Statens vegvesen

Søknad om igangsetting av byggeprosjekt: AMATØRBYGD MC
Dette skjemaet danner grunnlag for behandling av søknad om igangsetting av byggeprosjekt.
Saken blir gjennomgått og behandlet lokalt og av Statens vegvesens spesialistgruppe for
ombygde kjøretøy – SFOOR.
Søker/byggers navn

Telefon

Adresse

Postnr

Poststed

e-postadresse

Dato

Sted

Modell (eks. Chopper, cafe racer, trike, sidevognsykkel. eget utseende e.l.)

Identitetsbærende
komponenter

Motorfabrikat

Ved bruk Beskriv komponentene:
av brukte
deler.

Hvor kommer delene fra?
(Hvis de allerede er anskaffet på
søknads-tidspunktet).

Angi med
X om
disse
endres.

Legg ved kopi av kvitteringer,
kjøpsdokumentasjon eller annen
dokumentasjon for opprinnelse.
Ovennevnte dokumentasjon må
uansett fremlegges før endelig
godkjenning av kjøretøyet.

Endring
må
beskrives
Ja
Karosseri
(Tank, kåper
osv regnes
ikke som
karosseri.
Med karosseri
menes her
eks. Morgan
3-hjulslignende
karosseri)

Ramme

Motor

Girkasse

Nei
Karosseridata:
Type:
Material:
Sitteplasser:
NB. Tillatte masser og dimensjoner kan ikke overskrides, jfr Forskrift om
bruk av kjøretøy § 5-2

Rammedata:
Type:
(Rør-/fagverksramme o.l.)
Material:
Sveisemetode:
(dersom kjent)
Understellsnummer (dersom det benyttes eldre ramme med allerede
innpreget ust.nr)
Motordata:
Type:
Motornummer:
Slagvolum:
Effekt:
Dreiemoment:
Girkassedata:
Merke/type:
Man/aut:
Ant. gir:
Girkassenr:

(om kjent)
cm3
kW
Nm

Miljødata:
Drivstoff:
Overladet:
Styrt katalysator:
Årsmodell:

(eks. turbo)
(ja/nei)

(dersom separat girkasse)

(dersom separat girkasse)
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Hjuloppheng/
styring

Forgaffel/
hjuloppheng
foran

Fjæring, foran
(dersom dette
ikke
fremkommer i
opplysninger
om forhjulsoppheng)
Svingarm/
hjuloppheng
bak
Fjæring, bak
(dersom dette
ikke
fremkommer i
opplysninger
om bakhjulsoppheng)

Hjulopphengdata:
Fabrikat:
Utførelse:
Gaffelhelling:
Forsprang:
Oppheng:
Sporvidde:
Innfesting:
Fjæringsdata:
Fabrikat:
Type:

Hjulopphengdata:
Fabrikat:
Utførelse:
Oppheng:
Sporvidde:
Innfesting:
Fjæringsdata:
Fabrikat:
Type:

Akselavstand

Akselavstand:

Styring
(gjelder 3hjuls MC)

Styring:
Fabrikat:
Utførelse:
Hjelpekraft:
Rattstamme:

Hjul/felg

Hjul/felg utrustning:
Dekkdim. foran:
Dekkdim. bak:
Felgdim. foran:
Felgdim. bak:

(teleskop, springer, web e.l.)
(oppgis i grader)
(oppgis i mm)
(gjelder 3-hjuls MC)
(gjelder 3-hjuls MC, dersom kjent)
(krone, innfesting for 3-hjuls MC)

(coil-over, bladfjær, luftfjæring e.l.)

(stivramme, bakakseloppheng for 3-hjuls MC e.l.)
(tradisjonell baksving, 4-link, bladfjær e.l. for 3-hjuls)
(gjelder 3-hjuls MC, dersom kjent)
(skrudd, sveist, sveisemetode e.l.)

(coil-over, bladfjær, luftfjæring e.l.)

(tannstang e.l.)
(eks. hydraulisk, vakuum, elektrisk)
(type, opprinnelse e.l.)

Bremser

Bremser

Bremser foran:
Type:
Dim:
Kalipper:

(trommel, skive, ventilert e.l.)
mm (tykkelse og diameter)
(ant. stempler, fabrikat og type)

Bremser bak:
Type:
Dim:
Kalipper:

(trommel, skive, ventilert e.l.)
mm
(ant. Stempler)

ABS:
(om ja, hvor kommer dette fra)
Servoassistert:
(om ja, hydraulisk, vakuum)
Fylles kun ut for motorer med elektroniske styreenheter for drivstoff og
tenning.
Motorstyring

Interiør
(gjelder 3hjuls MC med
karosseri)

Fabrikat:
Type:
Software versjon
(eks. hvilken motorsykkel styringen er hentet fra)
Kort beskrivelse av hvordan interiøret er tenkt utformet:
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Komponenter
av sikkerhetsmessig
betydning

Sikkerhetsbelter:

(for MC med karosseri)

Generell beskrivelse av byggeprosjektet, legg evt. ved underleverandørers beskrivelse av ramme (rammesertifikat) og andre komponenter,
bremsesystemer osv.

Det er ikke behov for å gjenta opplysninger som fremkommer i underleverandøren(es) info materiale, dersom
dette er vedlagt søknaden.
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