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Meddelelse
om
køretøjers indretning og udstyr mv.

Godkendelse af Tempo 100-ambulancer
Transport- og Bygningsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 982 af 26. august 2015
om højere hastighedsgrænser for Tempo 100-ambulancer uden udrykning. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015 og omfatter ambulancer med en tilladt totalvægt
på over 3.500 kg, men ikke over 6.000 kg.
Synsvirksomheder udfører de opgaver med godkendelse og registrering samt udlevering af
Tempo 100-mærke, der er fastsat i bekendtgørelsens §§ 1, 2 og 4. Synsvirksomheden skal
være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at foretage Tempo 100-syn og udlevere
Tempo 100-mærke.
For at blive godkendt ved syn som Tempo 100-ambulance er det en betingelse, at ambulancen
1. har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 6.000 kg,
2. er specielt indrettet og udelukkende anvendes til ambulancekørsel,
3. er forsynet med godkendte sikkerhedsseler ved alle siddepladser og ved alle kørestolspladser, hvis der befordres passagerer i kørestol,
4. opfylder bestemmelserne om bremser for personbil M2 i bilag 1, afsnit 5, i Detailforskrifter for Køretøjer,
5. er forsynet med ESC (elektronisk stabilitetssystem) og
6. opfylder bestemmelserne om væltestabilitet i bilag I, pkt. 7.4, i EU-direktiv 2001/85/EF
eller bilag 3, pkt. 7.4, i ECE-regulativ 107-02, jf. bestemmelserne for personbil M2 i
bilag 1, pkt. 9.01.022 (6), i Detailforskrifter for Køretøjer.
Dokumentation for, at ambulancen opfylder pkt. 4 og 5 ovenfor, skal bestå af en erklæring
fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
Dokumentation for, at ambulancen opfylder pkt. 6 ovenfor, skal bestå af en af følgende ting:
- Erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
- Erklæring fra karrosseri-/opbygningsfabrikanten.
- Prøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium.
Tempo 100-ambulance skal godkendes og registreres med art ”Personbil”, anvendelse
”Ambulancekørsel” og tilladelse ”Tempo 100”.
Det er en betingelse for opretholdelse af Tempo 100-mærke, at det ved syn konstateres,
at ambulancen fortsat opfylder betingelserne i bekendtgørelsens § 1, nr. 1, og § 2. Hvis
betingelserne ikke er opfyldt, herunder ved omsyn, skal Tempo 100-mærket fjernes helt
og tilladelsen ”Tempo 100” afmeldes i Køretøjsregisteret.
Meddelelsen træder i kraft den 1. september 2015.
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