inntrukket eller sammenslått stilling og i bruks-

stilling, skal dersom det er relevant, være konstruert slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og slik at de ikke reduserer kjøretøyets evne til 

intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.3.1.3.1–1.3.1.3.4 nedenfor oppfylles. 

1.3.1.3.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.3.1.3.2. Når innretningen eller utstyret er montert på et kjøretøy, skal ingen del av den/det, verken i inntrukket eller 

sammenslått stilling eller i bruksstilling, dersom det er relevant, befinne seg over den nedre kanten av 

frontruten, med mindre den/det ikke er direkte synlig for føreren på grunn av instrumentpanelet eller annen 

standard innvendig innredning. 

1.3.1.3.3. Innretningen og utstyret skal være dekket av energiabsorberende materiale. Alternativt skal utstyret og 

innretningen bestå av materiale med en hardhet på < 60 shore (A) i samsvar med nr. 1.3.1.4. 

1.3.1.3.4. Innretningen og utstyret skal ikke være laget av materiale som ved skade gir skarpe bruddstykker eller 

kanter. 

1.3.1.4. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 1.3.1.3 når det er plassert i både 

bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått stilling, ikke i vesentlig grad svekker førerens synsfelt 

forover eller funksjonen til vindusspylere og vindusviskere, samt at de ikke i vesentlig grad svekker fram-

driftssystemets, eksosanleggets, bremsesystemets, passasjerkupeens eller lasteflatens kjøling og ventilasjon. 

Alle andre gjeldende krav i forbindelse med kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten innretningene 

og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder foran kan de horisontale avstandene mellom kjø-

retøyets fremste del, når det er utstyrt med aerodynamiske innretninger og utstyr, og dets underkjørings-

hinder foran, samt mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når 

det er utstyrt med aerodynamiske innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm bakerst og er i bruksstilling, og at de primære delene av 

elementene foran og bak som er plassert ≤ 2,0 m over bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale 

med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for 

å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne 

risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og 

metalltråd ikke være rettet forover foran på kjøretøyet og bakover bak på kjøretøyet enten innretningen og 

utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket for underkjøringshinder bak nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene 

mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med 

aerodynamiske innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det 

aerodynamiske utstyret, forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse 

innretningene eller dette utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.  
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1.4. Forlenget førerhus 

1.4.1. Dersom frontpartiet på motorvognens førerhus, herunder alle utvendig utstikkende deler på for eksempel 

karosseriet, støtfangeren, hjulavskjermingene og hjulene, fullt ut er i samsvar med parametrene i det tre-

dimensjonale omrisset i tillegg 5, og lasteflatens lengde er høyst 10,5 m, kan kjøretøyets lengde overstige 

den største tillatte lengden fastsatt i nr. 1.1.1. 

1.4.2. I tilfellet nevnt i nr. 1.4.1 skal produsenten angi følgende tilleggssymbol under eller ved siden av den 

obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som skal 

inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» 

Høyden på tegnene i symbolet skal være minst 4 mm. Teksten «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» 

skal også tilføyes under «Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplys-

ningene i registreringsdokumentene i kjøretøyet.» 

d) Nye nr. 2.1.4, 2.1.4.1 og 2.1.4.2 skal lyde: 

«2.1.4. For motorvogner som bruker alternativt drivstoff, eller nullutslippsmotorvogner gjelder følgende: 

2.1.4.1. Den ekstra vekten som teknologi med alternativt drivstoff eller nullutslippsteknologi krever i samsvar med 

nr. 2.3 i vedlegg I til direktiv 96/53/EF, skal defineres på grunnlag av dokumentasjonen framlagt av produ-

senten. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at de 

framlagte opplysningene er korrekte. 

2.1.4.2. Produsenten skal angi følgende tilleggssymbol samt verdien av den ekstra vekten under eller ved siden av 

den obligatoriske pregingen på det lovfestede produsentmerket, utenfor et tydelig avmerket rektangel som 

skal inneholde bare de obligatoriske opplysningene: 

«96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT – XXXX KG» 

Høyden på tegnene i symbolet og den angitte verdien skal være minst 4 mm. 

Fram til det er innført en egen post i samsvarssertifikatet, skal verdien av den ekstra vekten angis under 

«Merknader» i samsvarssertifikatet for å gjøre det mulig å ta med disse opplysningene i registreringsdo-

kumentene i kjøretøyet.» 

e) Nytt nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2. «Kravene i nr. 5.1 og 5.1.1 får ikke anvendelse på kjøreinnstillingen med bare elektrisk drift hos 

hybridelektriske kjøretøyer.» 

f) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Motoreffekten skal måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 85.» 

g) I nr. 6.1.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 

1.3.1.3, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling eller i fastgjort bruksstilling dersom 

det er relevant for innretninger og utstyr som omfattes av nr. 1.3.1.3.» 

h) Nytt nr. 6.4 skal lyde: 

«6.4. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til manøvrerings-

evne dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvils-

tilfeller skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk 

fullskalaprøving.» 

i) I nr. 7.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom kjøretøyet er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.3.1.1, 1.3.1.2 og 

1.3.1.3, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.»  
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j) Nytt nr. 7.3 skal lyde: 

«7.3. Etter avtale med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten kan kravene til største svingradius 

bak dokumenteres ved numerisk simulering i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. I tvilstilfeller 

skal den tekniske instansen eller typegodkjenningsmyndigheten kreve at det utføres en fysisk fullskalaprøving.» 

4) I del D gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) 2,60 m for kjøretøyer med karosseri med isolerte vegger som er minst 45 mm tykke, med karosserikode 04 eller 

05 i tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

b) Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. Innretningene og utstyret som er nevnt i tillegg 1, skal ikke tas i betraktning ved bestemmelse av lengde, bredde 

og høyde.» 

c) Nye nr. 1.4.1–1.4.1.3 skal lyde: 

«1.4.1. Tilleggskrav til aerodynamiske innretninger nevnt i tillegg 1 

1.4.1.1. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på høyst 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger og slikt utstyr skal dessuten være konstruert 

slik at de/det kan trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte 

bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde 

ikke overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik 

at de ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.4.1.1.1–

1.4.1.1.3 oppfylles. 

1.4.1.1.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.4.1.1.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret, og å trekke inn og slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. Dessuten 

kan dette også gjøres automatisk. 

1.4.1.1.3. Det kreves ikke at innretninger og utstyr skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til 

største tillatte dimensjoner er oppfylt fullt ut under alle forhold. 

1.4.1.2. Aerodynamiske innretninger og utstyr med en lengde på over 500 mm i bruksstilling skal ikke øke 

lasteflatens nyttbare lengde. De skal være bygd på en måte som gjør det mulig å låse dem både i inntrukket 

eller sammenslått stilling og i bruksstilling. Slike innretninger skal dessuten være konstruert slik at de kan 

trekkes inn eller slås sammen når kjøretøyet står stille, slik at kjøretøyets største tillatte bredde ikke 

overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm, og er tillatt bare fra en høyde over bakken på minst 1 050 mm, slik at de 

ikke reduserer kjøretøyets evne til intermodal transport. I tillegg skal kravene fastsatt i nr. 1.4.1.2.1–

1.4.1.2.4 oppfylles. 

1.4.1.2.1. Innretningene og utstyret skal typegodkjennes i samsvar med denne forordningen. 

1.4.1.2.2. Det skal være mulig for operatøren å endre plasseringen til den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret og å trekke det inn eller slå det sammen med en manuell kraft på høyst 40 daN. 

Dessuten kan dette også gjøres automatisk.  
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1.4.1.2.3. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal, når det er montert på kjøretøyet 

og er i bruksstilling, motstå vertikale og horisontale trekkrefter og skyvekrefter som påføres sekvensielt 

oppover, nedover, til venstre og til høyre, på 200 daN ± 10 % påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett 

utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli 

deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som følge av de påførte kreftene. Deformasjo-

nen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde ikke overskrides med mer enn 25 mm på 

hver side av kjøretøyet under og etter prøvingen. 

1.4.1.2.4. Hvert vertikale hovedelement eller hver kombinasjon av elementer og hvert horisontale hovedelement eller 

hver kombinasjon av elementer som utgjør innretningene og utstyret, skal også, når de er i inntrukket eller 

sammenslått stilling, motstå en horisontal trekkraft som påføres bakover i lengderetningen, på 200 daN ± 10 % 

påført statisk mot den aktuelle, vinkelrett utstikkende flatens geometriske midtpunkt, med et trykk på høyst 

2,0 MPa. Innretningene og utstyret kan bli deformert, men justerings- og låsesystemet skal ikke utløses som 

følge av de påførte kreftene. Deformasjonen skal begrenses for å sikre at kjøretøyets største tillatte bredde 

ikke overskrides med mer enn 25 mm på hver side av kjøretøyet, og at kjøretøyets største tillatte lengde ikke 

overskrides med mer enn 200 mm. 

1.4.1.3. Den tekniske instansen skal på en måte som typegodkjenningsmyndigheten godtar, kontrollere at 

aerodynamiske innretninger og utstyr som er plassert i både bruksstilling og i inntrukket eller sammenslått 

stilling, ikke blokkerer lasteflatens ventilasjon fullstendig. Alle andre gjeldende krav i forbindelse med 

kjøretøysystemene skal oppfylles fullt ut enten innretningene og utstyret er i bruksstilling eller i inntrukket 

eller sammenslått stilling. 

Som unntak fra gjeldende krav til underkjøringshinder bak kan de horisontale avstandene mellom bakerste 

punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske 

innretninger og utstyr, måles uten å ta hensyn til innretningene og utstyret, forutsatt at de har en lengde på 

over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at de primære delene av elementene som er plassert ≤ 2,0 m over 

bakken, målt uten last, er framstilt av et materiale med en hardhet på < 60 shore (A). Smale ribber, rør og 

metalltråd som utgjør en ramme eller et underlag for å støtte de primære delene av elementene, skal ikke tas 

i betraktning når hardheten bestemmes. For å fjerne risikoen for skader og inntrenging i andre kjøretøyer i 

tilfelle kollisjon skal endene på slike ribber, rør og metalltråd ikke være rettet bakover bak på kjøretøyet 

enten innretningen og utstyret er i inntrukket eller sammenslått stilling eller i bruksstilling. 

Som alternativ til unntaket nevnt i forrige ledd kan de horisontale avstandene mellom bakerste punkt på 

underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på kjøretøyet, når det er utstyrt med aerodynamiske innretnin-

ger og utstyr, måles uten å ta hensyn til de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret, 

forutsatt at de har en lengde på over 200 mm, at de er i bruksstilling, og at disse innretningene eller dette 

utstyret er i samsvar med prøvingsbestemmelsene fastsatt i tillegg 4. 

De horisontale avstandene mellom bakerste punkt på underkjøringshinderet bak og bakerste punkt på 

kjøretøyet skal imidlertid måles med de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret i 

inntrukket eller sammenslått stilling, eller ta hensyn til den resulterende utstikkende lengden i samsvar med 

nr. 1.6.1 i tillegg 4, dersom denne lengden er større enn lengden i inntrukket eller sammenslått stilling.» 

d) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Summen av største teknisk tillatte masse på framre koplingspunkt pluss største teknisk tillatte masse på 

enkeltakslene og/eller akselgruppen(e) pluss største teknisk tillatte masse på bakre koplingspunkt skal ikke 

være mindre enn kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

M ≤ Σ [m0 + mi + mc] eller M ≤ Σ [m0 + μj + mc]» 

e) I nr. 3.1 skal nytt punktum lyde: 

«Dersom tilhengeren eller semitraileren er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i  

nr. 1.4.1.1 eller 1.4.1.2, skal innretningene eller utstyret være klargjort og i bruksstilling.» 
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f) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. En semitrailer som ikke er utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr nevnt i nr. 1.4.1.1 eller 1.4.1.2, 

skal anses å oppfylle kravet fastsatt i nr. 3.1 dersom referanseakselavstanden «RWB» oppfyller følgende krav: 

RWB ≤ [(12,50 – 2,04)2 - (5,30 + ½ W)2]1/2 

der 

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

«W» er semitrailerens bredde. 

5) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 og 2 skal lyde: 

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

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

dimensjonene dersom følgende krav er oppfylt: 

a) Dersom det er montert innretninger foran, unntatt aerodynamiske innretninger og utstyr til førerhus, skal det 

samlede framspringet til disse innretningene ikke overstige 250 mm. 

b) Samlet framspring av innretninger og utstyr som øker kjøretøyets lengde, skal, unntatt aerodynamiske inn-

retninger og utstyr, ikke overstige 750 mm. 

c) Samlet framspring av innretninger og utstyr som øker kjøretøyets bredde, skal ikke overstige 100 mm. 

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

b) I tabell I gjøres følgende endringer: 

i) Raden med nr. 6 skal lyde: 

«6. Mekaniske koplinger X X X X X X - - - -» 

ii) Raden med nr. 18 skal lyde: 

«18. Aerodynamiske innretninger og utstyr - X X - X X - - X X» 

iii) Ny rad med nr. 19 skal lyde: 

«19. Antenner som brukes til kommunikasjon mel-

lom kjøretøyer og mellom kjøretøyer og infra-

struktur 

X X X X X X X X X X» 
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c) I tabell II gjøres følgende endringer: 

i) Raden med nr. 11 skal lyde: 

«11. Aerodynamiske innretninger og utstyr 

Kjøretøyets bredde med karosseri med klima-

anlegg og isolerte vegger skal ikke overstige 

2 600 mm medregnet de målte utstikkende 

delene, med innretninger og utstyr fastgjort i 

både inntrukket eller sammenslått stilling og i 

bruksstilling. 

- X X - X X - - X X» 

ii) Ny rad med nr. 18 skal lyde: 

«18. Antenner som brukes til kommunikasjon mel-

lom kjøretøyer og mellom kjøretøyer og in-

frastruktur 

X X X X X X X X X X» 

iii) Ny rad med nr. 19 skal lyde: 

«19. Bøyelige slanger til systemer for overvåking 

av dekktrykk, forutsatt at de ikke stikker ut 

mer enn 70 mm på hver side av kjøretøyets 

ytterpunkt i bredden 

     X   X X» 

d) Tabell III skal lyde: 

«TABELL III 

Kjøretøyets høyde 

 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1. Antenner som brukes til radio, navigasjon og kom-

munikasjon mellom kjøretøyer og mellom 

kjøretøyer og infrastruktur 

X X X X X X X X X X 

2. Strømavtakere eller strømavtakerstenger i hevet 

stilling 

- - X - - X - - - -» 

6) Nye tillegg 4 og 5 skal lyde: 

«Tillegg 4 

Kollisjonsprøving av aerodynamiske innretninger og utstyr 

1. Prøvingsvilkår for aerodynamiske innretninger og utstyr 

1.1. På anmodning fra produsenten kan prøvingen foretas på en av følgende: 

1.1.1. På et kjøretøy av den typen som aerodynamisk innretninger og utstyr er beregnet på. 

1.1.2. På en del av karosseriet til kjøretøytypen som den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret er 

beregnet på; denne delen skal være representativ for den eller de aktuelle kjøretøytypene. 

1.1.3. På en fast vegg. 
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1.2. Dersom prøvingen foretas som nevnt i nr. 1.1.2 og 1.1.3, skal de delene som brukes til å kople de aerodynamiske 

innretningene og det aerodynamiske utstyret til en del av kjøretøyets karosseri eller til en fast vegg, tilsvare dem 

som brukes til å feste de aerodynamiske innretningene og det aerodynamiske utstyret når det monteres på 

kjøretøyet. Hver innretning skal følges av monterings- og bruksanvisninger som gir tilstrekkelige opplysninger til 

at en kompetent person kan montere den riktig. 

1.3. På anmodning fra produsenten kan prøvingsmetoden beskrevet i nr. 1.5 foretas ved numerisk simulering i sam-

svar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

Den matematiske modellen skal valideres bare dersom den kan sammenholdes med de fysiske prøvingsvilkårene. 

Med dette for øye skal det utføres en fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ved bruk av 

den matematiske modellen, med resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene 

er sammenlignbare. En valideringsrapport skal utarbeides av produsenten. 

Enhver endring av den matematiske modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten 

ugyldig, krever en ny validering i samsvar med forrige ledd. 

1.4. Vilkår for gjennomføring av prøvinger eller simuleringer 

1.4.1. Kjøretøyet skal stå på en plan, flat, fast og jevn overflate. 

1.4.2. Forhjulene skal være rettet framover. 

1.4.3. Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. 

1.4.4. Kjøretøyet skal være uten last. 

1.4.5. Kjøretøyet kan, dersom det er nødvendig for å oppnå den foreskrevne prøvingskraften i nr. 1.5.1.2, sikres ved en 

valgfri metode. Denne metoden skal angis av kjøretøyprodusenten. 

1.4.6. Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med fjæringen eller innretningen i den normalstillingen 

som er angitt av produsenten. 

1.5. Prøvingsmetode 

1.5.1. Prøvingene skal utføres for å vurdere om den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret får den 

angitte deformasjonen av kreftene som påføres parallelt med kjøretøyets lengdeakse som nevnt i nr. 1.6.1. 

Alternativt kan innretningen kan også bli slått sammen eller trukket inn ved kraftpåvirkningen. Oppfyllelse av 

kravet nevnt i nr. 1.6.2 skal kontrolleres ved hjelp av egnede prøvestempler med henblikk på kollisjonsprøvingen. 

Innretningen som brukes til å fordele prøvingskraften over den angitte flate overflaten, skal koples til kraftutlø-

seren med et svingledd. Ved geometrisk uforenlighet kan det brukes en adapter i stedet for en innretning med en 

flat overflate. 

1.5.1.1. En kraft skal påføres parallelt med kjøretøyets lengdeakse gjennom en overflate eller adapter som er høyst  

250 mm høy og 200 mm bred, med en krumningsradius på 5 ± 1 mm i de vertikale kantene. Overflaten skal ikke 

være fastmontert i den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret, og skal være leddet i alle 

retninger. Når prøvingen utføres på et kjøretøy som nevnt i nr. 1.1.1, skal høyden for overflatens eller adapterens 

nedre kant angis av produsenten innenfor et område mellom den aerodynamiske innretningens eller det 

aerodynamiske utstyrets underkant og et punkt på overflatens eller adapterens overkant som er høyst 2,0 m over 

bakken montert på kjøretøyet (se figur 1). Dette punktet skal angis på et lastet kjøretøy med største teknisk tillatte 

totalmasse. 

Dersom prøvingen utføres på en del av karosseriet til kjøretøytypen nevnt i nr. 1.1.2 eller på en fast vegg nevnt i 

nr. 1.1.3, skal høyden for overflatens eller adapterens midtpunkt angis av produsenten innenfor et område mellom 

den aerodynamiske innretningens eller det aerodynamiske utstyrets underkant og punktet som representerer 

høyden høyst 2,0 m over bakken montert på et lastet kjøretøy med største teknisk tillatte totalmasse (se figur 2). 
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Den nøyaktige plasseringen av overflatens eller adapterens midtpunkt innenfor området der det påføres krefter, 

skal angis av produsenten. Dersom den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret har for-

skjellige grader av stivhet i området der det påføres krefter (for eksempel på grunn av forsterkninger, forskjellige 

materialer eller tykkelse osv.), skal plasseringen av overflatens eller adapterens midtpunkt ligge i området med 

størst motstandsevne mot ytre krefter i kjøretøyets lengderetning. 

Figur 1 

Prøvingspunktets høyde 

 

Figur 2 

Eksempel på prøvingsoppstilling 

 

1.5.1.2. En horisontal kraft på høyst 4 000 N ± 400 N skal fortløpende påføres to punkter som er plassert symmetrisk 

rundt kjøretøyets midtlinje eller midtlinjen til innretningen på den utvendige bakerste kanten av den aerodynamis-

ke innretningen og det aerodynamiske utstyret i helt utslått stilling eller i bruksstilling (se figur 3). Produsenten 

kan angi hvilken rekkefølge kreftene skal påføres i.  
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Figur 3 

Påføring av kraft 

 

 

1.6. Krav 

1.6.1. Den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret skal være montert slik at ved påføring av 

prøvingskreftene som angitt i nr. 1.5.1.2 blir innretningen og utstyret deformert, trukket inn eller slått sammen 

slik at det gir en utstikkende lengde på ≤ 200 mm målt vannrett i lengderetningen på de punktene der kreftene 

påføres. Den resulterende utstikkende lengden skal registreres. 

1.6.2. Den aerodynamiske innretningen og det aerodynamiske utstyret skal ikke utsette personer i andre kjøretøyer for 

fare ved kollisjon bakfra, og skal ikke påvirke funksjonen til underkjøringshinderet bak. 

Tillegg 5 

Tredimensjonalt omriss av førerhus 

1. Generell framgangsmåte for samsvarskontroll av motorvognen med parametrene for det tredimensjonale omrisset 

av førerhuset  
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1.1. Vertikale avgrensninger av vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.1.1. Kjøretøyets største bredde ved førerhusplassering Wc skal måles foran det vertikale tverrplanet som befinner seg 

ved motorvognens fremste aksel. Det skal ikke tas hensyn til punktene oppført i tillegg 1 ved denne målingen. 

1.1.2. Vurderingssonen for motorvognens førerhus skal anses slik å samsvare med største bredde Wc. Sonen avgrenses 

av vertikalplanene i lengderetningen som går parallelt med motorvognens midtplan i lengderetningen, og som er 

atskilt fra hverandre med avstanden Wc. 

1.1.3. Den horisontale avstanden i lengderetningen Lt skal bestemmes fra det fremste punktet for plasseringen av 

motorvognens førerhus i en høyde på ≤ 2 000 mm over bakken målt uten last. 

Avstanden Lt skal være 200 mm med henblikk på denne vurderingen (se figur 1). 

Baksiden av vurderingssonen avgrenses av et vertikalt tverrplan som er vinkelrett på motorvognens midtplan i 

lengderetningen, og som befinner seg bak det ovennevnte fremste punktet med avstanden Lt. 

Figur 1 

3D-omriss 

 

1.1.4. Skjæringspunktene til det bakre planet som utgjør siden av vurderingssonen, og de to vinklede ytre planene, 

linjene Tleft og Tright, skal anvendes til formålet i nr. 1.3.3.2 (se figur 2).  
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Figur 2 

3D-omriss 

 

1.2. Horisontale avgrensninger av vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.2.1. I vurderingssonen skal den nedre avgrensningslinjen for frontpartiet fastsettes til bakkenivå, og den øvre avgrens-

ningslinjen for frontpartiet skal fastsettes til 2 000 mm over bakken målt uten last. 

1.3. Særlige bestemmelser om vurderingssonen for motorvognens førerhus 

1.3.1. Ved anvendelsen av dette tillegget skal det tas hensyn til frontpartiet på motorvognens førerhus, uansett material-

type. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til punktene oppført i tillegg 1. 

1.3.2. Hellingsvinkelen til førerhusets front 

1.3.2.1. I dette tillegget menes med «hellingsvinkel» hellingen bakover til motorvognens frontparti ved førerhusets 

plassering i forhold til vertikalen, dersom noe punkt som befinner seg over et annet punkt, ligger bak dette andre 

punktet. 

1.3.2.2. For hellingsvinkelens vurderingssone skal det fremste punktet for plasseringen av motorvognens førerhus som 

nevnt i nr. 1.1.3 anvendes. 

Det vertikale tverrplanet gjennom førerhusets fremste punkt, målt i en høyde på ≤ 2 000 mm over bakken uten 

last, skal anvendes når det gjelder dets skjæringspunkt med horisontalplanet som befinner seg i en høyde på 

1 000 mm. Den kryssende linjen skal anvendes som omrissets grunnlinje for å beregne hellingsvinkelen til 

kjøretøyets førerhus i den gitte vurderingssonen. 

1.3.2.3. Et plan som roterer rundt omrissets grunnlinje nevnt i annet ledd i nr. 1.3.2.2 og heller bakover fra vertikalen med 

3°, skal måles (se figur 3).  
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Figur 3 

Hellingsvinkel 

 

1.3.2.4. Ikke noe punkt på den faktiske flaten til frontpartiet, som befinner seg i hellingsvinkelens vurderingssone, skal 

ligge foran det bakre skråplanet nevnt i nr. 1.3.2.3 når det fremste punktet for plasseringen til motorvognens 

førerhus berører det vertikale tverrplanet. 

1.3.3. Skrånende sider på motorvognens førerhus 

1.3.3.1. I vurderingssonen for plasseringen av motorvognens førerhus skal frontpartiet skråne på en slik måte at de 

relevante nominelle flatene generelt løper sammen mot et felles område som ligger foran førerhuset og i mo-

torvognens midtplan i lengderetningen. 

1.3.3.2. To symmetriske vertikalplan, ett på venstre side og ett på høyre side, skal tas i betraktning, begge under en 

horisontal vinkel på 20° i forhold til midtplanet i lengderetningen og dermed 40° fra hverandre. Disse planene er 

plassert på en slik måte at de også krysser henholdsvis linje Tleft og Tright nevnt i nr. 1.1.3. 

1.3.3.3. Ikke noe punkt på den faktiske flaten til frontpartiet, som befinner seg i venstre og høyre ytre sone, skal ligge 

utenfor det respektive vertikalplanet nevnt i nr. 1.3.3.2 når det fremste punktet for plasseringen til motorvognens 

førerhus berører det vertikale tverrplanet nevnt i nr. 1.3.2.4. 

2. Dersom noen av vilkårene fastsatt i dette tillegget ikke oppfylles, skal det anses at motorvognens førerhus ikke er 

i samsvar med parametrene i det tredimensjonale omrisset nevnt i nr. 1.4.1 i del C i dette vedlegget.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg V til forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«DEL A 

EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til et kjøretøys masser og dimensjoner 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

MAL» 

b) Nytt nr. 2.4.2.1.3 skal lyde: 

«2.4.2.1.3. Forlenget førerhus i samsvar med artikkel 9a i direktiv 96/53/EF: ja/nei(1)» 

c) Nytt nr. 2.6.4 skal lyde: 

«2.6.4. Ekstra masse for alternativt framdriftssystem:  ..........................................................................................  kg» 

d) Nytt nr. 3.9 skal lyde: 

«3.9. Liste over utstyr til alternativt framdriftssystem (og angivelse av delenes masse):  ........................................ » 

e) Nye nr. 9.25–9.27.3 skal lyde: 

«9.25. Forlengede førerhus i samsvar med artikkel 9a i direktiv 96/53/EF 

9.25.1. Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier og tegninger samt beskrivelse av materialer) av kjøretøydeler 

av betydning for del C nr. 1.4 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012: 

9.26. Aerodynamisk innretning eller utstyr foran på kjøretøyet 

9.26.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr foran: ja/nei(1) 

9.26.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: 

… eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.26.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.26.3.1. Konstruksjon og materialer:  ...........................................................................................................................  

9.26.3.2. Låse- og justeringssystem: ..............................................................................................................................  

9.26.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ...............................................................................................................  

9.27. Aerodynamisk innretning eller utstyr bak på kjøretøyet 

9.27.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr bak: ja/nei(1) 

9.27.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret ... 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.27.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.27.3.1. Konstruksjon og materialer:  ...........................................................................................................................  

9.27.3.2. Låse- og justeringssystem: ..............................................................................................................................  

9.27.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ............................................................................................................... » 
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2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«DEL B 

EF-typegodkjenningsdokument for motorvogner og deres tilhengere med hensyn til kjøretøyers masser og dimensjoner 

MAL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT» 

b) Ordene «i henhold til forordning (EU) nr. …/…» erstattes med ordene «i henhold til forordning (EU) nr. 1230/2012, 

sist endret ved forordning (EU) 2019/1892». 

c) Tilføyelsen skal lyde: 

«Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... 

1. Unntak 

1.1. Kjøretøyet er typegodkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i denne forordningen (dvs. kjøretøyets ytre dimensjo-

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

1.2. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 8b i direktiv 96/53/EF (dvs. aerodynamiske innretninger eller 

utstyr bak på kjøretøyet): ja/nei(1) 

1.3. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 9a i direktiv 96/53/EF (dvs. forlenget førerhus eller førerhus 

utstyrt med aerodynamiske innretninger eller utstyr): ja/nei(1) 

1.4. Kjøretøyet er typegodkjent i henhold til artikkel 10b i direktiv 96/53/EF: 

1.4.1. Ekstra vekt for kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff: ja/nei(1) 

1.4.2. Ekstra vekt for nullutslippskjøretøyer: ja/nei(1) 

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

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

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

5. Merknader:  .......................................................................................................................................................... » 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/983 

 

 

3) Nye deler C, D og E skal lyde: 

«DEL C 

EF-typegodkjenning av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet 

Opplysningsdokument 

MAL 

Opplysningsdokument nr. ... for EF-typegodkjenning av aerodynamisk innretning eller utstyr som separat teknisk enhet 

Opplysningene nedenfor skal framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

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

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom den separate tekniske enheten nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte funksjoner, skal det også 

gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................  

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

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):  ........................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .........................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ................................................................................  

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

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

9.26. Aerodynamisk innretning eller utstyr foran på kjøretøyet 

9.26.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr foran: ja/nei(1) 

9.26.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: … 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.26.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.26.3.1. Konstruksjon og materialer:  ..................................................................................................................................  

9.26.3.2. Låse- og justeringssystem:  ....................................................................................................................................  

9.26.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ......................................................................................................................  

9.27. Aerodynamisk innretning eller utstyr bak på kjøretøyet 

9.27.1. Kjøretøy utstyrt med aerodynamisk innretning eller utstyr bak: ja/nei(1) 

9.27.2. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret ... 

eller, dersom slikt ikke foreligger: 

9.27.3. Detaljert beskrivelse (med fotografier eller tegninger) av den aerodynamiske innretningen eller det 

aerodynamiske utstyret 

9.27.3.1. Konstruksjon og materialer:  ..................................................................................................................................  
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9.27.3.2. Låse- og justeringssystem:  ....................................................................................................................................  

9.27.3.3. Festing og montering på kjøretøyet:  ......................................................................................................................  

Forklarende merknader 

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen separat teknisk enhet 

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

ABC??123??). 

(1) Stryk det som ikke passer. 

DEL D 

EF-typegodkjenningsdokument for aerodynamiske innretninger eller utstyr som separate tekniske enheter 

MAL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om 

- EF-typegodkjenning(1) 

- utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

- avslag på EF-typegodkjenning(1) 

- tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 

 

av en type aerodynamisk innretning eller utstyr 

som separat teknisk enhet 

i henhold til forordning (EU) nr. 1230/2012, sist endret ved forordning (EU) 2019/1892(1) 

EF-typegodkjenningsnummer: ................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ......................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  .....................................................................................................................................  

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

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):  .............................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ..............................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ....................................................................................  

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

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

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen separat teknisk enhet som omfattes av dette 

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

1. Ytterligere opplysninger (ev.): Se tilføyelse. 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  ...............................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  .........................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse. 

6. Sted:  ...............................................................................................................................................................................  

7. Dato:  ..............................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  ....................................................................................................................................................................  

Vedlegg: Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... 

1. Kort beskrivelse av typen separat teknisk enhet:  ...........................................................................................................  

2. Detaljert beskrivelse av den aerodynamiske innretningen eller det aerodynamiske utstyret: 

2.1. Antall separate elementer: ..............................................................................................................................................  

2.2. Beskrivelse av konstruksjon og materialer:  ...................................................................................................................  

2.3. Beskrivelse av låse- og justeringssystem:  ......................................................................................................................  

2.4. Beskrivelse av festing og montering på kjøretøyet:  .......................................................................................................  

2.5. Separat teknisk enhet: Semiuniversell/kjøretøyspesifikk(1) 

3. Liste over spesifikke kjøretøytyper som den separate tekniske enheten er blitt godkjent for (dersom relevant):  ..........  

4. Detaljert beskrivelse av spesifikasjonene for det spesifikke monteringsområdet på kjøretøyet for en semiuniversell 

aerodynamisk innretning eller semiuniverselt aerodynamisk utstyr (dersom relevant):  ................................................  

5. Merknader: .....................................................................................................................................................................  

6. Typegodkjenningsmerke og dets plassering:  .................................................................................................................  

DEL E 

EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

1. EF-typegodkjenningsmerket for separat teknisk enhet skal bestå av følgende: 

1.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EF-

typegodkjenningen for den separate teknisk enheten: 

1 for Tyskland 19 for Romania 

2 for Frankrike 20 for Polen 

3 for Italia 21 for Portugal 

4 for Nederland 23 for Hellas 

5 for Sverige 24 for Irland 
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6 for Belgia 25 for Kroatia 

7 for Ungarn 26 for Slovenia 

8 for Den tsjekkiske republikk 27 for Slovakia 

9 for Spania 29 for Estland 

11 for Det forente kongerike 32 for Latvia 

12 for Østerrike 34 for Bulgaria 

13 for Luxembourg 36 for Litauen 

17 for Finland 49 for Kypros 

18 for Danmark 50 for Malta 

1.2. I nærheten av rektangelet, «basisgodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret med to foranstilte 

sifre som angir løpenummeret tildelt til denne forordningen eller siste vesentlige tekniske endring av denne 

forordningen. Løpenummeret er for tiden «00». 

1.3. Dersom det dreier seg om aerodynamiske innretninger eller utstyr til førerhus, skal symbolet «96/53/EC ARTICLE 

9A COMPLIANT» settes foran løpenummeret. 

1.4. Dersom det dreier seg om aerodynamiske innretninger eller utstyr som skal plasseres bak på et kjøretøy, skal symbolet 

«96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT» settes foran løpenummeret. 

2. EF-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet skal være påført på en hoveddel til den aerodynamiske 

innretningen eller det aerodynamiske utstyret på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes, selv når 

innretningen er montert på kjøretøyet. 

3. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet er vist i figur 1. 

Figur 1 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for separat teknisk enhet 

 

Forklarende merknad 

EF-typegodkjenning av en aerodynamisk innretning eller aerodynamisk utstyr som separat teknisk enhet som skal 

monteres bak på et kjøretøy (for å sikre samsvar med artikkel 8b i direktiv 96/53/EF), er utstedt av Romania under 

nummer 0046. De to første sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten er godkjent i samsvar med denne 

forordningen.» 

  

96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT 


