NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB
Avd. Vestfold Søndre

Til
Norsk Caravan Club
Statens Vegvesen, Ås Trafikkstasjon

Rapport om kontroll av campingvogner/bobiler på Ås trafikkstasjon den 27. og
28. april - et samarbeid mellom Statens Vegvesen, NCC avd. Vestfold Søndre
og avd. Vestfold
Kontrollen ble gjennomført over 2 dager i tiden 1600 – 2100, og det deltok 2 bilsakkyndig fra
Ås trafikkstasjon og medlemmer fra Trafikksikkerhetskomiteen og styret i NCC avd.
Vestfold Søndre og avd. Vestfold, samt en som sjekket gass fra Autosentrum.
Kontrollen var åpen for medlemmer og andre interesserte, i det alle medlemmer i forkant
hadde fått informasjon om tilbudet.
Kontrollen var gratis både for medlemmer og ikke medlemmer. Det ble ikke utferdiget
ordinære mangellapper, men en sterk anmodning om å rette de feil som ble oppdaget. Det
ble benyttet NCC’s kontrollskjema (original med 2 kopier).
I forbindelse med kontrollen var det laget et eget klistremerke: "Sikkerhetskontrollert
2015", som eierne av godkjente vogner/bobiler kunne få kjøpt. De som fikk mangler kan
senere få merke ved fremvising av verkstedregning for utført reparasjon.
Damene i styret i avd. Vestfold Søndre solgte kaffe og kaker utenfor kontrollhallen til de
frammøtte.
Det ble i løpet av de to kveldene kontrollert 11 campingvogner og 43 bobiler - til sammen
54 kontrollerte. Denne gangen ble det etter ønske fra de Bilsakkyndige ikke kontrollert biler
over 3,5 tonn i kontrollhalllen (disse har EU-kontroll hvert år), samt at det bare ble kontrollert
bobiler under 3,5 tonn som var eldre enn 4 år. Bilene som falt utenfor dette kom på vekta, fikk
kontrollert lys, gass og brannslokkingsapparat.
5 campingvogner og 23 bobiler og kom gjennom kontrollen uten mangler. Manglende lys
var det mye av, samt noen ujevne bremser på bobiler.
Når det gjelder bremser på campingvognene var det spesielt ujevne eller dårlig justerte bremser som gikk igjen, og særlig da at påløpsbremsen har for lang vandring før bremsebåndene
tar godt nok.
For de bobilene som kom i kontrollhallen, ble det foretatt en noe enklere kontroll da disse jo
har EU-kontroll hver andre år. Det ble konstatert mye feil med lys, feil på bremser, eksosanlegg m.m., men den største overraskelsen for mange eiere kom nok i vektkontrollen hvor de
fleste bobilene hadde svært lite eller ingen ting å gå på.
Ved test av gassinstallasjoner ble det lagt vekt på kontroll av gummislangenes kvalitet og
alder, samt trykktesting av hele anlegget. Det ble under kontrollen byttet 15 gummislanger.
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Det skal bemerkes at det trolig er de ”beste” vognene/bobilene som møter til slike kontroller,
og at gjennomsnittet av vår campingvogn-/bobilpark formentlig er i en langt dårligere forfatning.
Følgende bobiler/campingvogner ble kontrollert:
RT 1540
KV5651
XN 8941
CN 5720
HX 4741
NP 4636
KP 5121
NP 4945

PE 8877
BP 9769
LN 7179
LJ 18718
NF 33007
NF 43372
LY 67187
PP 69157

YE 91693
AX 75362
HS 83108
NF 48273
LJ 12677
LJ 48171
RJ 87587
PP 63279

LS 77563
KH 58538
LX 67611
VH 11166
LJ 55647
KZ 52348
CF 37938
RJ 59739

JU 93891
LJ 25980
LJ 11426
PD 30121
LJ 48687
LJ 30675
AD 97793
AJ 51858

AE 26922
NF 28440
LJ 50356
LY 55937
LS 62255
UR 51217
PP 65198

Reg.nr. er oppført etter ønske fra Ås Trafikkstasjon slik at de kan gå inn i det sentrale motorvognregisteret og registrere campingvognene/bobilene som kontrollert.
NCC avd. Vestfold Søndre og avd. Vestfold vil nytte anledningen til å takke Ås trafikkstasjon
for utmerket og velvillig bistand til kontrollen. Vi setter umåtelig pris på dette samarbeidet, og
håper det kan fortsette.
For NBCC avd. Vestfold Søndre

Ola Akre

Vedlagt følger en samlerapport angående feil og mangler som ble oppdaget under kontrollen
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Statens vegvesen / NCC avd. Vestfold Søndre og avd. Vestfold
Statens vegvesen

Vestfold

Sikkerhetskontroll av:
campingvogner/bobiler

Samlerapport over antall feil og mangler
oppdaget under
sikkerhetskontroll 27.og 28. april 2015
(Kontroll av 11 campingvogner og 43 bobiler)

Kontrollert av NCC:
Gasskoblinger / slanger
Gasslekkasjetest (trykktest)
Brannslukningsapparat
Kontroll 230 V anlegg
Batterimontering – utlufting
Fukt / råte / lekkasje
Vekt av vogn/bobil

Feil
15
2
?

Vet ikke hvor mange som manglet

(ikke kontrollert)
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(Alle de kontrollerte ble veid på vekta, men
dette bare til info til eiers orientering.)

Vekt i følge vognkort
Kontrollert av Biltilsynet:
Understell, bolter, støtteben
Hjullager, hjuloppheng, aksel
Støtdempere
Dekk/felger
Utvendig lys og reflekser
Påløp, kulehandske, mansjett (1)
Bremser, sikkerhetswire
(1)
Bremser
(2)
Forstilling og styring
(2)
Eksosanlegg
(2)

(ikke kontrollert)

1
4
16
1
4
4
2
3
(1) Campingvogn

(2) Bobil

