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Periodisk kontroll av lette tilhengere – Tempo 100 

Statens vegvesen ønsker å informere nærmere om periodisk kontroll av lette tilhengere (tilhengere 
med tillatt totalvekt til og med 3500 kg - O1 og O2), på bakgrunn av innføringen av Tempo 100 – 
ordningen. 

Hvem kan utføre PKK på tilhengere til og med 3500 kg tillatt totalvekt? 

Alle kontrollorgan har etter forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy – pkk-forskriften § 7, 2. ledd - 
godkjenning til å gjennomføre PKK på disse tilhengerne. Kontrollorganene trenger altså ingen spesiell 
godkjenning for å gjennomføre kontrollen.  

Hvem kan få utført kontroll av tilhenger? 

Alle kan få utført PKK på sin tilhenger, og det må ikke foreligge noen frist, innkalling eller lignende i 
registeret for at man skal kunne gjennomføre en PKK. Disse tilhengerne ligger inne i systemene slik at 
kontrollresultatet kan innrapporteres på samme måte som andre kontroller.  

Det er fint om dere oppfordrer eier av tilhenger som ønsker å få denne Tempo 100-godkjent, til å 
undersøke om tilhengeren tilfredsstiller de utfyllende konstruksjonskravene til en slik Tempo 100-
godkjenning før PKK. Det er laget en kalkulator hvor man kan sjekke dette, og denne ligger 
tilgjengelig på vegvesen.no. 

Hvilket utstyr kreves ved PKK av tilhengerne? 

Når det gjelder utstyr så trenger kontrollorganet en jekk eller lignende for å løfte hjulene/akslingene 
og en egnet stropp eller et spesialverktøy for å betjene påløpsbremsen. Kontrollorganet trenger ikke 
benytte en kjørebaneløfter eller arbeidsgrav.  

Det er også verdt å nevne at det ikke skal benyttes rullebremseprøver. 

Hva skal kontrolleres ved PKK av tilhenger? 

Kontrollen skal gjennomføres etter den ordinære kontrollinstruksen, men det er veldig mange punkt 
som ikke er aktuelle for tilhenger og som dermed faller bort. Det er tatt inn et spesielt punkt som 
gjelder påløpsbremseanlegg i kontrollinstruksen – punkt 1.1.25 – som gjelder disse tilhengerne. 

I praksis betyr dette at man gjennomfører kontroll av påløpsbremseanlegget og parkeringsbrems 
etter punkt 1.1.25 i kontrollinstruksen. Denne kontrollen skal gjøres med fritthengende hjul, altså 
med hjulene løftet fra bakken. Sammen med en prøvetur med tilhengeren, kan resten av 
bremsekontrollen utføres ved hjelp av en jekk og en egnet stropp/enkelt verktøy for å betjene 
påløpsbremsen.  

I tillegg til kontroll av bremser skal lys, refleks, hjul, hjuloppheng, hjullager, fjæring, understell og 
påbygg (lastekasse eller annet påbygg) kontrolleres. Kontroll av understellsnummer og 
kjennemerke/vognkort inngår som ID-kontroll, og alle disse punktene kontrolleres etter den 
ordinære kontrollinstruksen. 

https://www.vegvesen.no/tempo100


Det er spesielle krav til dekkene på Tempo 100-tilhenger når det gjelder hastighet og alder, og dette 
er nærmere beskrevet i kontrollveilederen. 

Merk at det ved PKK ikke skal ilegges mangelmerknad dersom tilhengeren ikke tilfredsstiller 
konstruksjonskravene for en Tempo 100-godkjenning. PKK tar for seg tilhengerens tekniske tilstand, 
mens konstruksjonskravene kontrolleres på trafikkstasjonen.  

Mer informasjon om Tempo 100-godkjenningen finner dere på Tilhenger | Statens vegvesen . 
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