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1  FÖRESKRIFTENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Föreskriften tillämpas på fordon med tryckluftsbromsar i klasserna M-, N- och O. 

 

 

2 DEFINITIONER  

 

Besiktningsdirektivet avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om prov-

ning av motorfordon och tillhörande släpfordon sådant det lyder ändrat genom kommissionens 

direktiv 2010/48/EU samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om provning av 

motorfordon och tillhörande släpfordon samt om upphävande av direktivet 2009/40/EG. 

 

Övertryck är skillnaden mellan absolut tryck och det tryck som för tillfället råder ute i fria 

luften. Tryckluftsbromssystemets tryck anges som övertryck. 

 

Beräkningstryck är ett av fordonstillverkaren angivet övertryck, som behövs i tryckluftsbe-

hållare för att föreskrivna bromskrav ska uppnås. 

 

Maximitryck är det slutliga övertryck som råder i bromscylindern när bromspedalen är helt 

nedtryckt. Maximitrycket är beroende av respektive behållartryck.   

 

Bromstryck (cylindertryck) är det övertryck som momentant råder i bromscylindern. 

 

Manövertrycket i släpvagnens bromsar är det övertryck i manöverledningen från dragbilen 

som styr släpvagnens färdbromsventil. 

 

Manövertrycket för bilens bromsar (pedaltrycket) är övertrycket i den färdbromskrets 

som reglerar den i bilen befintliga styrventilen för släpvagnens bromsar. 

 

Förlusttiden är den tid som begynner när foten börjar trycka ned bromspedalen och slutar då 

bromstrycket har stigit till 75 % av maximitrycket. 
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Lossningstiden är den funktionstid som begynner när foten börjar släppa upp den nedtryckta 

bromspedalen och slutar då bromstrycket har sjunkit till 10 % av maximitrycket. 

 

Retardation är en fördröjning utifrån körhastighet och bromssträcka (då sluthastigheten är 

noll).   

 

Bromsningsförhållandet (z) är förhållandet mellan fordonets totala bromskraft och den 

tyngdkraft som motsvarar den verkliga totalvikten G (z = B/G). 

 

En bromskorridor är det tillåtna toleransområdet för bromsningsförhållandet i ett koordi-

natsystem med manövertryck och bromsningsförhållande. 

 

Med referensbromskraft avses de bromskrafter på en axel som tillsammans bildas på perife-

rin av däcken på axeln och visas i dynamometern jämfört med bromstrycket och som uppges i 

samband med godkännandet av fordonet; fordonet förmår prestera det bromsningsförhållande 

som krävs då den bromskraft som uppmäts på bromsdynamometern på varje axel är minst 

lika stor som den referensbromskraft som har uppgetts för cylindertrycket i fråga. 

 

Hjulbromsar är de mekaniska bromsanordningar som har direkt anslutning till hjulet och 

varmed sådana bromsande krafter utvecklas som motverkar fordonets rörelse eller förebygger 

att det sätter sig i rörelse. 

 

Antilåssystem (ABS), vilka hindrar hjulen att låsa sig vid inbromsning. 

 

Elektroniskt styrt bromssystem (EBS) är tryckluftsbromssystemets elektroniska manöver-

system.  Ett elektroniskt styrt tryckluftsbromssystem (EBS) innehåller utöver ett el-

pneumatiskt bromssystem (EPB) minst ett låsningsfritt bromssystem (ABS). 

   

En lastkännande reglerventil (ALB) minskar bromstrycket axelvis vid delbelastning. Venti-

len får impulser från fjädringens nedtryckning eller trycket i luftfjädringen. 

   

Reglerventilen i bromsar som är utrustade med antilåssystem, är en ventil varmed föraren 

via bromspedalen och färdbromsventilen reglerar bromstrycket till hjulbromsarna. En elektro-

nisk styrenhet styr utgående från hjulets rotationsrörelse ventilens funktion. 

  

Styrenheten i bromsar som är utrustade med antilåssystem, är en anordning som behandlar 

de impulser som kommer från sensorn, enligt ett på förhand uppgjort program, och avger 

styrimpulser till reglerventilen. 

  

 

3  KONTROLL AV BROMSARNA 

 

3.1 Allmänt  

 

Kontrollerna indelas utifrån sin omfattning i en inledande och en omfattande kontroll. 

 

En inledande kontroll av fordonets bromsar ska utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i 

bilaga II för att det ska gå att konstatera att kraven uppfylls. I den omfattande kontrollen 

utförs utöver inledande kontroll dessutom kontroll av bromskrafternas fördelning och anpass-

ning inklusive beräkning av retardation i enlighet med denna anvisning. 

  

Inledande kontroll görs för följande fordon som utrustats med tryckluftsbromsar och som 

tagits i användning 1.1.1973 eller senare: 
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 bilar som inte omfattas av den omfattande kontrollen 

 släpvagnar som inte är utrustade med ALB-ventiler 

 museiregistrerade fordon 

 EBS-fordon på vilka omfattande kontroll inte kan utföras 

 

Omfattande kontroll, som inkluderar inledande kontroll, görs med ovan nämnda undantag på 

följande fordon som tagits i bruk 1.1.1973 eller senare och som är utrustade med låsningsfria 

bromsar (ABS, EBS) och/eller bromsventiler (ALB) som justeras enligt belastning: 

 

 För last- och specialbilar i kategori N2 och N3 utrustade för dragning av släpvagnar av 

kategori O3 eller O4 

 eller för släpvagnar av kategori O3 och O4 

 

För fordon som inte behöver genomgå inledande kontroll eller omfattande kontroll utförs en 

kontroll av bromsarnas mekaniska och pneumatiska skick och en mätning av bromskrafterna 

med bromsdynamometer.  

 

Om mätning med bromsdynamometer av de fordon som omfattas av denna anvisning inte kan 

utföras utan att konstruktionerna tas i sär eller om dynamometern inte håller för överstora 

axelmassor eller om fordonet inte ryms på bromsdynamometern, kan kontrollen av bromsarna 

göras med hjälp av en provtur. 

 

För fordon med mycket grovmönstrade terrängbilsdäck, för vilka bromsdynamometerkontroll 

inte kan utföras, kan kontrollen av bromsarna utföras med hjälp av en provtur. 

 

3.2 Innehållet i den inledande kontrollen 

 

Vid besiktningen ska hjulbromsarnas funktion på varje axel fastställas med hjälp av en broms-

dynamometer.  

 På fordonet mäts bromskrafterna som en funktion av cylindertrycket och utifrån dator-

stödda beräkningar säkras att kravet på minimiretardation uppfylls. 

 Resultatet av beräkningarna anges i form av rullmotstånd per hjul samt de variationer i 

bromskraft som beror på avvikelser i bromstrummornas och bromsskivornas mått. Skill-

nader i bromskraften på olika sidor anges för varje axel. 

 Förlust- och lossningstiden ska mätas om det på basis av kontrollen av bromssystemet 

finns uppenbara skäl därtill.  

 I mån av möjlighet ska man kontrollera att bromssystemet jämte komponenter är det-

samma som när fordonet godkändes för trafik och att det motsvarar de uppgifter som 

uppgetts vid typbesiktningen. 

 Vidare ska skicket och fästningen på de olika ventilerna och rören kontrolleras okulärt. 

 Visuellt ska även tryckluftbehållarnas skick och fastsättning kontrolleras. 

 Dessutom kontrolleras dimensioneringen av bromscylindrar och bromsspakar, bromscy-

lindrarnas slaglängd samt slitaget på bromsband, bromsbelägg och bromsskivor. 

 Utöver bromsspakarnas mekaniska skick ska även kontrolleras att spakar som i enlighet 

med kraven utrustats med automatisk slitagejustering inte bytts ut mot manuellt juster-

bara.  

 På samtliga axlar ska rullagren i hjulbromsarnas excenteraxlar kontrolleras. 

 Vid beräkningarna ska rullmotstånden mätas separat för varje hjul och dras av från 

bromskrafterna. 

 Eventuella ALB-ventilers funktion ska kontrolleras samt ventilens inställning mätas med 

hjälp av datorstött mätsystem och jämföras med de data som anges på skylten med in-

ställningsvärdena. 
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 Den manuella bromskraftsregulatorns funktion ska kontrolleras på de fordon där en så-

dan installerats. 

 På en släpvagn på vilken en rangerventil monterats kontrolleras att dess strömställare 

återgår till sitt utgångsläge då tryckluftsledningarna kopplas till dragbilen. 

 I fordon utrustade med fjäderbromscylindrar ska parkeringsbromsens funktion konstate-

ras med dynamometer med iakttagande av tillräcklig försiktighet. På släpvagn utrustad 

med manöversystem för mekanisk parkeringsbroms kontrolleras skicket på manöversy-

stemet. 

 Antilåssystemets funktion kontrolleras via ABS/EBS-signalljusets funktion och, om om-

ständigheterna tillåter det även med en provtur. 

 Kontrollen av elektroniskt styrda tryckluftsbromsar (EBS) görs med iakttagande av for-

donstillverkarens anvisningar. 

Om bromskontroll inte kan utföras på ett fordon med EBS, görs endast en inledande 

kontroll. Det görs ingen ALB-kontroll eller kontroll av förlusttiden. 

 Kontroll av släpvagnens fjäderbroms (parkeringsbroms) utförs med hjälp av det manö-

verorgan för parkeringsbromsventil som installerats i släpvagnen på de släpvagnar som 

är försedda med manöverorgan. 

 

 

3.3 Innehållet i den omfattande kontrollen 

 

 Vid den omfattande kontrollen utförs utöver inledande kontroll även kontroller av for-

donets och fordonskombinationens bromsningsbeteende. 

 Bromskraftens och bromstryckets inbördes förhållande mäts axelvis och därtill fastställs 

det bromsningsförhållande som uppstår genom cylindertrycket från fordonets bromsar. 

 En kontroll av bromsningsförhållandet för både ett olastat och ett lastat fordon utförs 

med hjälp av ett senare beskrivet datorbaserat system för beräkning och insamling av 

uppgifter samt genom tillämpning av bedömningsgrunder. 

 I ett koordinatsystem i vilket de på förhand inställda ställda gränserna för godkännande 

införts, dvs. bromskorridorerna (se bilagor 2, 3 och 4), visas bromsningsförhållandet för 

både ett lastat och ett olastat fordon som en funktion av manövertrycket i släpvagnens 

bromsar. 

 De värden för bromsningsförhållandet som motsvarar beräkningstrycket för ett lastat 

och ett olastat fordon extrapoleras enligt minsta kvadratmetoden eller någon annan 

motsvarande metod. 

 Med hjälp av de värden för massan som använts vid mätningarna ska det kontrolleras 

att bromssystemets reglerventiler fungerar. 

 Tryckluftssystemets förlust- och lossningstid mäts likaså. 

 Kontrollen av elektroniskt styrda tryckluftsbromsar (EBS) görs i enlighet med fordons-

tillverkarens anvisningar, om dessa finns att tillgå. 

 Om fordonstillverkarens anvisningar inte finns att tillgå utförs normal anpassningsmät-

ning och fordonets bromsar bedöms endast när fordonet är lastat. Därtill kontrolleras 

EBS-systemets funktion utifrån signalljuset. 

 Om bromskontroll inte kan utföras på ett fordon med EBS, görs endast en inledande 

kontroll. Det görs ingen ALB-kontroll eller kontroll av förlusttiden. 

 Vid kontroll av släpvagnens bromsar ska man försäkra sig om att bromsarna automa-

tiskt kopplas till genom att lösgöra bromsledningarna från bilen. 

 Kontroll av släpvagnens fjäderbroms (parkeringsbroms) utförs med hjälp av det manö-

verorgan för parkeringsbromsventil som installerats i släpvagnen på de släpvagnar som 

är försedda med manöverorgan. 
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3.4  Mätning av jämförande bromskraft 

 

Om tabeller för mätning av jämförande bromskraft finns att tillgå och en omfattande kontroll 

inte kan utföras, görs en mätning av jämförande bromskraft. Mätning av referensbromskrafter 

görs enligt standarden ISO 21995:2008. 

 

Jämförande bromskraft kan inte användas i mätningen, om axlar har tillagts till fordonet eller 

tagits bort, axlar förändrats eller axelmassan ökats så att fordonet inte längre är i ursprunglig-

en godkänt skick. 

 

 

4 FASTSTÄLLANDE AV BROMSARNAS PRESTANDA MED BROMSDYNAMOMETER  

 
Anvisningar för bromsdynamometermätning finns i bilaga A. 

 

Kontroll av bromsarna ska utföras med bromsdynamometer med tillhörande datasystem för 

insamling, beräkning och utskrivning av mätresultaten.  

 

Mätresultaten ska lagras i mätdatasystemet för en eventuell eftergranskning. 

 

4.1 Allmänna krav på systemet  

 

Ett krav på mätmetoden är att mätresultaten automatiskt lagras i mätutrustningens minne 

(endast de uppgifter som nämns i punkt 4.2 kan matas in manuellt). Beräkningsmetoderna bör 

överensstämma med beskrivningen i punkterna 4.3.8. - 4.3.10. 

Antalet mätkanaler ska möjliggöra att samtidig mätning av trycket åtminstone i styrkretsen i 

dragbilens bromsar, i fram- och bakbromskretsen samt i manöverledningen för släpvagnens 

bromsar. På motsvarande sätt ska man för släpvagnens del samtidigt kunna mäta åtminstone 

trycket i släpvagnens manöverledning före släpvagnens bromsventil och efter den i de broms-

kretsar där bromstrycken avviker från manövertrycket (t.ex. fram- och bakaxeln). 

 
4.2 Basuppgifter som ska matas in vid mätningen 

 

I det datorbaserade mätsystemet matas nödvändiga basuppgifter in: 

 antal axlar  

 lyftbara axlar, axlar som kan lättas  

 mätkanaler  

 axelmassa utan last 

 axelmassa med last 

 totalmassa 

 vid behov beräkningstryck  

 axlar utrustade med fjäderbromscylindrar.  

 

I basuppgifterna ska också matas in om det är fråga om dragbil för påhängsvagn eller på-

hängsvagn.  För påhängsvagn ska även matas in de korrektionsfaktorer (k-värden) som till-

verkaren uppgett eller de uppgifter som behövs vid beräkningen av faktorerna. Om tillverkaren 

inte har uppgett korrektionsfaktorer tillämpas k-faktorerna i tabell 1.   

 

 

 

 

 

 



 Föreskrift 

7 (18) 

TRAFI/15393/03.04.03.00/2015 
  

 

 

Tabell 1 

 

K-faktorer för påhängsvagn 
   

Påhängsvagn k-faktor k-faktor 

  

utan last 

(kt) 

med last 

(kk) 
1 -axlad 1,5 1,1 

2 -axlad 1,7 1,1 

3 -axlad 1,9 1,1 

 

4.3 Storheter som ska mätas och beräknas 

 

4.3.1 Massa för ett lastat fordon 

 

I beräkningarna används som massa för ett fordon med last den massa som av fordonstillver-

karen har uppgetts som grund för bromsdimensioneringen eller den massa för fordonet som 

införts i registret i enlighet med förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992, 

nedan användningsförordningen). Likväl används för en bil som godkänts för användning vid 

specialtransport och vars största tillåtna massa i vägtrafik är större än den som normalt tillåts i 

vägtrafik, som massa för ett fordon med last den största massa som godkänts för användning 

vid specialtransport. På motsvarande sätt används för en släpvagn som godkänts för använd-

ning vid specialtransport och vars största tillåtna massa i vägtrafik är större än den som nor-

malt tillåts i vägtrafik, som massa för ett fordon med last den största massa som tillåts i väg-

trafik och för vilket den högsta tillåtna hastigheten inte har begränsats till en lägre hastighet 

än den som normalt gäller för vägen. 

 

Om man vid beräkningen tillämpar massor som avviker från de massor som antecknats i re-

gistret i enlighet med användningsförordningen, ska dessa massor vara införda i bromsuppgif-

terna för de fordon som finns i fordonsdatasystemet. 

 

Vid behov ska axelmassorna för ett olastat eller delvis lastat fordon vägas. 
 

4.3.2 ALB-test / reglerförhållande 

 

ALB-ventilens funktion kontrolleras genom att man mäter trycket i bromscylindern med sti-

gande manövertryck för bromsarna.  ALB-testet utförs på plant underlag, med de axlar som 

ska lättas i upplyft läge och / eller i det läge som skylten med inställningsvärdena förutsätter.  

Fordonstillverkarens anvisningar ska följas. 

 

Mätningen utförs minst upp till det tryckvärde som anges på skylten för inställningsvärden eller 

till det tryckvärde tillverkaren uppgett. Mätuppgifterna för ett olastat fordon sparas för beräk-

ning och utskrift. På samma gång kan man kontrollera hur ventilerna i bromssystemet funge-

rar (reducering, tidsförlust mm.). 

 

I resultaten ska cylindertryckets värden anges med värdet för åtminstone fem olika manöver-

tryck.  
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4.3.3 Beräkningstryck 

 

Som beräkningstryck används det tryck som uppges av tillverkaren eller vid avsaknad av detta 

6,0 bar. Tryck som avviker från beräkningstrycket t.ex. på reservaxlarna ska beaktas vid be-

räkningen och införas i utskriften på lämpligt sätt. 

 

4.3.4 Rullmotstånd 

 

Rullmotståndet mäts separat för varje hjul. Som rullmotstånd för ett hjul betraktas det medel-

tal som erhålls då däcket roterar minst två varv. Axelspecifikt rullmotstånd är summan av de 

hjulspecifika rullmotstånden. 

 
 
4.3.5 Tillslagningstryck 

 

Tillslagningstrycket mäts axelvis separat för varje hjul. Vid mätningen ska man beakta det 

verkliga cylindertrycket för boggiaxlarna (t.ex. de axelspecifika ventilerna). 

 

4.3.6 Bromskraft och mättryck 

 

Bromskraften ska mätas separat för vänster och höger hjul. Bromstrycket ska mätas på en 

axel som hör till samma bromskrets (t.ex. den drivande axeln i boggin). 

Mätningen av bromskraften och det motsvarande bromstrycket utförs med stigande manöver-

tryck upp till låsningsgränsen för hjulet.  Den maximala bromskraften 12 kN/hjul behöver inte 

överskridas. 

 

Minimibromskraften på framaxeln till ett fordon i klass N3 ska vara 10 kN/hjul åtminstone på 

ett hjul och för andra bilar 6 kN/hjul på vartdera hjulet. I en bil som har två styrande framax-

lar måste åtminstone den ena av dem uppfylla detta krav. 

 

 

4.3.7 Ovalitet 

 

Ovalitet mäts specifikt för varje hjul. Variationen i bromskraften ska mätas nära låsningsgrän-

sen (t.ex. 90 % av låsningstrycket) under det att hjulet roterar minst två varv. 

 

Trycket i bromscylindern ska hållas konstant under mätningen. 

 

4.3.8 Beräkning av bromskraft och bromsningsförhållande för ett lastat fordon 

 

Gränslinjerna för ett fordons bromsningsförhållande beräknas utgående från mätuppgifterna 

enligt den minsta kvadratmetoden eller någon annan motsvarande metod upp till åtminstone 

beräkningstrycket. 

  

4.3.9 Beräkning av bromskraft och bromsningsförhållande för ett olastat fordon 

 

Gränslinjerna för fordonets bromsningsförhållande beräknas utgående från mätuppgifterna 

enligt den minsta kvadratmetoden eller någon annan motsvarande metod upp till åtminstone 

beräkningstrycket. 
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Manövertrycket i bilens bromsar mäts från den före ALB-ventilen belägna anslutningen för 

manövertrycket. 

Manövertrycket på släpvagnens bromsar mäts från anslutningen till släpvagnens manöverled-

ning. 

 

4.3.10 Bromskorridorer 

 

Gränslinjerna för bilens och släpvagnens bromsningsförhållande ritas in i de koordinatsyste-

men som överensstämmer med bilagorna. 

 

4.3.11 Förlusttider 

  

Förlusttider ska uppmätas både på de axlar där förlusttiden med sannolikhet är störst och på 

anslutningen till släpvagnens manöverledning. 

 

4.3.12 Parkeringsbroms 

 

Den bromskraft som alstras av parkeringsbromsen ska mätas på bilen och en sådan släpvagn 

som har en rangerventil för parkeringsbroms. Vid mätningen ska sådana bromskrafter använ-

das att låsning av hjulen undviks.  

 

4.4 Storheter som ska anges i mätprotokollet 

 

Över mätningen ska skrivas ut ett både till utseende och innehåll klart och tydligt mätprotokoll 

som innehåller de uppgifter som nämns i bilaga 1. 
 

 

5 MÄTNINGSMETODER 

 

I fordonet fästs tryckmätningsslangar/givare i fram- och bakbromskretsarna samt i den an-

slutning som finns före ALB-ventilen och i släpvagnens manöverledning.  På samma gång 

konstateras från vilken bromskrets bromstrycken i de olika axlarna regleras. 

 
För att eliminera fel ska man innan mätningen inleds kontrollera tätheten i systemet och tryck-

luftskopplingarna. 

 

Mätning av förlusttid görs när fordonets behållartryck är på den av tryckregulatorn begränsade 

nivån och motorn är avstängd. Om förlusttiden överskrider gränsvärdena, bör man upprepa 

mätningen med ALB-ventilen i ett läge som motsvarar körning med full last. 

 

Retardationskontrollen för ett olastat fordon ska förutom i särskilda undantagsfall göras med 

de lyftbara axlarna i upplyft läge liksom även de axlar som ska lättas. 

 

Elektroniskt styrda bromsar ska testas och bedömas genom mätning av hjulbromsarnas brom-

skraft enligt tillverkarens anvisningar. 

 

5.1 Bromsar i dragbil för egentlig släpvagn, släpkärra och i egentlig släpvagn 

 

Bromsningsförhållandet för en dragbil och annan släpvagn än påhängsvagn ska ligga inom de 

angivna gränslinjerna för bromskorridorerna i bilaga 2. 
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5.2 Bromsar i dragbil för påhängsvagn och i påhängsvagn 

 

Kraven på bromsprestanda för påhängsvagnskombinationer är huvudsakligen desamma som 

för egentliga släpvagnar. 

 

Bromsningsförhållandet för en dragbil för påhängsvagn ska ligga inom de angivna gränslinjer-

na för bromskorridorerna i bilaga 3. 

 
I beslutet anges att gränslinjerna bestäms utifrån basbromskorridoren i bilaga 4. Basgränslin-
jen för bromskorridoren omräknas specifikt för den påhängsvagn som ska kontrolleras genom 
att man för de givna basgränserna använder faktorerna (kk och kt ), vilka beaktar hur släp-
vagnens mått inverkar på uppkomsten av de dynamiska axeltrycken i en verklig bromssituat-
ion. 
De använda faktorerna kk och kt antecknas och lagras i påhängsvagnens registeruppgifter.   

 

5.3 Kontroll av bromsarna vid eftergranskning 

 

Vid eftergranskning ska en ny utskrift tas av hela testresultatet. 

 

 

6 BEDÖMNING AV MÄTRESULTATET 

 

6.1 Allmänt 

 

Vid bedömningen av mätresultaten ska storleksklassen för de axelvisa bromsningsförhållan-

dena beaktas som påverkande faktor för verkligt bromsningsbeteende och jämföras med mät-

resultatet för hela fordonet (bromskrafternas fördelning i olika axelkonstruktioner). 

 

6.2 Vikter 

 

Om egenmassavärdena avviker från de värden som införts i registret, ska detta utredas. 

 

6.3 ALB-test/reglerförhållande och bedömning av bromskraft (olastat fordon) 

 

Den avvikelse som uppmäts får variera högst +/-0,5 bar från värdet på skylten med inställ-

ningsvärden. 

 

6.4 Förbromsningstryck 

 

Det uppmätta förbromsningstrycket får avvika högst +/- 0,5 bar inom mätområdet 0,6–6,0 

bar.  

 

6.5 Tillslagningstryck 

 

Det tillåtna tillslagningstrycket är 0,3–0,8 bar.  Det tillåtna tillslagningstrycket för skivbromsar 

kan likväl vara högst 1,0 bar eller det tryck som uppgetts av tillverkaren. 

 

6.6 Tryckavvikelse 

 

Skillnaden mellan tillslagningstrycket och det slutliga trycket vid mätningen ska vara minst 1,2 

bar. 
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6.7 Rullmotstånd 

 

Skillnaden i bromskraften för hjul på samma axel får uppgå till högst 30 % beräknat på det 

högre värdet, med undantag för situationer där skillnaden beror på en ensidig viktfördelning på 

fordonet. I stället för värdet 30 % tillämpas värdet 50 % då det högre rullmotståndet per hjul 

är högst 1 kN. 

 

 
6.8 Axelvisa skillnader i bromskraft 

 

Skillnaden i bromskraften för hjul på samma axel får uppgå till högst 30 % beräknat på det 

högre värdet.  

 

6.9 Ovalitet 

 

Variationen i bromskraften på grund av ovalitet får uppgå till högst 30 % beräknat på det 

högre värdet. 

 

6.10 Beräkning av bromskraft och retardation för ett lastat fordon (omfattande kontroll) 

 

Bromsningsförhållandet i bilens och den egentliga släpvagnens framaxelkonstruktion ska vara 

lika stort eller större än fordonets totala bromsningsförhållande, såvida det inte i bromskortet 

eller registeruppgifterna antecknats ett lägre förhållande eller tillverkaren har uppgett ett 

annat förhållande mellan axlarna. I en bil med två styrande framaxlar och i en släpvagns 

främre boggi ska åtminstone den ena axeln fylla ovan nämnda krav. 

 

Vid bedömning av bromsanpassning tillämpas de bromskorridorer som anges i bilagan. Broms-

korridorerna för påhängsvagn fastställs utifrån baskorridoren med hjälp av fordonsspecifika k-

värden. 

 

6.11 Bromsarnas förlust- och lossningstid 

 

I dragbilen får förlusttiden uppgå till högst 0,8 s och lossningstiden till 1,0 s. 

 

Förlusttiden i anslutningen till manöverledningen får uppgå till högst 0,6 s och lossningstiden 

till högst 0,8 s. 

 

I släpvagnen får förlusttiden uppgå till högst 0,8 s + manöverledningens förlusttid och loss-

ningstiden till högst 1,0 s + manöverledningens lossningstid. 

  

Vid behov utförs mätningen med ALB-ventilerna i ett läge som motsvarar full last. 

 

6.12 Bilens och släpvagnens minimibromsningsförhållande vid inledande besiktning 

 

Bilen och släpvagnen ska i den inledande besiktningen uppfylla det totala bromsningsförhållan-

det enligt tabell 2 med beaktande av tidpunkten då fordonet tagits i bruk, typen av bromssy-

stem och släpvagnens kategori. 

 

6.13 Bilens och släpvagnens minimibromsningsförhållande vid omfattande besiktning 
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Bilen och släpvagnen ska i den omfattande kontrollen uppfylla det totala bromsningsförhållan-

det enligt tabell 3 med beaktande av tidpunkten då fordonet tagits i bruk, typen av bromssy-

stem och släpvagnens kategori. 

 
6.14 Fördelning av bromskraft på axlarna 

 

Bromsningsförhållandet för framaxeln ska vara minst det fastställda minimibromsningsförhål-

landet för fordonet. I en bil som har två styrande framaxlar och i den egentliga släpvagnens 

främre boggi ska åtminstone den ena av axlarna uppfylla kravet. 

 

I den inledande och den omfattande kontrollen av bromsarna ska bromsningsförhållandet 

mellan fordonets axlar vara minst 0,8 multiplicerat med det minimibromsningsförhållande som 

i tabell 2 för den inledande kontrollen fastställts för fordonet. 

 

På en lastbil kan vid bromskontroll en lyftbar stödaxel med järnfjädring godkännas med en 

minimiretardation på 25 %, då det är fråga om en egenskap och inte ett fel. Nämnda fordon 

kan godkännas på så sätt att det lindrade kravet utnyttjas endast om bilens bakaxelsystem i 

sin helhet uppfyller kravet på minimiretardation per axel. 

 

 

Tabell 2 

 

Bromsningsförhållanden i inledande kontroll   
      
Fordonsslag / kate-

gori Användning 

Bromstyp 

Tagen i bruk Bromsnings-

förhållande 

enligt direkti-

vet 

Z hela 

fordonet 

(Zk) 

Z Fra-

maxel 

Z 

An

nan 

axe

l 

            

M1  1.1.2012 58 58 58 46 

M1, M2 och M3 1.10.1991 50 50 50 40 

M1, M2 och M3 + ABS   50 50 50 40 

M1, M2 och M3 t.o.m. 30.9.1991 48 48 48 38 

            

N2 och N3 1.1.2012 - 50 50 50 40 

N2 och N3 1.1.1989 - 31.12.2011 45 45 45 36 

N2 och N3 t.o.m. 31.12.1988 43 43 43 34 

             

N3 dragbil/EBS 1.1.2012 - 50 50 

*) Zk 

uppmätt 

*) 

40 

N3 dragbil/EBS 1.1.1989 - 31.12.2011 45 45 

*) Zk 

uppmätt 

*) 

36 

            

O3 och O4/VPV/Ej ALB 1.1.2012 -  50 50 

Zk 

uppmätt 40 

O3 och O4/VPV/Ej ALB 1.1.1989 - 31.12.2011  43 43 

Zk 

uppmätt 34 
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O3 och O4/VPV/Ej ALB t.o.m. 31.12.1988 40 40 

Zk 

uppmätt 32 

            

O3 ja O4/KAP/Ei ALB 1.1.2012 - 50 50        40 

O3 och O4/KAP/Ej ALB 1.1.1989 – 31.12.2011  43 43        34 

O3 och O4/KAP/Ej ALB t.o.m. 31.12.1988 40 40        32 

            

O3 och O4/PPV/Ej ALB 1.1.2012 - 45 45        36 

O3 och O4/PPV/Ej ALB 1.1.1989 - 31.12.2011 43 43        34 

O3 och O4/PPV/Ej ALB t.o.m. 31.12.1988 40 40        32 

                        

O3 och O4/VPV/EBS 1.1.2012 -  50 50 *)  50 

*) 

40 

O3 och O4/VPV/EBS t.o.m. 31.12.2011 43 43 *)  43 

*) 

34 

            

O3 och O4/KAP/EBS 1.1.2012 - 50 50        

*) 

40 

O3 och O4/KAP/EBS t.o.m. 31.12.2011 43 43        

*) 

34 

            

O3 och O4/PPV/EBS 1.1.2012 - 45 45        

*) 

36 

O3 och O4/PPV/EBS t.o.m. 31.12.2011  43 43        

*) 

34 
*) Om tillverkaren har uppgett referensbromskrafter, kan dessa användas. 

 

 

Tabell 3 

 

Bromsningsförhållanden i omfattande kontroll 
     

Fordonsslag / kate-

gori Användning 

Bromstyp 

Tagen i bruk Z hela ford. Z Framaxel Z Annan 

axel 

          

N3/dragbil 1.1.2012 - Korridor Zk uppmätt  40 

N3/dragbil 1.1.1989 - 31.12.2011 Korridor  Zk uppmätt  36 

N3/dragbil t.o.m. 31.12.1988 Korridor  Zk uppmätt  34 

          

O3 och O4 /VPV      1.1.2012 - Korridor Zk uppmätt  40 

O3 och O4 /VPV      1.1.1989 - 31.12.2011  Korridor Zk uppmätt  34 
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O3 och O4 /VPV t.o.m. 31.12.1988 Korridor Zk uppmätt  32 

          

O3 och O4 /KAP      1.1.2012 -  Korridor        40 

O3 och O4 /KAP   1.1.1989 - 31.12.2011  Korridor        34 

O3 och O4 /KAP t.o.m. 31.12.1988 Korridor        32 

          

O3 och O4 /PPV      1.1.2012 -  Korridor        36 

O3 och O4 /PPV      1.1.1989 - 31.12.2011  Korridor        34 

O3 och O4 /PPV t.o.m. 31.12.1988 Korridor        32 

 

 

6.15 Låsningsfria bromsar 

 

Ett fordon utrustat med låsningsfria bromsar som används för dragning av släpvagn ska vid 

körning med last uppfylla bromskorridorkraven.  Ett olastat fordon ska dessutom uppfylla 

bromskorridorkravet om det kopplas till ett fordon som saknar antilåsningssystem.  Eventuella 

kopplingsbegränsningar ska inskrivas i fordonsregistret. Tabellen över hur fordon utrustade 

med olika EBS/ABS/ALB-system kan kopplas samman finns i bilaga 5. 

 

6.16 Parkeringsbroms 

 

Skillnaden i bromskraften för hjul på samma axel får uppgå till högst 50 % beräknat på det 

högre värdet. 

 

6.17 Specialfall  

 

Om man på en axel (axlar) installerat nya bromstrummor, bromsskivor och/eller friktions-

material och på fordonet tillämpas tabell 4 eller 5, ska den verkstad som gjort monteringen ge 

ett intyg över de utförda reparationerna, vilken fogas till de dokument som besiktningsstället 

arkiverar.  Vid bromsanpassningar kan för en reparerad axel godkännas en effektökning på 

högst 10 procentenheter och för hela fordonet en effektökning på 5 procentenheter. 
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Tabell 4 

 

Bromsningsförhållanden vid inledande kontroll efter 

reparation1 

      

Fordonsslag / kate-

gori Användning 

Bromstyp 

Tagen i bruk Broms-

ningsför-

hållande 

enligt 

direktivet 

Z hela 

fordonet 

(Zk) 

Z Framaxel Z Annan 

axel 

M1  1.1.2012 - 58 53 48 36 

M1, M2 och M3 1.10.1991 50 45 40 30 

M1, M2 och M3 + ABS   50 45 40 30 

M1, M2 och M3 t.o.m. 30.9.1991 48 43 38 30 

            

N2 och N3 1.1.2012 - 50 45 40 30 

N2 och N3 1.1.1989 - 31.12.2011 45 40 35 30 

N2 och N3 t.o.m. 31.12.1988 43 38 33 30 

             

N3 dragbil/EBS 1.1.2012 -  50 45 

2) Zk upp-

mätt-10% 30 

N3 dragbil/EBS 1.1.1989 - 31.12.2011 45 40 

2) Zk upp-

mätt-10% 30 

            

O3 och O4/VPV/Ej 

ALB 1.1.2012 -  50 45 

Zk uppmätt-

10% 30 

O3 och O4/VPV/Ej 

ALB 1.1.1989 - 31.12.2011 43 38 

Zk uppmätt-

10% 30 

O3 och O4/VPV/Ej 

ALB t.o.m. 31.12.1988 40 35 

Zk uppmätt-

10% 30 

            

O3 och O4/KAP/Ej 

ALB 1.1.2012 - 50 45        30 

O3 och O4/KAP/Ej 

ALB 1.1.1989 – 31.12.2011  43 38        30 

O3 och O4/KAP/Ej 

ALB t.o.m. 31.12.1988 40 35        30 

            

O3 och O4/PPV/Ej ALB 1.1.2012 -  45 40        30 

O3 och O4/PPV/Ej ALB 1.1.1989 - 31.12.2011 43 38        30 

O3 och O4/PPV/Ej ALB t.o.m. 31.12.1988 40 35        30 

                        

O3 och O4/VPV/EBS 1.1.2012 -  50 45 2) 45 30 

O3 och O4/VPV/EBS t.o.m. 31.12.2011 43 38 2) 38 30 

            



 Föreskrift 

16 (18) 

TRAFI/15393/03.04.03.00/2015 
  

 

 

O3 och O4/KAP/EBS 1.1.2012 -  50 45        30 

O3 och O4/KAP/EBS t.o.m. 31.12.2011 43 38        30 

            

O3 och O4/PPV/EBS 1.1.2012 -  45 40        30 

O3 och O4/PPV/EBS t.o.m. 31.12.2011 43 38        30 

 
1) 'Reparerad' = reparerad axel, om man tidigast 3 månader före besiktningen har bytt/svarvat bromstrummor eller friktionsmaterial på axel krävs 

intyg på reparationen. Intyg över reparationen ska företes. 

2) Om tillverkaren har uppgett referensbromskrafter, kan dessa användas. 

 

 

Tabell 5 

 

Bromsningsförhållanden vid omfattande kontroll efter re-

paration1) 

     

Fordonsslag / kate-

gori Användning 

Bromstyp 

Tagen i bruk Z hela ford. Z Framaxel Z Annan 

axel 

          

N3/dragbil 1.1.2012 - Korridor-5% Zk uppmätt -10%  30 

N3/dragbil 1.1.1989 - 31.12.2011 Korridor-5%  Zk uppmätt -10%  30 

N3/dragbil t.o.m. 31.12.1988 Korridor-5%  Zk uppmätt -10%  30 

          

O3 och O4 /VPV      1.1.2012 -  Korridor-5%  Zk uppmätt -10%  30 

O3 och O4 /VPV      1.1.1989 - 31.12.2011 Korridor-5%  Zk uppmätt -10%  30 

O3 och O4 /VPV t.o.m. 31.12.1988 Korridor-5%  Zk uppmätt -10%  30 

          

O3 och O4 /KAP      1.1.2012 - Korridor-5%         30 

O3 och O4 /KAP   1.1.1989 - 31.12.2011  Korridor-5%         30 

O3 och O4 /KAP t.o.m. 31.12.1988 Korridor-5%         30 

          

O3 och O4 /PPV      1.1.2012 -  Korridor-5%         30 

O3 och O4 /PPV      1.1.1989 - 31.12.2011  Korridor-5%         30 

O3 och O4 /PPV t.o.m. 31.12.1988 Korridor-5%         30 
1) Reparerad axel = axel som man tidigast 3 månader före besiktningen har bytt ut/svarvat bromstrummor eller friktionsmaterial på. Intyg över 

reparationen ska företes. 

 

Testningen av sådana boggikonstruktioner (reservaxlar lyftbara med luft) som saknar broms-

kraft om fordonets drivande axel inte är fullt belastad, ska utföras på lastat fordon.  Alternativt 

kan verkstaden eller besiktningsstället som genomfört kontrollen av bromsarna ge ett utlå-

tande om axelns bromsar varav framgår att bromsarnas funktion har kontrollerats enligt for-

donstillverkarens anvisningar. 
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Om man på ett fordon som underkänts i besiktningen har utfört sådana reparationer som 

avses i 3 § i trafikministeriets förordning om handel med samt installation och reparation av 

trafikförnödenheter (1247/2002), ska vid besiktningen krävas ett intyg över reparationen. 

 

6.18 Ändringar som gjorts i bromssystem 

 

Om det vid den periodiska besiktningen konstateras att ändringar som inte är införda i regis-

teruppgifterna har genomförts i bromssystemet, ska besiktningen avbrytas eller fordonet un-

derkännas i besiktningen. 

 

 

7 UTSKRIFTER 

 

7.1 Arkivering av mätprotokoll och bromsberäkningar  

 

Besiktningsförrättaren inför resultatet av bromskontrollen i mätprotokollet, undertecknar och 

förser det med namnförtydligande. Besiktningsställena arkiverar samtliga bromsberäkningar 

de gjort eller som företetts dem. 

 

7.2 Bromsverkstädernas utskrifter 

 

I bromsverkstaden ska den montör som för besiktning utfört bromskontroll och bromsmätning, 

eller montörens chef, förse bromsberäkningen med verkstadens tillståndsnummer, verksta-

dens stämpel, underskrift och namnförtydligande. Bromsberäkning för fordon med felaktiga 

bromsar ska inte undertecknas eller stämplas. Den person som hämtar fordonet på verkstaden 

ska informeras om de fel som konstaterats i bromssystemet. 

 

Det slutliga beslutet om godkännande av ett fordon fattas av besiktningsförrättaren. 

 

En retardationsberäkning som hänför sig till den inledande kontrollen kan också utföras av en 

verkstad med B-tillstånd för bromsreparationer. 

 

 

8 KALIBRERING AV UTRUSTNINGEN 

 

Alla delar av mät- och kontrollutrustningen ska underhållas och kontrolleras regelbundet. 

Utrustningen ska kalibreras med minst ett års (+/- 1 månads) mellanrum eller enligt tillverka-

rens anvisningar. Av det intyg som utfärdas över kalibreringen ska de uppgifter framgå som 

förutsätts i bilaga B. 

 

 

 
Marko Sillanpää 
vägtrafikdirektör 
 
 
Iris Kantolinna  

jurist 
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Bilaga A Anvisningar för beräkning med bromsdynamometer 

Bilaga B Kalibreringsbilaga 

Bilaga 1 Uppgifterna i testningsutskriften 

Bilaga 2 Bromskorridoren mellan den egentliga släpvagnens dragbil, den egentliga släp-

vagnen och släpkärran 

Bilaga 3 Bromskorridor för dragbil för påhängsvagn 

Bilaga 4 Bromskorridor för påhängsvagn 

Bilaga 5 Schema över kopplingsalternativ 

 

 


