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Frontmonteret udstyr på lastbil 

 

Lastbil kan være forsynet med redskab eller udstyr på fronten, hvis det er nødvendigt for køre-

tøjets funktion. Det er eksempelvis stativ på renovationsbil, støtteben på kranbil, trækspil på 

bjærgningskøretøj, vandpumpe på beredskabsbil samt beslag og konsol for sneplov i forberedel-

ses- og beredskabsperioden. Beslag, konsoller, frontstøtteben og afskærmninger medregnes 

ikke i lastbilens samlede længde. 

Frontmonteret redskab og udstyr samt beslag og konsol for sneplov må ikke på grund af ud-

formning, anbringelsesmåde eller materiale udgøre fare for andre trafikanter. 

Redskaber, udstyr, beslag og konsoller skal i nødvendigt omfang være afskærmet således, at i 

tilfælde af kollision med bløde trafikanter minimeres risikoen for skader. 

Lastbil forberedt til kørsel med sneplov kan i beredskabsperioden fra den 1. oktober til den 1. 

maj, samt i en forberedelsesperiode på 14 dage før og efter, være forsynet med beslag og kon-

sol for sneplov, såfremt disse beslag og konsol er afrundede eller afskærmede, så de ikke frem-

byder unødig fare for andre trafikanter. 

Uden for forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil 

være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog for-

blive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en 

rundingsradius på mindst 5 mm.  

Lastbil, der kræves forsynet med avanceret nødbremsesystem (AEBS), kan være således indret-

tet, at AEBS-systemet enten afbrydes efter fabrikantens anvisninger eller deaktiveres med en 

kontakt ved førerpladsen, når frontudstyret er monteret. AEBS-funktionen skal være virksom, 

når aftageligt frontmonteret udstyr, herunder konsol til sneplov, er fjernet. 

Lastbil med frontmonteret udstyr, der ikke opfylder ovenstående, kan godkendes ved syn indtil 

den 31. december 2017 med bemærkning: ”Frontmonteret udstyr utilstrækkeligt afskærmet”. 

Ved syn fra den 1. januar 2018 skal afgørelsen være ”Kan godkendes ved omsyn”, såfremt 

ovenstående fortolkning ikke er opfyldt. 

Bilag: Billeder af monteringer og afskærmninger. 
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