
Sikkerhetskontroll klasse BE 

Kontroll av 
 

Utførelse 

1: Kontroller om det er riktig 
dekkdimensjon og      
     kode (hastighet og vekt) på et av    
     tilhengerens dekk 
      
 

Vis i vognkort 

2: Kontroller om tilhengerens hjul er    
    forsvarlig å kjøre med, av hensyn til      
    slitasje og skader 

Mønsterdybde: 1,6 mm på sommerdekk til 
tilhenger med tillatt totalvekt mindre enn 
3500 kg 
 
3 mm på vinterdekk 
 
Slitasje 
 
Skader på dekk og felg og sprekkdannelse på 
dekk 
 

3: Foreta en bremseprøve 
 

Bremseprøve utføres i lav fart (30-50 km/t) 
(sensor hjelper til med å finne sted) 
 

4: Kontroller om tilhengerens lys og   
    reflekser virker i henhold til krav. 

Påbudt lysutstyr på bil og tilhenger 
kontrolleres. 
Husk refleks 
 

5: A) Kontroller om det er varmgang i  
         tilhengerens bremser, hjullager eller    
         dekk. 
 
    B) Forklar hva som kan være årsak til evt.      
         Varmgang 

A) Kontrolleres ved å kjenne på     
     tilhengeres trommel, dekk og felg;     
     etter kjøring. 
 
B) Mulige årsaker: Lavt lufttrykk, 

bremsene henger på eller er 
feiljustert og at hjullager er defekt 
eller for stram. 

 
6: Gjør rede for hvor stort koplingslast  
    (kuletrykk) tilhengeren kan ha i dette  
     vogntoget. 

- Opplysninger gitt i vognkortet for bil 
og henger brukes.  

- Det bør også sjekkes ut mot 
opplysninger på 
typegodkjenningsplata 

 
 

 



 

 
 
7: Forklar hvordan koplingslasten  
    (kultrykket) kan kontrolleres. 

 
 
Det kan brukes vekt eller kandidaten kan 
beregne vekta ved å løfte på draget. 
 
(Kun på enkelaksel) 
 

8: Gjennomfør kontroll av tilhengerkoling    
     og drag.  

Kandidaten skal se etter: 
 
- Sprekkdannelser og ulovlig sveising 
 
- Vridning 
 
- Festeanordninger mellom kule, hanske og   
  drag. 
 

9: Påvise hvor stor tilhenger du kan trekke  
     med dette kjøretøyet. 
 

Kandidaten skal hente opplysninger fra. 
 
-Bilens vognkort 
 
-Kontrollere typegodkjenningsplate på krok 
 

10: Gjør rede for krav som stilles til   
      speilutrustning på vogntoget 

Kandidaten skal vite at speil skal: 
 
- Gi god oversikt bak 
 
- Tilhenger skal være synlig i ett av speilene 
 
- Speil skal ha en speil flate på minst 70 cm2  
  og være konstruert slik at de gir etter ved  
  en kraft på 25 kp parallelt med kjøretøyets  
  lengderetning   
 

11: Kontroller om dekkene på tilhenger  
       tilfredsstiller krav til mønsterdybde 

På tilhenger med tillatt totalvekt med 
mindre enn 3500 kg: 
 
- Sommerdekk minst 1,6 mm 
 
- Vinterdekk minst 3 mm 
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