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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1824 

av 14. juli 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til henholdsvis krav til kjøretøyets 

funksjonssikkerhet, krav til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav og krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21  

nr. 5, artikkel 22 nr. 5, artikkel 23 nr. 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8 og artikkel 54 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har registrert problemer som godkjenningsmyndigheter og berørte parter har støtt på og påpekt i 

forordning (EU) nr. 168/2013 samt delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014(2), delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 44/2014(3) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(4) om utfylling av forordning (EU)  

nr. 168/2013, og for å sikre korrekt anvendelse av nevnte forordninger bør noen av de påviste problemene avhjelpes 

gjennom endringer. 

2) For å sikre at ordningen for EU-typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L er konsekvent og effektiv, er det nødvendig å 

kontinuerlig forbedre de tekniske kravene og prøvingsmetodene som er fastsatt i nevnte delegerte rettsakter, og tilpasse 

dem til den tekniske utviklingen. Det er også nødvendig å bedre tekstens klarhet i de delegerte rettsaktene. 

3) Følgende endringer av delegert forordning (EU) nr. 3/2014 med hensyn til tekniske krav og prøvingsmetoder på 

området funksjonssikkerhet bør av konsekvens- og klarhetshensyn gjøres i vedleggene til nevnte delegerte forordning: 

Listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 3/2014 som inneholder gjeldende UN-ECE-reglementer, bør 

ajourføres og dens vedlegg XV om montering av dekk bør presiseres ytterligere ved å tilføye bestemmelser om 

produsentens erklæring med hensyn til tillatte brukskategorier og kontroller i henhold til dette. Ytterligere presiseringer 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 15.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 11. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 

med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul 

og firehjuls motorsykler (EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 168/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning (EUT L 53 av 

21.2.2014, s. 1). 
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bør tilføyes vedlegg XVII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 med hensyn til innvendig utstyr, til 

vedlegg XVIII med hensyn til begrensning av største effekt og vedlegg XIX med hensyn til krav til konstruksjonsmessig 

integritet, særlig for motordrevne sykler innenfor virkeområdet for forordning (EU) nr. 168/2013. 

4) Av hensyn til fullstendighet og nøyaktighet er det hensiktsmessig at listen i vedlegg I til delegert forordning (EU)  

nr. 3/2014 over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse, omfatter UN-ECE-reglement nr. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 

19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 og 113. 

5) Følgende endringer av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 bør gjøres av konsekvens- og nøyaktighetshensyn: Vedlegg 

I til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 inneholder en liste over gjeldende UN-ECE-reglementer, som bør oppdateres. 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 44/2014 bør utfylles med hensyn til krav til merking av deler, utstyr og komponenter 

til identifikasjon og forebygging av ulovlige inngrep. Vedlegg III til nevnte delegerte forordning bør endres for å 

presisere kravene ved konvertering av kjøretøyer i undergruppe L3e/L4e-A2 til motorsykler i gruppe A3 og omvendt. 

Visse endringer bør gjøres i vedlegg XI til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 om masser og dimensjoner, 

særlig i forbindelse med definisjonen av bakkeklaring for undergruppe L3e-AxE (enduromotorsykkel) og L3e-AxT 

(trialmotorsykkel). Vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 bør endres med hensyn til det 

standardiserte tilkoplingsgrensesnittet for egendiagnose, og i vedlegg XVI til samme delegerte forordning bør det 

foretas visse presiseringer om parkeringsstøtter for disse underkategoriene av motorsykler. 

6) Egendiagnose (OBD) er avgjørende for effektiv reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Nøyaktig diagnose gjør at 

reparatøren raskt kan identifisere hvilken minste utskiftbare enhet som må repareres eller skiftes ut. For å kunne følge 

den raske tekniske utviklingen på området for kontroll av framdriftssystemer er det hensiktsmessig at listen over 

innretninger som overvåkes med henblikk på svikt i strømkretser, gjennomgås i 2017. Innen 31. desember 2018 bør det 

fastsettes om eventuelle ytterligere innretninger og funksjonsfeil bør tilføyes på listen oppført i tillegg 2 til vedlegg XII 

til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 for å gi medlemsstatene, kjøretøyprodusentene, deres leverandører samt 

reparasjonsindustrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg før OBD II trer i kraft. Parameteridentifikatoren (PID) $1C på det 

aktuelle egendiagnosesystemet kan programmeres til $00 eller $FF så lenge dens verdi ikke er standardisert for 

kjøretøyer i gruppe L. Fra datoen for offentliggjøring av den reviderte standarden ISO 15031-5:20xx som inneholder en 

slik standardisert verdi beregnet på kjøretøyer i gruppe L, bør denne standardiserte verdien for å sikre konsekvens og 

fullstendighet være programmert som et svar på en PID $1C-forespørsel fra et standard skanneverktøy. 

7) For å sikre fullstendighet og konsekvens bør visse formler tilpasses i vedlegg II og V til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014. I vedlegg VI til nevnte delegerte forordning om forurensningsreduserende innretningers holdbarhet 

bør kriteriene for klassifisering av SRC-LeCV-syklusen for strekningsakkumulasjon tilpasses til den tekniske 

utviklingen. Endelig bør vedlegg IX til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 endres for å ta hensyn til visse 

bestemmelser om tiltak mot ulovlige inngrep som er fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 på området 

godkjenning av lydnivå, særlig for lydsystemer med flere driftsinnstillinger. 

8) Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampingsutslippene til de 

grensene for hydrokarbonmasse som er fastsatt i del C i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. For dette formål 

må det foretas en type IV-prøving ved typegodkjenningen for å måle kjøretøyets fordampingsutslipp. Ett av kravene i 

forbindelse med type IV-prøving i et forseglet kammer for bestemmelse av fordampingsutslipp (SHED) er at det enten 

skal monteres en raskt eldet karbonbeholder eller, dersom det monteres en innkjørt karbonbeholder, legges til en 

forringelsesfaktor. I undersøkelsen av miljøvirkninger nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013 vil det bli 

undersøkt om det er kostnadseffektivt å beholde denne forringelsesfaktoren som alternativ til å montere en representativ 

og raskt eldet karbonbeholder. Dersom undersøkelsen viser at denne metoden ikke er kostnadseffektiv, vil det på et 

passende tidspunkt bli framlagt et forslag om å fjerne denne muligheten med virkning etter Euro 5. 

9) Det er behov for en standardisert metode for måling av kjøretøyers energieffektivitet (drivstoff- eller energiforbruk, 

karbondioksidutslipp og elektrisk rekkevidde) for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshindringer medlemsstatene 

imellom, og for å sikre at kunder og brukere mottar objektiv og presis informasjon. Inntil en harmonisert 

prøvingsmetode er fastsatt for kjøretøyer i gruppe L1e med pedaler, nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 

og i nr. 1.1.2 i vedlegg XIX til delegert forordning (EU) nr. 3/2014, bør disse kjøretøyene i gruppe L1e unntas fra 

prøving av elektrisk rekkevidde.  
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10) Delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

bør derfor endres. 

11) Ettersom forordning (EU) nr. 168/2013, delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 allerede har fått anvendelse og endringene av disse rettsaktene omfatter en rekke 

rettelser, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 3/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 2 endres «produsentene» til «produsentene av deler og utstyr». 

2) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

I delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 3 endres «produsentene» til «produsentene av deler og utstyr». 

2) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I delegert forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) [Endringen berører ikke den norske teksten.] 

b) Nr. 42 skal lyde: 

«42) «høyeste 30-minuttershastighet» høyeste hastighet som et kjøretøy kan holde i 30 minutter, som et resultat av 

den målingen av 30-minutterseffekt som er fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 85(*), 

  

(*) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.» 

2) I artikkel 3 nr. 4 endres «produsenten» til «produsenten av deler og utstyr», 

3) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 3/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

1 
Frontlykter på motorvogner (R2, 

HS1) 
02 

EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

3 Refleksinnretninger Supplement 12 til endringsserie 02 
EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

6 Lykter for retningslys Supplement 25 til endringsserie 01 
EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

7 
Lykter for markeringslys foran og 

bak og lykter for stopplys 
Supplement 23 til endringsserie 02 

EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

8 

Frontlykter på motorvogner (H1, 

H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, 

H11, HIR1, HIR2) 

05 
EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 71. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

16 
Bilbelter, sikringsutstyr og barne-

sikringsutstyr 
Supplement 5 til endringsserie 06 

EUT L 304 av 

20.11.2015, s. 1. 

L2e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

19 Lykter for tåkelys foran Supplement 6 til endringsserie 04 
EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 1. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

20 Frontlykter på motorvogner (H4) 03 
EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 170. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

28 Signalhorn Supplement 3 til endringsserie 00 
EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 33. 
L3e, L4e og L5e 

37 Glødetrådslamper Supplement 42 til endringsserie 03 
EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 36. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 
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UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

38 Lykter for tåkelys bak Supplement 15 til endringsserie 00 
EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 20. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

39 

Ensartede bestemmelser om god-

kjenning av kjøretøyer med  

hensyn til innretningen for 

hastighetsmåling, herunder monte-

ring 

Supplement 5 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 120 av 

13.5.2010, s. 40. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

43 Sikkerhetsglass Supplement 2 til endringsserie 01 
EUT L 42 av 

12.2.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

46 
Innretninger for indirekte utsyn 

(speil) 
Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 237 av 

8.8.2014, s. 24. 

L2e, L5e, L6e og 

L7e 

50 
Lysinnretninger til kjøretøyer i 

gruppe L 
Supplement 16 til endringsserie 00 

EUT L 97 av 

29.3.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

53 
Montering av lysinnretninger (mo-

torsykkel) 
Supplement 14 til endringsserie 01 

EUT L 166 av 

18.6.2013, s. 55. 
L3e 

56 
Frontlykter på mopeder og 

kjøretøyer som anses som mopeder 
01 

EUT L 89 av 

25.3.2014, s. 1. 
L1e, L2e og L6e 

57 

Frontlykter på motorsykler og 

kjøretøyer som anses som motor-

sykler 

02 
EUT L 130 av 

1.5.2014, s. 45. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

60 
Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 
Supplement 4 til endringsserie 00 

EUT L 297 av 

15.10.2014, s. 23. 
L1e og L3e 

72 

Frontlykter på motorsykler og 

kjøretøyer som anses som motor-

sykler (HS1) 

01 
EUT L 75 av 

14.3.2014, s. 1. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

74 
Montering av lys- og lyssignalinn-

retninger (moped) 
Supplement 7 til endringsserie 01 

EUT L 166 av 

18.6.2013, s. 88. 
L1e 

75 Dekk Supplement 13 til endringsserie 01 
EUT L 84 av 

30.3.2011, s. 46. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

78 

Bremsing, herunder 

blokkeringsfrie og kombinerte 

bremseanlegg 

Rettelse 2 til endringsserie 03 
EUT L 24 av 

30.1.2015, s. 30. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

81 Speil Supplement 2 til endringsserie 00 
EUT L 185 av 

13.7.2012, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 
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UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

82 

Frontlykter på mopeder og 

kjøretøyer som anses som mopeder 

(HS2) 

01 
EUT L 89 av 

25.3.2014, s. 92. 
L1e, L2e og L6e 

87 Lykter for kjørelys Supplement 15 til endringsserie 00 
EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

90 
Reservebremsebeleggenheter og 

bremsebelegg til trommelbremser 
02 

EUT L 185 av 

13.7.2012, s. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

98 
Frontlykter med lyskilde av gassut-

ladningstypen 
Supplement 4 til endringsserie 01 

EUT L 176 av 

14.6.2014, s. 64. 
L3e 

99 Lyskilder av gassutladningstypen Supplement 9 til endringsserie 00 
EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 35. 
L3e 

112 Frontlykter med asymmetrisk lys Supplement 4 til endringsserie 01 
EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 67. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

113 Frontlykter med symmetrisk lys Supplement 3 til endringsserie 01 
EUT L 176 av 

14.6.2014, s. 128. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

Forklarende merknad: Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. 

For visse komponenter er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til 

denne forordning.» 

 2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4. Dersom REESS om bord kan lades eksternt av føreren, skal det være umulig å bevege kjøretøyet ved hjelp av 

dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til den eksterne strømforsyningen er fysisk koplet til 

kjøretøyets inntak. For kjøretøyer i gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand ≤ 35 kg skal det være umulig 

å bevege kjøretøyet ved hjelp av dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til batteriladeren er fysisk 

koplet til den eksterne strømforsyningen. Oppfyllelse av dette kravet skal godtgjøres ved bruk av den 

koplingen eller batteriladeren som er angitt av kjøretøyprodusenten. Når det gjelder permanent tilkoplede 

ladekabler, anses kravet ovenfor å være oppfylt når bruk av ladekabelen klart hindrer bruk av kjøretøyet (f.eks. 

at kabelen alltid ligger over betjeningsinnretninger, førerens sal, førersetet, styret eller rattet, eller at setet som 

dekker kabelens oppbevaringsrom, ikke kan lukkes).» 

b) Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3 Rygging 

Det skal ikke være mulig å aktivere kjøretøyets reversfunksjon på en ukontrollert måte mens kjøretøyet er i 

bevegelse framover, i den grad en slik aktivering kan føre til en plutselig og kraftig retardasjon eller at hjul låses. 

Det kan imidlertid være mulig å aktivere kjøretøyets reversfunksjon på en slik måte at kjøretøyets hastighet 

reduseres gradvis.» 
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 3) I vedlegg VII del 1 skal nr. 1.1.1 lyde: 

«1.1.1. Alt sikkerhetsglass som er montert på kjøretøyet, skal være typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 43(*). 

  

(*) EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1.» 

 4) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.1.1 og 1.1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1.1. Det skal sikres at det ikke tillates avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene, og særlig 

skal tilpasning av utseendet til de fastsatte symbolene være forbudt. 

1.1.1.2. Små uregelmessigheter med hensyn til linjetykkelse, festing av merkene og andre relevante produksjons-

toleranser skal godtas som fastsatt i nr. 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (designprinsipper).» 

b) Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3. Det skal sikres at det ikke tillates avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene, og særlig 

skal tilpasning av utseendet til de fastsatte symbolene være forbudt. 

Små uregelmessigheter med hensyn til linjetykkelse, festing av merkene og andre relevante produksjons-

toleranser skal godtas som fastsatt i nr. 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (designprinsipper).» 

 5) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.12 skal lyde: 

«1.12 Dersom aktivering av automatisk tent frontlykt eller lykt for kjørelys er koplet til at en motor er i gang, skal dette 

for kjøretøyer med elektrisk eller annet alternativt framdriftssystem og kjøretøyer utstyrt med en framdriftsenhet 

med automatisk stopp-/startsystem, forstås som en kopling til aktivering av hovedstrømbryteren med kjøretøyet i 

normal driftstilstand.» 

b) Nr. 2.3.11.8 skal lyde: 

«2.3.11.8. Andre krav: 

— Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for ryggelys som kan typegodkjennes for 

kjøretøyer i gruppe L, skal lykten for ryggelys typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 23(*). 

  

(*) EUT L 237 av 8.8.2014, s. 1.» 

c) Nr. 2.3.15.8 skal lyde: 

«2.3.15.8. Andre krav: 

— Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for sidemarkeringslys som kan typegod-

kjennes for kjøretøyer i gruppe L, skal lyktene typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 91(*). 

  

(*) EUT L 4 av 7.1.2012, s. 27.»  
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 6) I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 og 1.1.1 skal lyde: 

«1.1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1.1.1–1.1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder 

eventuelle reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75. 

1.1.1. Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er typegod-

kjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75 i henhold til gjeldende EU-regelverk på tidspunktet for 

typegodkjenningsprøving av kjøretøyet, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre egenskaper, får 

kravene i nr. 1.1 ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— Dekkene er typegodkjent i samsvar med rådsdirektiv 92/23/EØF(*), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 661/2009(**) eller UN-ECE-reglement nr. 106, og 

— godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer til 

kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i prøvings-

rapporten. 

  

(*) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk 

(EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den 

generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet 

på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1).» 

b) Nr. 1.2 utgår. 

c) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2. Kjøretøyprodusenten kan begrense hvilke brukskategorier av original- og reservedekk som kan monteres på 

kjøretøyet. I så fall skal det tydelig angis i kjøretøyets bruksanvisning hvilke brukskategorier av dekk som kan 

monteres.» 

d) Nr. 2.2.1 utgår. 

e) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Den plassen hvert hjul har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk av 

den største tillatte dekkdimensjonen og felgbredden, idet det tas hensyn til minste og største innpressingsdybde 

innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av kjøretøyprodusenten. 

Dette skal kontrolleres ved å gjennomføre kontrollene med de største og bredeste dekkene på hver plass, idet det 

tas hensyn til den relevante felgdimensjonen og største tillatte seksjonsbredde og ytre diameter for dekket i 

forhold til den dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i det gjeldende regelverket. Kontrollene skal utføres ved 

at en representasjon av dekkets tillatte samlede dimensjoner i form av største omslutning, ikke bare det faktiske 

dekket, får dreie på plassen for det aktuelle hjulet.» 

f) Nye nr. 2.3.1, 2.3.2 og 2.4 skal lyde: 

«2.3.1. Alle dekk som kan monteres på kjøretøyet i henhold til nr. 2.2, skal tas i betraktning ved fastsettelse av tillatte 

samlede dimensjoner (dvs. største dekkomslutning) for det relevante dekket, i samsvar med gjeldende EU-

regelverk på tidspunktet for typegodkjenningsprøving av kjøretøyet. For dette formål skal enten spesifika-

sjonene fastsatt i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 75 eller de tillatte prosentdelene fastsatt for størrelser 

som ikke inngår i nevnte vedlegg, tas i betraktning (f.eks. største bredde for universaldekk (MST – 

multiservice tyre) + 25 %, vanlige dekk og vinterdekk + 10 % ved en felgdiameterkode på 13 og over og + 8 % 

ved en felgdiameterkode til og med 12).  
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2.3.2. Den tillatte dynamiske veksten av høyden på diagonal- og diagonalbeltedekk som er typegodkjent i samsvar 

med UN-ECE-reglement nr. 75, avhenger dessuten av dekkets hastighetskategori og brukskategori. For å sikre 

at kjøretøyets sluttbruker har et passende utvalg av diagonal- og diagonalbeltedekk, skal kjøretøyprodusenten 

ta hensyn til både de tillatte brukskategoriene og hastighetskategorien som er forenlig med kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet, ved fastsettelsen av den tillatte toleransen fastsatt i nr. 4.1 i vedlegg 9 til UN-ECE-

reglement nr. 75 (dvs. Hdyn = H × 1,10 til Hdyn = H × 1,18). Kjøretøyprodusenten kan velge å ta hensyn til 

strengere kategorier. 

2.4. Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere 

at kravene i nr. 2.3–2.3.2 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og kjøretøykon-

struksjonen er større enn 10 mm på alle punkter.» 

g) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. For kjøretøyer som normalt er utstyrt med vanlige dekk og iblant er utstyrt med vinterdekk, der vinterdekkets 

symbol for hastighetskategori skal tilsvare en hastighet som enten er høyere enn kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet eller minst 130 km/t (eller begge). Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

er høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte vinterdekkenes laveste hastighetskategori, 

skal det imidlertid inne i kjøretøyet, eller så nær instrumentene som mulig dersom kjøretøyet ikke har noe 

innvendig rom, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som 

angir den laveste verdien for de monterte vinterdekkenes høyeste hastighetskapasitet eller hastigheten som 

produsenten anbefaler for kjøretøyet (avhengig av hva som er lavest).» 

 7) I vedlegg XVI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Alle tegn på skiltet skal være i refleksmateriale typegodkjent som klasse D, E eller D/E i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 104(*). 

  

(*) EUT L 75 av 14.3.2014, s. 29.» 

b) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Skiltet skal plasseres vinkelrett (± 5°) på kjøretøyets plan i lengderetningen.» 

c) I nr. 3.6.1 skal første strekpunkt lyde: 

«— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetnin-

gen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt,» 

d) I nr. 3.6.2 skal første strekpunkt lyde: 

«— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetnin-

gen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt,» 

 8) I vedlegg XVII gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1.1.6.3.1 skal lyde: 

«1.1.6.3.1. Dersom instrumentbordets nivå ligger over det horisontalplanet som sammenfaller med R-punktet for 

førerens sitteplass, skal imidlertid kneformet prøvingsutstyr brukes over den øvre horisontale grensen til 

innvendig sone 2 for å vurdere kontaktkanter på instrumentbordet samt eventuelle deler som er montert 
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direkte på instrumentbordet, og som er plassert under instrumentbordets nivå. Den tekniske instansen skal 

etter avtale med typegodkjenningsmyndigheten tydelig angi i prøvingsrapporten hvilke deler av det 

innvendige utstyret som anses å tilhøre instrumentpanelet og relevante deler. Det skal ikke tas hensyn til 

betjeningsinnretningen for styring ved fastsettelse av instrumentbordets nivå.» 

b) Nytt nr. 2.1.8 skal lyde: 

«2.1.8. Kontaktkanter på typegodkjente innvendige speil (klasse I) anses å oppfylle kravene i dette vedlegg.» 

c) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. I denne sonen og sonen som er omfattet av nr. 1.1.6.3.1, skal kneformet prøvingsutstyr flyttes fra enhver gitt 

utgangsposisjon i horisontal retning og framover, mens retningen på innretningens X-akse kan variere innenfor 

de angitte grensene. Alle kontaktkanter, unntatt de som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumnings-

radius på minst 3,2 mm. Det skal ikke tas hensyn til kontakt med innretningens bakside.» 

d) Nye nr. 2.4, 2.4.1 og 2.4.2 skal lyde: 

«2.4. Innvendig sone 1, 2 og 3 

2.4.1. Radiene for kontaktkanter som ikke kan bestemmes nøyaktig ved bruk av vanlige måleverktøy (f.eks. 

radiuslære) på grunn av skrå hjørner, utstikkende deler, dele- eller designlinjer, ribber og ujevnhet samt 

overflatestruktur, anses å oppfylle kravene, forutsatt at slike kanter minst er avrundet. 

2.4.2. Kjøretøyprodusenten kan alternativt velge at alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 21(*) får full 

anvendelse, som fastsatt for kjøretøygruppe M1, og som omfatter alt og ikke bare deler av det innvendig 

utstyret. 

  

(*) EUT L 188 av 16.7.2008, s. 32.» 

 9) I vedlegg XVIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.2.1.1 skal lyde: 

«1.1.2.1.1. Justering av tenningsegenskapene, herunder tenningsinnstilling og/eller forekomst av gnist, for å begrense 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største effekt skal tillates for (under)gruppe L3e-A2 

(bare dersom største nettoeffekt ≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB og L7eC. Det kan også tillates for 

andre (under)grupper, forutsatt at justeringen ikke har negativ innvirkning på utslipp av forurensende 

gasser, CO2-utslipp og drivstofforbruk ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største 

effekt, som skal kontrolleres av den tekniske instansen.» 

b) Nr. 1.1.2.5 skal lyde: 

«1.1.2.5. Minst to av de begrensningsmetodene som brukes, som nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4, skal virke uavhengig av 

hverandre, være av forskjellig art og ha forskjellig konstruksjonsfilosofi, selv om de kan omfatte like 

elementer (f.eks. begge metoder basert på begrepet omdreiningshastighet som kriterium, men der den ene 

innebærer måling inni motoren, mens den andre innebærer måling ved drivverkets girkasse). Dersom én 

metode ikke virker etter hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep), skal det ikke være til hinder for de 

andre metodenes begrensningsfunksjon. I dette tilfellet kan kjøretøyets største effekt og/eller høyeste 
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hastighet være lavere enn under normale forhold. Uten at det berører toleransen for produksjonssamsvar 

fastsatt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 44/2014, kan kjøretøyets største effekt og/eller høyeste 

hastighet ikke være høyere enn den som ble påvist ved typegodkjenning, dersom én av de to redundante 

begrensningsmetodene settes til side.» 

c) Nye nr. 1.1.2.6–1.1.2.9 skal lyde: 

«1.1.2.6. Kjøretøyprodusenten skal tillates å benytte andre begrensningsmetoder enn dem som er oppført i nr. 1.1.2.1–

1.1.2.4, dersom produsenten kan godtgjøre overfor den tekniske instansen og til typegodkjennings-

myndighetens tilfredshet at disse alternative begrensningsmetodene overholder redundansprinsippene fastsatt 

i nr. 1.1.2.5, og forutsatt at minst én av parametrene oppført i nr. 1.1.2.1, 1.1.2.2 eller 1.1.2.3 (for eksempel 

begrensning av drivstoff, luftmasse, gnistdannelse og drivverkets omdreining) benyttes i en av begrensnings-

metodene. 

1.1.2.7. Produsenten skal tillates å kombinere to eller flere av de individuelle begrensningsmetodene nevnt i  

nr. 1.1.2.1–1.1.2.4 som del av en begrensningsstrategi. En slik kombinasjon av begrensningsmetoder skal 

anses som én enkelt begrensningsmetode i henhold til nr. 1.1.2.5. 

1.1.2.8. Individuelle begrensningsmetoder eller kombinasjoner av begrensningsmetoder nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4 

kan anvendes mer enn én gang, forutsatt at disse anvendelsene fungerer uavhengig av hverandre i henhold til 

kravet i nr. 1.1.2.5, slik at dersom en av metodene ikke virker etter hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig 

inngrep), skal det ikke forringe funksjonen av en annen anvendelse av samme begrensningsmetode eller 

kombinasjon av begrensningsmetoder. 

1.1.2.9. En begrensningsstrategi som i tilfelle svikt (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep) omfatter aktivering av en 

bestemt driftsmåte (f.eks. en nøddriftsstrategi) der kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt er 

vesentlig redusert til et nivå som ikke er egnet for normal drift, eller som aktiverer en tenningssperre som 

hindrer motoren i å gå så lenge feilen vedvarer, skal anses som en begrensningsmetode.» 

d) Nr. 1.1.4 skal lyde: 

«1.1.4. Det er forbudt å tilby eller bruke andre midler som gjør det mulig for kjøretøyets fører å direkte eller indirekte 

justere, innstille, velge eller endre framdriftsenheten på en måte som medfører overskridelse av enhetens 

høyeste ytelse fastsatt på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg I del B nr. 2.8 punkt 1.8.2–

1.8.9 i forordning (EU) nr. 901/2014 (f.eks. ved hjelp en bryter for høyytelseskjøring, en særlig kodet 

gjenkjennnelsestransponder i tenningsnøkkelen, fysisk eller elektronisk innstilling av koplingskabel, en 

valgmulighet gjennom en elektronisk meny eller en programmerbar funksjon i styreenheten).» 

e) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Kjøretøyprodusenten skal godtgjøre at de særlige kravene i nr. 1.1–1.1.2.9 er oppfylt, ved å bevise at to eller flere 

av de metodene som er benyttet, ved å integrere særlige innretninger og/eller funksjoner i kjøretøyets framdrifts-

system sikrer den påkrevde begrensningen av kjøretøyets største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt 

og/eller høyeste hastighet, og at hver metode oppnår dette fullstendig uavhengig av hverandre.» 

10) I vedlegg XIX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.1 skal lyde: 

«1.1.1. Kjøretøyer i gruppe L1e-A og sykler i kjøretøygruppe L1e-B med pedaler skal være konstruert og bygd slik at 

de overholder alle bestemmelser om krav og prøvingsmetoder fastsatt for styrestammer, setepinner, forgafler og 

rammer i standarden ISO 4210:2014, uavhengig av eventuelt misforhold mellom virkeområder i den tekniske 

standarden. Påkrevd minsteverdi for prøvingskreftene skal være i samsvar med tabell 19-1 i nr. 1.1.1.1.» 
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b) Nytt nr. 1.1.1.1 skal lyde: 

«1.1.1.1. Tabell 19-1 

Prøvinger og minstekrefter eller antall prøvingssykluser for kjøretøyer i gruppe L1e-A og sykluser i 

kjøretøygruppe L1e-B med pedaler 

Emne Prøvingens betegnelse 
Henvisning til prøving som skal 

brukes 

Påkrevd minsteverdi for 

prøvingskraft eller minste antall 

prøvingssykluser 

Styre og 

stamme 

Prøving av bøying til siden 

(statisk prøving) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
800 N (= kraft, F2) 

Tretthetsprøving (trinn 1 – 

belastning utenfor fase) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
270 N (= kraft, F6) 

Tretthetsprøving (trinn 2 – 

belastning i fase) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
370 N (= kraft, F7) 

Ramme 

Tretthetsprøving med pedal-

krefter 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.3 
1 000 N (= kraft, F1) 

Tretthetsprøving med hori-

sontale krefter 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.4 

Kraft forover, F2 = 850 N, 

Kraft bakover, F3 = 850 N, 

C1 = 100 000 (= antall 

prøvingssykluser) 

Tretthetsprøving med en 

vertikal kraft 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.5 
1 100 N (= kraft, F4) 

Forgaffel Statisk bøyeprøving 
ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 5.3 
1 500 N (= kraft, F5) 

Setepinne 

Trinn 1, tretthetsprøving 
ISO 4210-9:2014, prøvings-

metode 4.5.2 
1 100 N (= kraft, F3) 

Trinn 2, statisk motstands-

prøving 

ISO 4210-9:2014, prøvings-

metode 4.5.3 
2 000 N (= kraft, F4)» 

c) I nr. 1.2 endres «drivverk» til «framdriftssystem». 

 _____  
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VEDLEGG II 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

10 
Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 
Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 254 av 

20.9.2012, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

62 
Beskyttelse mot uvedkommendes 

bruk 
Supplement 2 til endringsserie 00 

EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 37. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

Forklarende merknad: Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. 

For visse komponenter er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til 

denne forordning.» 

 2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.3.1.1 endres «kombinasjon sylinder/stempel» til «sylinder, stempel». 

b) I nr. 2.3.1.2 endres «kombinasjon sylinder/stempel» til «sylinder, stempel». 

c) Nr. 3.2.1.3 skal lyde: 

«3.2.1.3. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene.» 

d) Nytt nr. 3.2.2.5 skal lyde: 

«3.2.2.5. For totaktsmotorer skal største tykkelse på en eventuell pakning mellom sylinderbunnen og veivhuset ikke 

overstige 0,5 mm etter montering.» 

e) Nye nr. 3.3, 3.3.1 og 3.3.2 skal lyde: 

«3.3. Kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT – continuous variable transmission) 

3.3.1. Eventuelle deksler til CVT-girkasser skal være festet ved hjelp av minst to selvdestruerende bolter eller kunne 

fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

3.3.2. CVT-mekanismen som er beregnet på å begrense utvekslingsforholdet ved å begrense den faktiske avstanden 

mellom to skiver, skal være fullt ut integrert i én eller begge skiver på en slik måte at det er umulig å endre den 

faktiske avstanden utover en grense som ville medføre en økning av kjøretøyets høyeste hastighet med mer 

enn 10 % av kjøretøyets høyeste tillatte hastighet, uten å ødelegge skivesystemet. Dersom produsenten bruker 

utskiftbare avstandsringer i CVT-girkassen for å justere kjøretøyets høyeste hastighet, skal fullstendig fjerning 

av disse ringene ikke øke kjøretøyets høyeste hastighet med mer enn 10 %.» 
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f) Nr. 3.5, 3.5.1 og 3.5.2 utgår. 

g) Nr. 4–4.2.3 skal lyde: 

«4. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i (under)gruppe L3e-A1 og L4e-A1 

4.1 Kjøretøyer i undergruppe L3e-A1 og L4e-A1 skal oppfylle kravene i enten nr. 4.2–4.2.3 eller nr. 4.3, 4.3.1 og 

4.3.2 eller nr. 4.4, 4.4.1 og 4.4.2 samt kravene i nr. 4.5, 4.6 og 4.7. I tillegg skal de oppfylle kravene i  

nr. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.3.1 og 3.2.3.3. 

4.2. En hylse som ikke kan fjernes, skal være plassert i innsugingskanalen. Dersom det er plassert en slik hylse i 

innsugingsrøret, skal innsugingsrøret være festet til motorblokken med selvdestruerende bolter eller bolter som 

kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

4.2.1. Hylsen skal ha en hardhet på minst 60 HRC. I innsnevringen skal tykkelsen være høyst 4 mm. 

4.2.2. Ved forsøk på å endre eller fjerne hylsen skal hylsen og dens fester ødelegges, eller motoren skal bli ute av 

stand til å fungere til hylsen igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.3. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på hylsens overflate eller i nærheten av den.» 

h) Nr. 4.2.4–4.2.12 utgår. 

i) Nye nr. 4.3–4.7 skal lyde: 

«4.3. Hvert innsugingsrør skal være festet med selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av 

spesialverktøy. Inni rørene skal det være en innsnevring, angitt på utsiden; på dette punktet skal veggen være 

under 4 mm tykk, eller 5 mm dersom den består av et bøyelig materiale som for eksempel gummi. 

4.3.1. Ved forsøk på å endre rørets innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere til 

røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.3.2. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene. 

4.4. Den delen av innsugingskanalen som er plassert i topplokket, skal ha en innsnevring. I hele innsugingsporten 

skal det ikke finnes noen innsnevring som er større (unntatt ventilsetene). 

4.4.1. Ved forsøk på å endre kanalens innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere 

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.4.2. Et merke med angivelse av kjøretøygruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal kunne leses på topplokket. 

4.5. Diameteren på innsnevringen nevnt i nr. 4.2 kan variere avhengig av den aktuelle kjøretøy(under)gruppen. 

4.6. Produsenten skal opplyse om diameter på innsnevringen(e) og godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten og 

den tekniske instansen at denne innsnevringen er det mest kritiske punktet for passasje av gasser, og at det ikke 

er noen annen del som dersom den endres, vil kunne øke framdriftsenhetens ytelse. 

4.7. Etter montering skal største tykkelse på toppakningen være høyst 1,6 mm.»  
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j) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1 Enhver variant eller versjon av samme type kjøretøy i undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 som oppfyller 

konverteringskravene fastsatt i nr. 4 i vedlegg III, skal ikke ha tatt utgangspunkt i en type, variant eller versjon av 

L3e-A3 eller L4e-A3 med en største netto motoreffekt og/eller største kontinuerlige nominelle effekt på mer enn 

to ganger verdiene fastsatt i klassifiseringen av undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013 (f.eks. 70 kW til 35 kW eller lavere, 50 kW til 35 kW eller lavere.» 

k) Nytt nr. 5.2.2 skal lyde: 

«5.2.2. drivstofftilførselssystemet,» 

l) Nr. 5.2.3–5.2.6 skal lyde: 

«5.2.3. luftinntakssystemet, herunder luftfilter/-filtre (endring eller fjerning), 

5.2.4. drivverket, 

5.2.5. styreenheten(e) som styrer framdriftsenhetens ytelse, 

5.2.6. fjerning av komponenter (mekaniske, elektriske, strukturelle osv.) som begrenser full motorbelastning og fører 

til endring av framdriftsenhetens ytelse som godkjent i samsvar med del A i vedlegg II til forordning (EU)  

nr. 168/2013.» 

m) Nr. 2.2.7 utgår. 

n) Nye nr. 6–6.5.2 skal lyde: 

«6. Tilleggskrav for (under)gruppe L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 og L6e 

6.1. Delene, utstyret og komponentene oppført nedenfor skal ha permanent merking som ikke lar seg fjerne, med 

kodenumre og symboler for identifikasjon som er tildelt av enten kjøretøyprodusenten eller produsenten av 

slike (reserve)deler, slikt (reserve)utstyr eller slike (reserve)komponenter. Slik merking kan være en etikett, 

forutsatt at den forblir leselig ved normal bruk og ikke kan fjernes uten å bli ødelagt. 

6.2. Merkingen nevnt i nr. 6.1 skal i prinsippet være synlig uten at den aktuelle delen eller andre deler av 

kjøretøyet må demonteres. Dersom karosseriet eller andre deler av kjøretøyet skjuler merkingen, skal 

kjøretøyprodusenten gi vedkommende myndigheter opplysninger om hvordan de aktuelle delene åpnes eller 

demonteres, og hvor merkingen er plassert. 

6.3. Tegnene, figurene eller symbolene som brukes, skal være minst 2,5 mm høye og lett leselige. 

6.4. Med delene, utstyret og komponentene nevnt i nr. 6.1 menes følgende for alle (under)kategorier: 

6.4.1. enhver elektrisk/elektronisk innretning for styring av en forbrenningsmotor eller elektrisk framdriftsmotor 

(tenningsmodul for elektronisk styreenhet, innsprøytingsdyser, innsugingsluftens temperatur osv.), 

6.4.2. forgasser eller tilsvarende innretning, 

6.4.3. katalysator(er) (bare dersom de(n) ikke er integrert i lydpotten), 

6.4.4. veivhus, 

6.4.5. sylinder, 

6.4.6. topplokk,  
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6.4.7. eksosrør (dersom de(t) er atskilt fra lydpotten), 

6.4.8. innsugingsrør (dersom det er atskilt fra forgasseren, sylinderen eller veivhuset), 

6.4.9. innsugingslyddemper (luftfilter), 

6.4.10. innsnevring (hylse eller annet), 

6.4.11. støyreduserende innretning (lydpotte(r)), 

6.4.12. drevet del av kraftoverføringen (bakre kjedehjul (tannhjul) eller reimskive), 

6.4.13. drivende del av kraftoverføringen (fremre kjedehjul (tannhjul) eller reimskive). 

6.5. For gruppe L1e, L2e og L6e skal i tillegg følgende deler, utstyr og komponenter merkes i samsvar med  

nr. 6.1: 

6.5.1. CVT, 

6.5.2. girkontrollinnretning.» 

 3) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.2.5, 4.2.6 og 4.2.7 skal lyde: 

«4.2.5. Alle andre typegodkjenningskrav enn dem som er oppført i nr. 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4, og som er fastsatt i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 168/2013, skal anses som felles og likeverdige mellom motorsykkelkonfigurasjonene 

(L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3, og skal derfor bare prøves og rapporteres én gang for begge ytelseskonfigu-

rasjoner. Prøvingsrapporter om kjøretøyets systemer, komponenter, separate tekniske enheter og deler eller 

utstyr som oppfyller samme typegodkjenningskrav for begge konfigurasjoner, skal godkjennes ved typegod-

kjenning av en av disse konfigurasjonene. 

4.2.6. Det skal utstedes én typegodkjenning av helt kjøretøy for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A2 

med et entydig typegodkjenningsnummer. 

4.2.7. Det skal utstedes én typegodkjenning av helt kjøretøy for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A3 

med et entydig typegodkjenningsnummer. Begge typegodkjenningsnumrene nevnt i nr. 4.2.6 og i dette nummer 

skal preges på det lovfestede kjennemerket i samsvar med artikkel 39 i forordning (EU) nr. 168/2013 og 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 901/2014. For å lette konverteringen av en motorsykkelkonfigurasjon fra 

undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt skal en modell for den tilsvarende produsenterklæ-

ringen vedlegges opplysningsmappen i samsvar med tillegg 24 i del B i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 901/2014. I tillegg skal kjøretøyprodusenten utfylle de avsatte postene for både L3e-A2- og L3e-A3-

konfigurasjonen på samsvarssertifikatet i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU)  

nr. 901/2014.» 

b) Nr. 4.2.10 og 4.2.11 skal lyde: 

«4.2.10. Samsvarssertifikatet skal fylles ut i samsvar med kravene fastsatt i nr. 1.7 i vedlegg IV til forordning (EU)  

nr. 901/2014. 

4.2.11. Bare ett understellsnummer for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A2 og A3 skal tildeles til 

motorsykler som kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller omvendt. Det 

lovfestede produsentmerket som er montert på kjøretøyet, skal inneholde dette understellsnummeret og være 

påført en tydelig angivelse av støynivå ved stans i begge konfigurasjoner samt største nettoeffekt eller største 

kontinuerlige nominelle effekt i (L3e/L4e)-A2-konfigurasjonen.» 

c) Nr. 4.4.2 utgår. 
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d) I nr. 6.1 skal raden om kravet oppført i del A2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013 lyde: 

«Del A2 i vedlegg II Egenprøving Prøvingsmetoder for kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet 

Bare for undergruppe L3e, L4e 

og L5e, og omfatter ikke annen 

prøving av framdriftsenhetens 

ytelse.» 

 4) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.1.1.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

b) I nr. 4.1.1.3.1.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

c) Nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1 skal lyde: 

«Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse, skal 

forringelsesfaktorene beregnes ut fra resultatene fra type I-utslippsprøvingen opp til og med fullt kilometertall nevnt i 

del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og i samsvar med den lineære beregningsmetoden nevnt i  

nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og forskyvningsverdier for hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av 

forurensende stoffer med hensyn til produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

Dersom x ≤ b, er y = a · x + b, 

dersom x > b, er y = x, 

der: 

a = hellingsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, 

b = forskyvningsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 168/2013, 

x = prøvingsresultat for utslipp av forurensende stoffer (HC, CO, NOx, NMHC og eventuelt PM) per utslippsbe-

standdel fra et innkjørt kjøretøy (som har kjørt høyst 100 km etter at det ble startet for første gang på produk-

sjonslinjen) i mg/km, 

Y = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per utslippsbestanddel av forurensende stoffer i mg/km. 

Gjennomsnittlige resultater for produksjonssamsvar skal være lavere enn utslippsgrenseverdiene for 

forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013.» 

d) I nr. 4.1.1.3.1.1.1.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

e) I nr. 4.1.1.3.1.1.2.2 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

f) I nr. 4.1.1.3.1.1.2.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

g) I nr. 4.2.1.1.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

h) I nr. 4.1.1.3.2.3 endres «grenseverdiene for eksosutslipp» til «grenseverdiene for forurensende utslipp av eksos». 
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i) I nr. 4.1.1.3.2.4 endres «Ligning 4-2:» til «Ligning 4-3:». 

j) I nr. 4.1.1.3.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

k) I nr. 4.1.1.3.3.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

l) I nr. 4.1.1.3.3.4 endres «Ligning 4-3:» til «Ligning 4-4:». 

m) I nr. 4.1.1.3.3.6 endres «Ligning 4-4:» til «Ligning 4-5:». 

n) I nr. 4.1.1.4 annet, tredje og femte ledd endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

 5) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 1.1.1, 1.1.1.1 og 1.1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1. Kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.1.1.1. Kjøretøyene skal ikke ha spisse deler, skarpe kanter eller utstikkende deler som peker utover, med en slik 

form, dimensjon, retning eller hardhet at de øker risikoen for eller alvorlighetsgraden av skader og sårskader 

på personer som blir truffet eller streifet av kjøretøyet i tilfelle av en ulykke. Kjøretøyene skal være konstruert 

slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i tilfelle av en 

ulykke, oppfyller kravene i nr. 1–1.3.8. 

1.1.1.2. Alle berørbare utstikkende deler eller kanter som er laget av eller dekket av materiale som for eksempel myk 

gummi eller myk plast med en Shore A-hardhet på under 60, anses å oppfylle kravene i nr. 1.3–1.3.8. 

Hardhetsmålingen skal utføres med det riktige materialet korrekt montert på kjøretøyet.» 

b) Nr. 1.1.2–1.1.3.2 skal lyde: 

«1.1.2. Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e 

1.1.2.1. Kjøretøyene skal vurderes i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.2–1.2.4.1. 

1.1.2.2. Når det gjelder kjøretøyer med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt eller delvis 

omslutte fører, passasjer eller bagasje, eller dekke visse komponenter på kjøretøyet, kan kjøretøyprodusenten 

som et alternativ velge å anvende de relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 26(*) som fastsatt for 

kjøretøygruppe M1, som omfatter enten bestemte utvendig utstikkende deler eller hele den utvendige 

overflaten på kjøretøyet. I slike tilfeller skal det tas særlig hensyn til de nødvendige radiene, mens det ikke er 

nødvendig å kontrollere hvor mye håndtak, hengsler, trykknapper og antenner stikker ut. 

De relevante utvendig utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifise-

res i opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i  

nr. 1–1.3.8. 

  

(*) EUT L 215 av 14.8.2010, s. 27. 

1.1.3. Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L4e 

1.1.3.1. Dersom sidevognen er koplet til motorsykkelen, enten permanent eller på en måte som gjør at den kan 

frakoples, er rommet mellom motorsykkelen og sidevognen unntatt fra vurdering (se figur 8-1).  
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Figur 8-1 

Motorsykkel i gruppe L4e med sidevogn, sett ovenfra 

 

1.1.3.2. Dersom sidevognen kan koples fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal selve 

motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler uten sidevogn i nr. 1–1.3.8.» 

c) Nr. 1.1.4–1.1.4.2 utgår. 

d) Nr. 1.2.3–1.2.3.2 skal lyde: 

«1.2.3. Prøvingsinnretningen skal på begge sider av kjøretøyet flyttes fra foran til bak på kjøretøyet i en jevn 

bevegelse. Dersom prøvingsinnretningen kommer i berøring med betjeningsinnretningen for styring eller noen 

del som er montert på den, skal betjeningsinnretningen vris bort til helt låst posisjon, mens prøvingen 

fortsetter. Prøvingsinnretningen skal hele tiden være i berøring med kjøretøyet eller føreren under prøvingen 

(se figur 8-2). 

Figur 8-2 

Prøvingsinnretningens bevegelsesområde 

 

1.2.3.1. Kjøretøyets front skal være første berøringspunkt, og prøvingsinnretningen skal bevege seg sidelengs og 

utover idet den følger kjøretøyets og eventuelt førerens profil. Prøvingsinnretningen skal også kunne bevege 

seg innover med en hastighet som ikke er større enn hastigheten for bevegelse bakover (dvs. i en vinkel på 45° 

i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen). 

1.2.3.2. Førerens hender og føtter skal skyves unna av prøvingsinnretningen dersom den kommer i direkte berøring 

med dem, og eventuelle relevante støttepunkter (f.eks. fotstøtter) skal uhindret kunne rotere, foldes, bøyes eller 

vris som følge av berøringen med prøvingsinnretningen, og de skal kunne bedømmes i alle mellomliggende 

posisjoner.»  
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e) Nr. 1.3.3.2 skal lyde: 

«1.3.3.2. Dersom det anvendes en radius på den øvre kanten, skal den ikke være større enn 0,70 ganger vindskjermens 

eller kåpens tykkelse målt ved den øvre kanten.» 

f) Nr. 1.3.5.2 skal lyde: 

«1.3.5.2. Radien som anvendes på den fremre kanten på skvettskjermen foran, skal ikke være større enn 0,70 ganger 

skvettskjermens tykkelse målt ved den fremre kanten (dersom f.eks. en metallkant har en rund vulst, regnes 

diameteren på vulsten som den relevante tykkelsen).» 

g) I nr. 2.1.2.1.1 skal nytt annet ledd lyde: 

«I samsvar med første ledd kan visse deler av de berørte typene kjøretøy bedømmes ved hjelp av prøvingsinnretningen 

for utvendig utstikkende deler (se tillegg 1), og de gjenværende delene skal bedømmes med en kule med en diameter på 

100 mm (se UN-ECE-reglement nr. 26). I slike tilfeller skal det tas særlig hensyn til de nødvendige radiene, mens det 

ikke er nødvendig å kontrollere hvor mye håndtak, hengsler, trykknapper og antenner stikker ut.» 

 6) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Tanken skal utsettes for en hydraulisk prøving av innvendig trykk som skal utføres på en isolert enhet som er 

fullt utstyrt med alt tilbehør. Tanken skal være helt fylt med en ikke-brennbar væske med en tetthet og en 

viskositet som er nært opptil tettheten og viskositeten til det drivstoffet som vanligvis brukes, eller med vann. 

Når alle forbindelser til utsiden er stengt av, økes trykket gradvis gjennom den slangen som motoren tilføres 

drivstoff gjennom, til det innvendige trykket som er fastsatt i nr. 1.2.9, og dette trykket opprettholdes i minst  

60 sekunder.» 

b) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. I forbindelse med prøving i samsvar med nr. 3.3–3.7.5.1 skal permeabilitetsprøvingen som del av type IV-

prøvingen nevnt i del A i vedlegg V i forordning (EU) nr. 168/2013 utføres på et tilstrekkelig antall tanker, uten 

at det må tas hensyn til eventuelle diffusjonsmålinger i prøvingen i samsvar med dette vedlegg. Samlet varighet 

av forkondisjoneringen skal bestå av forlagring i minst fire uker etterfulgt av lagring i åtte uker under 

stabiliserte forhold.» 

c) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Drivstofftanken er fylt til sin nominelle fulle kapasitet med en blanding av 50 % vann og 50 % etylenglykol, 

eller med et annet kjølemiddel som ikke skader materialet i drivstofftanken, og som har et frysepunkt som er 

lavere enn 243 ± 2 K (–30 ± 2 °C). 

Temperaturen på stoffene i drivstofftanken under prøvingen skal være 253 ± 2 K (–20 ± 2 °C). Tanken kjøles 

ned til en tilsvarende omgivelsestemperatur. Drivstofftanken kan også fylles med en passende kjølt væske 

forutsatt at den står ved prøvingstemperatur i minst én time. 

Det benyttes en pendel ved prøvingen. Pendelloddet skal ha form som en pyramide, hvis sideflater er likesidede 

trekanter, og hvis hjørner og kanter har en krumningsradius på 3,0 mm. Pendelens frittsvingende masse skal 

være 15 kg ± 0,5 kg, og energien i den anvendte pendelen skal ikke være under 30,0 J for hvert slag på 

drivstofftanken. 

Den tekniske instansen kan velge ut et valgfritt antall punkter på drivstofftanken som skal prøves, og disse 

punktene skal tilsvare steder som anses å være utsatt for risiko som følge av tankens montering og dens 

plassering på kjøretøyet. Det skal ikke tas hensyn til beskyttelse som ikke er av metall, men det kan tas hensyn 

til rørsystemer i rammen eller understellsdeler ved risikovurderingen.  
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Det kan brukes mer enn én drivstofftank til å gjennomføre alle slag, forutsatt at alle drivstofftankene som skal 

brukes, har gjennomgått permeabilitetsprøvingen. 

Det skal ikke forekomme lekkasje av væske etter ett slag på noen av de prøvde punktene.» 

d) Nr. 3.4.1 skal lyde: 

«3.4.1. Drivstofftanken skal fylles opp til sin nominelle fulle kapasitet, og prøvingsvæsken skal være vann ved 326 ±  

2 K (53 ± 2 °C). Tanken skal deretter utsettes for et innvendig trykk som er lik det dobbelte av det relative 

driftstrykket (konstruksjonstrykket) eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva som er høyest. Tanken skal 

holdes lukket og under trykk i minst fem timer ved en omgivelsestemperatur på 326 ± 2 K (53 ± 2 °C). 

Drivstofftanken skal ikke vise tegn på lekkasje, og eventuell midlertidig eller permanent deformasjon som kan 

oppstå, skal ikke føre til at den ikke kan brukes. Dersom tankens deformasjon skal vurderes, skal det tas hensyn 

til særlige monteringsforhold.» 

e) Nr. 3.5.1 skal lyde: 

«3.5.1. Seks strekkbare prøvingslegemer av omtrent samme tykkelse tas fra flate eller nesten flate områder av en helt ny 

drivstofftank. Deres strekkfasthet og elastisitetsgrenser fastsettes ved 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) ved en trekk-

hastighet på 50 mm/min. De oppnådde verdiene skal deretter sammenlignes med strekkfastheten og elastisitets-

verdiene som er oppnådd ved lignende prøvinger utført med en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving. Materialet skal anses å være akseptabelt dersom forskjellen i strekkfasthet ikke er større enn  

25 %.» 

f) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«3.6.1. Drivstofftanken skal være montert på en representativ del av kjøretøyet og fylles til 50 % av sin nominelle fulle 

kapasitet med vann ved 293 ± 2 K (20 ± 2 °C). Prøvingsoppstillingen med drivstofftanken skal deretter plasseres 

i en omgivelsestemperatur på 343 ± 2 K (70 ± 2 °C) i 60 minutter, hvorpå tanken ikke skal ha noen permanent 

deformasjon eller lekkasjer, og skal være i fullt brukbar stand.» 

g) Nr. 3.7.4.3 skal lyde: 

«3.7.4.3. Gjennomsnittlig forbrenningstid (ACT – average combustion time) og gjennomsnittlig forbrenningslengde 

(ACL – average combustion length) skal beregnes dersom ingen prøve av ti eller høyst én av 20 er brent opp 

til 100 mm-merket. 

Ligning 9-1:  

(Merk: n = antall prøver) 

Resultatet avrundes opp eller ned til nærmeste 5-sekundsintervall. En ACT på 0 sekunder skal imidlertid ikke 

brukes. (Dvs. dersom forbrenningen varer mellom mindre enn 2 sekunder og 7 sekunder, er ACT 5 sekunder; 

dersom forbrenningen varer mellom 8 og 12 sekunder, er ACT 10 sekunder; dersom forbrenningen varer 

mellom 13 og 17 sekunder, er ACT 15 sekunder osv.) 

Ligning 9-2: 

(Merk: n = antall prøver) 

 ACT (s) =∑∙

n

i=1

((ti − 30)/(n))  

 ACL (mm) =∑∙

n

i=1

((100 − ubrent lengdei)/(n))  
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Resultatet uttrykkes i forhold til nærmest intervall på 5 mm (dvs. at «mindre enn 5 mm» skal angis dersom 

forbrenningslengden er mindre enn 2 mm, og en ACL på 0 mm kan derfor aldri angis). 

Dersom én enkelt prøve av 20 brenner opp til eller forbi 100 mm-merket, skal forbrenningslengden (dvs. 

verdien av (100 – ubrent lengdei) for den prøven) angis som 100 mm. 

Ligning 9-3: 

𝑛𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔_𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝐶𝐿

𝐴𝐶𝑇
 i 
𝑚𝑚

𝑠
 

Denne verdien skal sammenlignes med kravet som fastsatt i nr. 3.7.5–3.7.5.1.» 

 7) I tillegg 1 til vedlegg XI skal nr. 1.6 lyde: 

«1.6. Bakkeklaring 

1.6.1. Ved måling av bakkeklaring på en kjøretøytype i gruppe L skal prøvingskjøretøyet være lastet til faktisk masse. 

1.6.2. Ved måling av bakkeklaring på en kjøretøytype i undergruppe L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3, tohjuls enduro-

motorsykkel) eller en kjøretøytype i undergruppe L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3, tohjuls trialmotorsykkel) skal enduro- 

eller trialmotorsykkelen som prøves, som unntak fra nr. 1.6.1 være lastet til massen i driftsferdig stand. 

1.6.3. Eventuelt manuelt eller automatisk justerbart hjuloppheng som er montert på kjøretøyet, og som kan medføre 

variabel bakkeklaring, skal stilles i laveste posisjon som gir den minste avstanden mellom kjøretøyet og 

bakkeplanet. 

1.6.4. Den korteste avstanden mellom bakkeplanet og det laveste faste punktet på kjøretøyet måles mellom akslene og, 

dersom det er relevant, under akselen/akslene i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF(*). Den målte avstanden som er minst, skal anses som kjøretøyets bakkeklaring. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) 

(EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1).» 

 8) I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2.2 skal tabell 12-1 lyde: 

«Tabell 12-1 

OBD II-funksjonskrav og tilhørende krav i numrene i dette vedlegg og tillegg 1 

Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Allment deaktiveringskriterium for diagnostisering av 

forringelsestype i OBD II 

3.2.1.1. 

Overvåking av katalysator 3.3.2.1, 3.3.3.1 

Overvåking av effektivitet/strøm i eksosresirkulerings-

system 

3.3.3.4. 

Overvåking av ytelse i bruk Nr. 3.3 annet ledd i tillegg 1, nr. 4 i tillegg 1 

Allment OBD II-krav Nr. 3.3 i tillegg 1 
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Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Varsling av feiltenning 3.2.2, 3.3.2.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.7.1, 3.1.2 i tillegg 1 

Overvåking av system for etterbehandling av NOx 3.3.3.5, 3.3.3.6 

Overvåking av forringelse av lambda-sonde 3.3.2.3 

Overvåking av partikkelfilter 3.3.3.2 

Overvåking av partikkelutslipp (PM) 3.3.2.5» 

b) Nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.1. Produsenten kan som kriterium bruke høyere prosentdel feiltenninger enn det som er meldt til myndigheten, 

ved et bestemt motorturtall og en bestemt belastning dersom det kan godtgjøres overfor myndigheten at 

registrering av lavere antall feiltenninger vil være upålitelig. Ved OBD-overvåking er feiltenning den 

prosentdel av det samlede antall tenninger (som angitt av produsenten) som medfører at utslippene overstiger 

OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, eller den prosentdel som 

kan medføre overoppheting av katalysatoren(e) med uopprettelig skade som konsekvens. 

3.2.2.2. Når en produsent kan godtgjøre overfor myndigheten at registrering av en større prosentdel feiltenninger 

fremdeles ikke er mulig, eller at feiltenning ikke kan skilles fra andre påvirkninger (f.eks. ujevn vei, girskifter 

eller ettertenning) kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.» 

c) I nr. 3.6 skal siste punktum lyde: 

«En feilkode skal også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.3.5 og 3.3.6.» 

d) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver tid 

gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. Som unntak for kjøretøyer som er utstyrt med en 

mekanisk kilometerteller som ikke kan sende inndata til den elektroniske styreenheten, herunder kjøretøyer som er 

utstyrt med en CVT som ikke kan sende nøyaktige inndata til den elektroniske styreenheten, kan «tilbakelagt strekning» 

erstattes med «motorens driftstid» og skal gjøres tilgjengelig til enhver tid gjennom serieporten på det standardiserte 

uttaket for diagnoseverktøy.» 

e) Nr. 4.3 og 4.4 skal lyde: 

«4.3. En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2 og 3.3.2.3 for 

motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3 for motorer med kompresjonstenning. 

4.4. Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene fastsatt i nr. 3 

i tillegg 1, bortsett fra kravene fastsatt i nr. 3.11 i tillegg 1.» 

f) Nytt nr. 4.7 skal lyde: 

«Kriteriene for kjøretøygruppen som er fastsatt i tabell 11-1 i nr. 3.1 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 134/2014 med 

hensyn til type VIII-prøving, skal også gjelde for kravene til funksjonell egendiagnose som er fastsatt i dette vedlegg.»  
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g) I tillegg 1 skal nr. 3.13 lyde: 

«Fram til et standardisert tilkoplingsgrensesnitt for kjøretøyer i gruppe L er vedtatt og offentliggjort av ISO eller CEN 

og henvisningen til den relevante tekniske standarden tas inn i denne forordning, kan et alternativt tilkoplingsgrensesnitt 

monteres på anmodning fra kjøretøyprodusenten. Dersom et slikt alternativt tilkoplingsgrensesnitt er montert, skal 

kjøretøyprodusenten stille nærmere opplysninger om kjøretøyets konfigurasjon av kontaktstifter vederlagsfritt til 

rådighet for produsenter av prøvingsutstyr. Kjøretøyprodusenten skal levere en adapter som gjør det mulig å kople til et 

standard skanneverktøy. En slik adapter skal være av egnet kvalitet til yrkesmessig bruk i verksted. Enhver uavhengig 

operatør skal på anmodning få levert adapteren uten forskjellsbehandling. Produsentene kan kreve en rimelig og 

forholdsmessig pris for denne adapteren, samtidig som det tas hensyn til tilleggskostnadene for kunden som produsen-

tens valg medfører. Tilkoplingsgrensesnittet og adapteren skal ikke omfatte særskilte konstruksjonselementer som vil 

kreve validering eller sertifisering før bruk, eller som vil kunne begrense utvekslingen av kjøretøydata ved bruk av et 

standard skanneverktøy.» 

h) I nr. 2.1 i tabell Ap2-1 i tillegg 2 endres «innretning i drift / innretning finnes» til «innretning ikke i drift / innretning 

finnes ikke». 

i) I tillegg 2 skal nr. 2.6.2 lyde: 

«2.6.2. overvåking av enkelte av punktene oppført i tabell Ap2-1 er ikke fysisk mulig, og det er godkjent en mangel for 

denne ufullstendige overvåkingen. En fullstendig teknisk begrunnelse for hvorfor en slik OBD-overvåking ikke 

kan gjennomføres, skal tilføyes i opplysningsmappen.» 

 9) I vedlegg XIII skal nytt nr. 1.4 lyde: 

«1.4. Høyeste trykk nevnt i nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 og 1.3.1 kan overskrides under prøvingen etter avtale med kjøretøy-

produsenten.» 

10) I vedlegg XIV skal nr. 1.5.1.5.1 lyde: 

«1.5.1.5.1. Kjennemerket skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midt-

plan i lengderetningen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt, 

— et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontal-

planet, 

— et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant.» 

11) I vedlegg XVI skal nytt nr. 2.3.5.1 lyde: 

«2.3.5.1. Som unntak fra nr. 1.2.1 og 2.3.5 kan imidlertid en sidestøtte montert på et kjøretøy i gruppe L3e-A1E, L3e-A2E, 

L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T eller L3e-A3T svinge automatisk bakover når sidestøtten ikke holdes eller støttes 

av en person.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.5.5.2.1.1 og 4.5.5.2.1.2 skal lyde: 

«4.5.5.2.1.1. Trinn 1 – beregning av girskifthastigheter 

Oppgiringshastigheter (v1→2 og vi→i + 1)) i km/t i akselerasjonsfaser beregnes ved hjelp av følgende formler: 

Ligning 2-3: 

Ligning 2-4: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 2 til ng – 1 

der: 

i er girnummeret (≥ 2), 

ng er det samlede antallet forovergir, 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndvi er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i». 

4.5.5.2.1.2. Nedgiringshastighetene (vi→i – 1) i km/t ved stabil hastighet eller i retardasjonsfaser i gir 4 (fjerde gir) til ng 

beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-5: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 4 til ng 

der: 

i er girnummeret (≥ 4), 

ng er det samlede antallet forovergir, 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndvi er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i – 2».  

v1→2 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
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Nedgiringshastigheten fra gir 3 til gir 2 (v3→2) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-6: 

der: 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndv1 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 1. 

Nedgiringshastigheten fra gir 2 til gir 1 (v2→1) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-7: 

der: 

ndv2 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 2. 

Ettersom fasene med stabil hastighet defineres av faseindikatoren, kan mindre hastighetsøkninger 

forekomme, og det kan være hensiktsmessig å gire opp. Oppgiringshastigheter (v1→2, v2→3 og vi→i + 1) i km/t 

i faser med stabil hastighet beregnes ved hjelp av følgende ligninger:  

Ligning 2-7a: 

Ligning 2-8: 

Ligning 2-9: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−1
, i = 3 til ng» 

b) Nr. 6.1.1.4.2–6.1.1.4.7 skal lyde: 

«6.1.1.4.2. Hydrokarboner (HC) 

Massen av uforbrente hydrokarboner som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes 

ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-33: 

  

v3→2 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

v2→1 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

v1→2 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

v2→3 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

HCm =
1

S
∙ V ∙ dHC ∙

HCC

106
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der: 

HCm er massen av hydrokarboner i g/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dHC er densiteten av hydrokarboner ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K og 101,3 kPa), 

dHC = 0,631 · 103 mg/m3 for bensin (E5) (C1H1,89O0,016), 

 = 932 · 103 mg/m3 for etanol (E85) (C1H2,74O0,385), 

 = 622 · 103 mg/m3 for diesel (B5) (C1Hl,86O0,005), 

 = 649 · 103 mg/m3 for LPG (C1H2,525), 

 = 714 · 103 mg/m3 for NG/biogass (C1H4), 

 = 
9,104∙A+136

1 524,152−0,583∙A
∙ 106mg/m3 for H2NG (med A = mengden NG/biometan i H2NG-blandingen i 

volumprosent). 

HCc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm) karbonekvivalenter (f.eks. 

konsentrasjonen i propan multiplisert med tre), korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften ved hjelp av 

følgende ligning: 

Ligning 2-34: 

der: 

HCe er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm) karbonekvivalenter, 

HCd er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm) karbonekvivalenter, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Konsentrasjonen av andre hydrokarboner enn metan (NMHC) beregnes som følger: 

Ligning 2-35: 

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4) 

der: 

CNMHC = korrigert konsentrasjon av NMHC i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm karbonekvivalenter, 

CTHC = konsentrasjonen av samlet mengde hydrokarboner (THC) i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm 

karbonekvivalenter og korrigert for mengden av THC i fortynningsluften, 

CCH4 = konsentrasjonen av metan (CH4) i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm karbonekvivalenter og 

korrigert for mengden av CH4 i fortynningsluften, 

Rf CH4 = flammeioniseringsdetektorens responsfaktor for metan som definert i nr. 5.2.3.4.1.  

HCc = HCe − HCd ∙ (1 −
1

DiF
) 
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6.1.1.4.3. Karbonmonoksid (CO) 

Massen av karbonmonoksid som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-36: 

der: 

COm er massen av karbonmonoksid i mg/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dCO er densiteten av karbonmonoksid, dCO = 1,25 · 106 mg/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K 

og 101,3 kPa), 

COc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm) karbonmonoksid, korrigert for å ta 

hensyn til fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-37: 

der: 

COe er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm), 

COd er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm), 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.4. Nitrogenoksider (NOx) 

Massen av nitrogenoksider som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-38: 

der: 

NOxm er massen av nitrogenoksider i mg/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dNO2 er densiteten av nitrogenoksider i eksosen, forutsatt at de er i form av nitrogendioksid, dNO2 = 2,05 · 106 

mg/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K og 101,3 kPa),  

𝐶𝑂𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂 ∙

𝐶𝑂𝐶
106

 

𝐶𝑂𝑐 = 𝐶𝑂𝑒 − 𝐶𝑂𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

𝑁𝑂𝑥𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝑁𝑂2 ∙

𝑁𝑂𝑥𝑐 ∙ 𝐾ℎ
106
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NOxc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm), korrigert for å ta hensyn til 

fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-39: 

der: 

NOxe er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm) nitrogenoksider, 

NOxd er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm) nitrogenoksider, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Kh er fuktighetskorreksjonsfaktoren beregnet ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-40: 

der: 

H er den absolutte fuktigheten i g vann per kg tørr luft: 

Ligning 2-41: 

der: 

U er fuktigheten i prosent, 

Pd er det mettede vanndamptrykket ved prøvingstemperaturen i kPa, 

Pa er det atmosfæriske trykket i kPa. 

6.1.1.4.5. Partikkelmasse 

Utslipp av partikler (Mp) i mg/km beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-42: 

dersom eksosen slippes ut utenfor tunnelen. 

Ligning 2-43: 

dersom eksosen føres tilbake til tunnelen,  

𝑁𝑂𝑥𝑐 = 𝑁𝑂𝑥𝑒 − 𝑁𝑂𝑥𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

𝐾ℎ =
1

1 − 0,0329 ∙ (H − 10,7)
 

 𝐻 =
6,2111 ∙ 𝑈 ∙ 𝑃𝑑

𝑃𝑎 − 𝑃𝑑 ∙
𝑈
100

  

Mp =
(Vmix + Vep) ∙ Pe

Vep ∙ d
 

Mp =
Vmix ∙ Pe
Vep ∙ S

 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/105 

 

 

der: 

Vmix = volumet V av fortynnet eksos under standardforhold, 

Vep = volumet av eksos som passerer gjennom partikkelfilteret under standardforhold, 

Pe = partikkelmassen i mg som samles opp av filteret/filtrene, 

S = strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

Mp = utslippet av partikler i mg/km. 

Dersom det er korrigert for bakgrunnsnivået av partikler fra fortynningssystemet, skal dette fastsettes i 

samsvar med nr. 5.2.1.5. I slike tilfeller skal partikkelmassen (mg/km) beregnes på følgende måte: 

Ligning 2-44: 

dersom eksosen slippes ut utenfor tunnelen. 

Ligning 2-45: 

dersom eksosen føres tilbake til tunnelen, 

der: 

Vap = volumet av tunnelluft som passerer gjennom bakgrunnspartikkelfilteret under standardforhold, 

P = partikkelmassen som samles opp av bakgrunnsfilteret, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Dersom bruk av bakgrunnskorreksjon gir en negativ partikkelmasse (i mg/km), skal partikkelmassen anses å 

være null mg/km. 

6.1.1.4.6. Karbondioksid (CO2) 

Massen av karbondioksid som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-46: 

der: 

CO2m er massen av karbondioksid i g/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3,  

Mp = [
Pe
Vep

− (
Pa
Vap

∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
))] ∙

(Vmix + Vep)

d
 

Mp = [
Pe
Vep

− (
Pa
Vap

∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
))] ∙

Vmix
d

 

𝐶𝑂2𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂2 ∙

𝐶𝑂2𝑐
102
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V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dCO2 er densiteten av karbondioksid, dCO2 = 1,964 · 103 g/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K 

og 101,3 kPa), 

CO2c er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt som en prosentdel av karbondioksidekvivalenter, 

korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-47: 

der: 

CO2e er konsentrasjonen av karbondioksid uttrykt som en prosentdel av prøven av fortynnede gasser 

oppsamlet i sekken(e) A, 

CO2d er konsentrasjonen av karbondioksid uttrykt som en prosentdel av prøven av fortynningsluften 

oppsamlet i sekken(e) B, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.7. Fortynningsfaktor (DiF) 

Fortynningsfaktoren beregnes som følger: 

For hvert referansedrivstoff unntatt hydrogen: 

Ligning 2-48: 

For et drivstoff med sammensetningen CxHyOz er den generelle formelen: 

Ligning 2-49: 

For H2NG er formelen: 

Ligning 2-50: 

For hydrogen beregnes fortynningsfaktoren som følger: 

Ligning 2-51: 

 

𝐶𝑂2𝑐 = 𝐶𝑂2𝑒 − 𝐶𝑂2𝑑 × (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

 𝐷𝑖𝐹 =
𝑋

𝐶𝐶𝑂2 + (𝐶𝐻𝐶 + 𝐶𝐶𝑂) ∙ 10
−4
  

 𝑋 = 100 ∙
𝑥

𝑥 +
𝑦
2
+ 3,76 ∙ (𝑥 +

𝑦
4
−
𝑧
2
)
  

 𝑋 =
65,4 ∙ 𝐴

4,922 ∙ 𝐴 + 195,84
  

 𝐷𝑖𝐹 =
𝑋

𝐶𝐻2𝑂 − 𝐶𝐻2𝑂−𝐷𝐴 + 𝐶𝐻2 ∙ 10
−4  
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For referansedrivstoffene nevnt i tillegg x er verdiene for «X» som følger: 

Tabell 1-8 

Faktoren «X» i formelen for beregning av DiF 

Drivstoff X 

Bensin (E5) 13,4 

Diesel (B5) 13,5 

LPG 11,9 

NG/biometan 9,5 

Etanol (E85) 12,5 

Hydrogen 35,03 

I disse formlene er: 

CCO2 = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i volumprosent, 

CHC = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm karbon-

ekvivalenter, 

CCO = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm, 

CH2O = konsentrasjonen av H2O i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i volumprosent, 

CH2O−DA = konsentrasjonen av H2O i fortynningsluften, uttrykt i volumprosent, 

CH2 = konsentrasjonen av hydrogen i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm, 

A = mengden av NG/biogass i H2NG-blandingen, uttrykt i volumprosent.» 

c) I nr. 6.1.1.5.1.1 endres «vekting av resultater fra prøvingssykluser i henhold til UN-ECE-reglement nr. 40 og nr. 47» til 

«vekting av resultater fra prøvingssykluser i henhold til ECE R40 og ECE R47». 

d) I tabell Ap 1-1 i tillegg 1 erstattes raden for symbolet «DF» med følgende: 

«DiF Fortynningsfaktor —» 

e) I nr. 1.1 i tillegg 2 skal annet punktum lyde: 

«Drivstoffspesifikasjonene i dette tillegg er i samsvar med spesifikasjonene for referansedrivstoff i vedlegg 10 til  

UN-ECE-reglement nr. 83 revisjon 4(*). 

  

(*) EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1.»  
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f) I tillegg 11 skal nr. 3.2.1.3 lyde: 

«3.2.1.3. Driftsomkopleren skal stilles inn i samsvar med tabell Ap11-2. 

Tabell Ap11-2 

Oppslagstabell for å fastsette vilkår A eller B avhengig av typen hybridkjøretøy og innstillingen til 

hybriddriftsomkopleren 

 Hybriddriftsmåte -› 
— Bare elektrisk 

— Hybrid 

— Bare drivstoff 

— Hybrid 

— Bare elektrisk 

— Bare drivstoff 

— Hybrid 

— Hybrid-

driftsmåte n(1) 

— Hybrid-

driftsmåte m(1) 

Batteriets 

ladetilstand 

 Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Vilkår A 

Fulladet 

Hybrid Hybrid Hybrid Mest elektrisk 

hybriddrift(2) 

Vilkår B 

Laveste 

ladetilstand 

Hybrid Drivstoff Drivstoff Mest drivstoff-

forbrukende 

drift(3) 

(1) F.eks. sport, økonomisk, bykjøring, landeveiskjøring osv. 

(2) Mest elektrisk hybriddrift: Den hybriddriftsmåten som kan dokumenteres å ha det høyeste elektrisitetsforbruket av alle 

hybriddriftsmåter som kan velges ved prøving i samsvar med vilkår A i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 101, og 

dette skal fastsettes på grunnlag av opplysninger fra produsenten og etter avtale med den tekniske instansen. 

(3) Mest drivstofforbrukende hybriddrift: Den hybriddriftsmåten som kan dokumenteres å ha det høyeste drivstofforbruket 

av alle hybriddriftsmåter som kan velges ved prøving i samsvar med vilkår B i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement  

nr. 101, og dette skal fastsettes på grunnlag av opplysninger fra produsenten og etter avtale med den tekniske instansen.» 

2) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1.1 skal nytt punktum lyde: 

«For å oppfylle kravene til prøving av fordampingsutslipp fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 skal bare kjøretøyer 

i L-(under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A prøves.» 

ii) I nr. 4.4 endres «301,2 ± 2 K (28 ± 5 °C)» til «301,2 ± 5 K (28 ± 5 °C)». 

b) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 4.4.1 skal første punktum lyde: 

«Drivstofftankens varmeanlegg skal bestå av minst to separate varmekilder med to temperaturregulatorer.» 

ii) I nr. 4.7.2 endres «Tillegg 1» til «Tillegg 4».  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/109 

 

 

iii) Nr. 5.2.3 skal lyde: 

«5.2.3. Kjøretøyet parkeres på prøvingsområdet i et tidsrom som tilsvarer minstekravet i tabell Ap3-1. 

Tabell Ap3-1 

SHED-prøving – korteste og lengste stabiliseringsperioder 

Slagvolum Minst (timer) Høyst (timer) 

< 170 cm3 6 36 

170 cm3 ≤ slagvolum < 280 cm3 8 36 

≥ 280 cm3 12 36» 

iv) Nr. 5.3.1.5 og 5.3.1.6 skal lyde: 

«5.3.1.5. Drivstoffet og dampen kan varmes opp kunstig til en utgangstemperatur på henholdsvis 288,7 K (15,5 °C) 

og 294,2 K (21,0 °C) ± 1 K. Dampen kan ha en utgangstemperatur på opptil 5 °C over 21,0 °C. For dette 

formål skal dampen ikke varmes opp i begynnelsen av døgnprøvingen. Når drivstofftemperaturen har steget 

til 5,5 °C under damptemperaturen ved å følge Tf-funksjonen, skal resten av dampoppvarmingsprofilen følges. 

5.3.1.6. Så snart drivstofftemperaturen når 14,0 °C:, gjøres følgende 

1) Tanklokket/tanklokkene settes på. 

2) Utluftingsviftene slås av dersom de ikke allerede er slått av. 

3) Prøvingslokalets dører lukkes og forsegles. 

Så snart drivstoffet når en temperatur på 15,5 °C ± 1 °C, fortsetter prøvingen som følger: 

a) Hydrokarbonkonsentrasjonen, barometertrykket og temperaturen måles for å gi utgangsverdiene CHC, i, 

pi og Ti for prøvingen av tankoppvarming. 

b) En lineær oppvarming på 13,8 °C eller 20 °C ± 0,5 °C i løpet av 60 ± 2 minutter begynner. 

Temperaturen på drivstoffet og drivstoffdampen under oppvarmingen skal samsvare med funksjonen 

nedenfor innenfor ± 1,7 °C eller nærmeste mulige funksjon som beskrevet i nr. 4.4: 

For eksponerte drivstofftanker: 

Ligninger B.3.3-1 

Tf = 0,3333 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,3333 · t + 21,0 °C 

For ikke-eksponerte drivstofftanker: 

Ligninger B.3.3-2 

Tf = 0,2222 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,2222 · t + 21,0 °C 
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der: 

Tf = drivstofftemperaturen som kreves (°C), 

Tv = damptemperaturen som kreves (°C), 

T = tiden i minutter fra oppvarmingen av tanken begynte.» 

c) I tillegg 3.2 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Aldring av karbonbeholder 

Figur Ap3.2-1 

Diagram over karbonbeholderens gasstrøm og ventiler 

 

En karbonbeholder som er representativ for kjøretøyets framdriftsfamilie som fastsatt i vedlegg XI, skal velges 

som prøvingsbeholder og merkes etter avtale med godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen.» 

ii) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1 Under holdbarhetsprøvingen skal reguleringsventiler, kabler og koplinger aktiveres dersom det er relevant, og 

prøvingen skal være representativ for driftsforholdene for disse delene i løpet av kjøretøyets levetid under 

normale forhold og med vedlikehold i samsvar med produsentens anbefalinger. Den samlede strekningen og 

driftsforholdene under type V-holdbarhetsprøvingen kan anses som representative for kjøretøyet levetid.» 

3) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Flere type I-utslippsprøvinger skal gjennomføres i løpet av fasen med full strekningsakkumulering, der 

produsenten velger en hyppighet av og et antall type I-prøvingsmetoder som den tekniske instansen og god-

kjenningsmyndigheten anser å være tilfredsstillende. Resultatene av type I-utslippsprøvingen skal være 

tilstrekkelig statistisk relevante til å identifisere forringelsestendensen, som skal være representativ for kjøretøy-

typens miljøprestasjon slik den er brakt i omsetning (se figur 5-1).  

Utluftingsventil 

Karbon 

Ventil for 

drivstofftank 

Ventilasjonsåpning (ren 

luft) 
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Figur 5-1 

Type V-prøving – metoder for holdbarhetsprøving med full strekningsakkumulering 

 

b) Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2. Flere type I-utslippsprøvinger skal gjennomføres i løpet av fasen med delvis strekningsakkumulering, der 

produsenten velger hyppighet av og antall type I-prøvingsmetoder. Resultatene av type I-utslippsprøvingen skal 

være tilstrekkelig statistisk relevante til å identifisere forringelsestendensen, som skal være representativ for 

kjøretøytypens miljøprestasjon slik den er brakt i omsetning (se figur 5-2). 

Figur 5-2 

Type V-prøving – metoder for akselerert holdbarhetsprøving med delvis strekningsakkumulering 

 
 

Nytt kjøretøy 

fra produk-

sjonslinje 

(eventuelt 

prototype) 

Starten på type V-

prøvingen:  

Utfør type  

I-utslippsprøving, 

innkjørt kjøretøy 

Flere type I-utslippsprøvinger, delvis aldret 

kjøretøy 

Nytt kjøretøy fra 

produksjonslinje 

(eventuelt 

prototype) 

Starten på type 

V-prøvingen:  

Utfør type I- 

utslippsprøving, 

innkjørt 

kjøretøy 

Flere type I- 

utslippsprøvinger, 

delvis 

aldret kjøretøy 

Slutten av type V-

prøvingen:  

Utfør type I- 

utslippsprøving, helt 

aldret kjøretøy 

Lengste tillatte 

kjørelengde før 

akkumulering av 

kjørelengde:  

100 km 

Delvis kjørelengdeakkumulering, minst 50 % av 

fastsatt strekning: 

1) SRC-LeCV eller 

2) AMA» 

Slutten av type V-

prøvingen: Utfør type 

I-utslippsprøving, helt 

aldret kjøretøy 

Lengste tillatte 

kjørelengde før 

akkumulering av 

kjørelengde: 100 km 

Holdbarhetsprøving under full kjørelengdeakkumulering: 

1) SRC-LeCV eller 

2) AMA» 
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c) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.6 skal lyde: 

«2.6. Klassifisering av kjøretøyer til type V-prøving 

2.6.1. Ved strekningsakkumulering i SRC-LeCV skal kjøretøyer i gruppe L deles inn i samsvar med tabell Ap1-1. 

Tabell Ap1-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for SRC-LeCV 

S
y

k
lu

s 

W
M

T
C

-k
la

ss
e 

1) Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

(km/t) 

2) Største nettoeffekt eller kontinuerlige nominelle  

effekt (kW) 

1 

1 

vmax ≤ 50 km/t ≤ 6 kW 

2 50 km/t < vmax < 100 km/t < 14 kW 

3 2 100 km/t ≤ vmax < 130 km/t ≥ 14 kW 

4 3 130 km/t ≤ vmax — 

der: 

Vd = motorens slagvolum i cm3, 

vmax = kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet i km/t. 

2.6.2. Klassifiseringskriteriene i tabell Ap1-1 skal brukes med følgende rangordning: 

1) kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (km/t), 

2) største nettoeffekt eller kontinuerlige nominelle effekt (kW). 

2.6.3. Dersom 

a) akselerasjonsevnen til kjøretøyet i gruppe L ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre akselerasjonsfasene 

innenfor de fastsatte strekningene, eller 

b) kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet i de enkelte syklusene ikke kan nås på grunn av manglende 

framdriftskraft, eller 

c) kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er begrenset til en hastighet som er lavere enn den fastsatte 

hastigheten for kjøretøyet i SRC-LeCV, 

skal kjøretøyet kjøres med helt åpent gasspjeld fram til kjøretøyet når hastigheten som er fastsatt for 

prøvingssyklusen, eller til det når kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Deretter skal prøvingssyklusen 

gjennomføres som fastsatt for kjøretøygruppen. Betydelige eller hyppige avvik fra de fastsatte toleranse-

marginene for kjøretøyets hastighet og begrunnelsen for dette skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten 

og inngå i type V-prøvingsrapporten.» 
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ii) Nr. 2.7.3.4 skal lyde: 

«2.7.3.4. Retardasjon med rulling: fullstendig lukket gasspjeld, clutchen tilkoplet, motoren i gir, ingen bruk av fot- 

eller håndbetjente innretninger og ingen bruk av bremser. Dersom målhastigheten er 0 km/t (tomgang) og 

kjøretøyets faktiske hastighet er ≤ 5 km/t, kan clutchen frakoples, giret settes i fristilling og bremsene 

brukes for å hindre motorstopp og stoppe kjøretøyet helt. Det er ikke tillatt å gire opp under retardasjon med 

rulling. Føreren kan gire ned for å øke motorens bremsevirkning. Under girskift skal det legges ekstra  

stor vekt på at girskiftet utføres raskt, med minst mulig (dvs. < 2 sekunder) rulling i frigir og delvis eller  

hel frakopling av clutchen. Dersom det er absolutt nødvendig, kan produsenten med godkjennings-

myndighetens samtykke anmode om å forlenge dette tidsrommet.» 

4) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: 

«Energieffektivitetskrav ved type VII-prøving: CO2-utslipp, drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og elektrisk 

rekkevidde» 

b) I tillegg 1 skal nr. 1.4.3.1 og 1.4.3.2 lyde: 

«1.4.3.1. For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E5): 

Ligning Ap1-1: 

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

1.4.3.2. For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med LPG: 

Ligning Ap1-2: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

Dersom sammensetningen av det drivstoffet som brukes til prøvingen, avviker fra den sammensetningen som 

er antatt for å beregne normalisert forbruk, kan det anvendes en korreksjonsfaktor (cf) på anmodning fra 

produsenten: 

Ligning Ap1-3: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

Korreksjonsfaktoren bestemmes på følgende måte: 

Ligning Ap1-4: 

cf = 0,825 + 0,0693 · nactual 

der: 

nactual = det faktiske H/C-forholdet for drivstoffet som brukes.» 

c) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 3.4.1 skal lyde: 

«3.4.1. CO2-verdiene skal være som følger: 

Ligning Ap3-5: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og  
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Ligning Ap3-6: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

der: 

Dtest1 og Dtest2 = faktisk kjørt strekning under prøvingene som er gjennomført under henholdsvis forhold 

A (nr. 3.2) og B (nr. 3.3), og 

m1 og m2 = prøvingsresultatene fastsatt i henholdsvis nr. 3.2.3.5 og 3.3.2.5.» 

ii) Nr. 4.4.1 skal lyde: 

«CO2-verdiene skal være som følger: 

Ligning Ap3-20: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og 

Ligning Ap3-21: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

der: 

Dtest1 og Dtest2  = faktisk kjørt strekning under prøvingene som er gjennomført under henholdsvis forhold A  

(nr. 4.2) og B (nr. 4.3), og 

m1 og m2  = prøvingsresultatene fastsatt i henholdsvis nr. 4.2.4.5 og 4.3.2.5.» 

d) I tillegg 3.3 skal nr. 1 lyde: 

«1. Måling av elektrisk rekkevidde 

1.1. Følgende prøvingsmetode fastsatt i nr. 4 skal brukes til å måle den elektriske rekkevidden, uttrykt i km, for 

kjøretøyer som drives med et elektrisk framdriftssystem, eller den elektriske rekkevidden og rekkevidden med 

ekstern lading for kjøretøyer som drives med et elektrisk hybridframdriftssystem med ekstern lading som definert i 

tillegg 3. 

1.2. Kjøretøyer i gruppe L1e med pedaler angitt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. 1.1.2 i vedlegg 

XIX til forordning (EU) nr. 3/2014 skal unntas fra prøving av elektrisk rekkevidde.» 

5) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 2.3–2.4.3 skal lyde: 

«2.3. Støyreduksjonsystem med flere driftsinnstillinger 

2.3.1. Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med et manuelt eller elektronisk styrt og justerbart lydpottesystem med flere 

driftsinntillinger, skal prøves i alle driftsinntillinger. 

2.3.2 For kjøretøyer som er utstyrt med et støyreduksjonsystem som nevnt i nr. 2.9.1, skal det rapporterte lydtrykk-

nivået være fra driftsinnstillingen med det høyeste gjennomsnittlige lydtrykknivået. 

2.4. Krav til sikring mot ulovlige inngrep og til manuelt eller elektronisk justerbare eksos- eller lyddempingsanlegg 

med flere driftsinnstillinger 

2.4.1. Alle eksos- eller lyddempingsanlegg skal være konstruert på en slik måte at det ikke er lett å fjerne ledeplater, 

utgangskonuser og andre deler hvis primære funksjon er å inngå som en del av lyddempings-/ekspansjons-

kamrene. Dersom bruk av en slik del ikke er til å unngå, skal festemetoden være slik at den ikke er lett å fjerne 

(unngå f.eks. bruk av fester med vanlige gjenger), og den skal også festes på en slik måte at det vil føre til 

permanent/uopprettelig skade på lydpottesystemet dersom den fjernes. 

2.4.2. Eksos- eller lyddempingsanlegg med flere manuelt eller elektronisk styrte og justerbare driftsinnstillinger skal 

oppfylle alle gjeldende krav ved samtlige innstillinger. Lydnivåene som rapporteres ved typegodkjenning, skal 

være fra driftsinnstillingen som gir høyest støynivå. 
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2.4.3. Produsenten skal ikke med hensikt endre, justere eller innføre en innretning eller metode som ikke vil være i 

bruk under vanlig kjøring på vei, bare med sikte på å oppfylle lydnivåkravene ved typegodkjenning.» 

b) I tillegg 3 skal nr. 2.4.1.1 lyde: 

«2.4.1.1. Absorberende fibermaterialer skal være asbestfrie og kan brukes ved konstruksjon av lydpotter bare dersom de 

holdes sikkert på plass gjennom hele levetiden til lydpotten og oppfyller kravene i enten nr. 2.4.1.2, 2.4.1.3 

eller 2.4.1.4.» 

6) I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 2.1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.1.2 skal lyde: 

«2.1.2. Tabell Ap2.1-1 

Tilbehør som skal være montert ved prøving av framdriftsenhetens ytelse for å bestemme en motors 

dreiemoment og nettoeffekt 

Nr. Tilbehør 
Montert ved prøving av dreiemoment og 

nettoeffekt 

1 Luftinnsugingssystem 

— Innsugingsmanifold 

— Luftfilter 

— Innsugingslyddemper 

— Innretning for reduksjon av veivhusgassutslipp 

— Elektrisk betjeningsinnretning dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 

2 Eksosanlegg 

— Manifold 

— Røropplegg(1) 

— Lydpotte(1) 

— Eksosrør(1) 

— Elektrisk betjeningsinnretning dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 

3 Forgasser Dersom standardutstyr: ja 

4 Drivstoffinnsprøytingssystem 

— Forfilter 

— Filter 

— Drivstofftilførselspumpe og høytrykkspumpe dersom 

relevant 

— Trykkluftpumpe dersom luft brukes under direkte inn-

sprøyting 

— Røropplegg 

— Innsprøytingsdyse 

— Klaff for luftinntak(2) dersom montert 

— Drivstofftrykk-/strømningsregulator dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 
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Nr. Tilbehør 
Montert ved prøving av dreiemoment og 

nettoeffekt 

5 Regulator for høyeste omdreiningshastighet eller effekt Dersom standardutstyr: ja 

6 Væskekjølingsutstyr 

— Radiator 

— Vifte(3) 

— Vannpumpe 

— Termostat(4) 

Dersom standardutstyr: ja(5) 

7 Luftkjøling 

— Kjølekappe 

— Vifte(3) 

— Innretning(er) for temperaturregulering 

— Hjelpevifte for prøvingsbenk 

Dersom standardutstyr: ja 

8 Elektrisk utstyr Dersom standardutstyr: ja(6) 

9 Forurensningsreduserende innretninger(7) Dersom standardutstyr: ja 

9 Smøresystem 

— Oljetilførselsystem 

Dersom standardutstyr: ja 

(1) Dersom det er vanskelig å bruke eksosanlegget som er standard, kan det til prøvingen med produsentens samtykke 

monteres et eksosanlegg som gir tilsvarende trykkfall. Når motoren er i gang, skal prøvingslaboratoriets system for 

utsuging av eksosen ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfærisk trykket med mer enn ± 740 Pa  

(7,40 mbar), i eksosutløpet på punktet der systemet er koplet til kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før 

prøvingen godtar en høyere mottrykk. 

(2) Klaffen for luftinntaket skal styre den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. 

(3) Dersom en vifte kan frakoples, skal motorens nettoeffekt først angis med viften frakoplet og deretter med viften 

tilkoplet. Dersom en fast tilkoplet og elektrisk eller mekanisk drevet vifte ikke kan monteres på prøvingsbenken, skal 

effekten som absorberes av viften, bestemmes ved samme omdreiningshastighet som den som brukes ved måling av 

motoreffekten. Nettoeffekten framkommer ved at effekten som viften absorberer, trekkes fra den korrigerte effekten. 

(4) Termostaten kan låses i fullstendig åpen posisjon. 

(5) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal i størst mulig grad plasseres i samme posisjon i 

prøvingsbenken som på kjøretøyet. Dersom radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen eller termostaten plasseres i 

prøvingsbenken i en annen posisjon enn på kjøretøyet, skal dette beskrives og angis i prøvingsrapporten. 

Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Væsken kan kjøles ved hjelp av enten motorens radiator 

eller en ekstern krets, forutsatt at trykkfallet i denne kretsen i det vesentlige er det samme som for motorens 

kjølesystem. En eventuell radiatorgardin skal være åpen. 

(6) Minste generatoreffekt: Generatoren skal levere strømmen som er absolutt nødvendig for å drive tilbehøret som kreves 

for at motoren skal fungere. Batteriet skal ikke lades under prøvingen. 

(7) Forurensingsreduserende tiltak kan for eksempel omfatte resirkuleringssystem for avgasser (EGR-system), katalysator, 

termisk reaktor, sekundært lufttilførselssystem og system for å hindre drivstoffavdamping.» 

ii) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktoren for kraftoverføringens mekaniske virkningsgrad α2 

der: 

— det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1, 
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— det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av formelen: 

Ligning Ap2.1-3: 

der nt er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet. 

Kraftoverføringens virkningsgrad nt bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av virkningsgraden nj av 

de enkelte elementer i kraftoverføringen: 

Ligning Ap2.1-4: 

nt = n1 · n2 · … · nj» 

b) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Prøvingsmetode for å måle frakoplingsavstand 

Når pedalene ikke lenger brukes, skal motorhjelpen slås av i løpet av en kjørestrekning på høyst 3 meter. 

Prøvingskjøretøyets hastighet skal være 90 % av høyeste assisterte hastighet. Målingene skal foretas i samsvar 

med EN 15194:2009. Dersom kjøretøyet er utstyrt med hjelpemodulator, skal den ikke være aktivert under 

prøvingen.» 

ii) Nr. 3.3.1–3.3.5.10 utgår. 

iii) Nr. 3.4–3.4.3 skal lyde: 

«3.4. Prøvingsmetode for å måle høyeste hjelpefaktor 

3.4.1. Omgivelsestemperaturen skal være mellom 278,2 K og 318,2 K. 

3.4.2. Prøvingskjøretøyet skal drives av sitt tilhørende framdriftsbatteri. I forbindelse med denne prøvingsmetoden 

skal framdriftsbatteriet med høyeste kapasitet brukes. 

3.4.3. Batteriet skal være helt oppladet ved hjelp av laderen som er angitt av kjøretøyprodusenten.» 

iv) Nye nr. 3.4.4–3.4.9 skal lyde: 

«3.4.4. En motor på prøvingsbenken skal koples til prøvingskjøretøyets veivaksel eller pedalarm. Prøvingsbenkens 

veivmotor skal simulere førerens kjøring, og skal kunne kjøre med variabel omdreiningshastighet og variabelt 

dreiemoment. Den skal kan kunne nå en omdreiningshastighet på 90 o/min og et største kontinuerlig  

nominelt dreiemoment på 50 Nm. 

3.4.5. En brems eller motor som simulerer kjøretøyets tap og treghet, skal festes til en trommel under prøvingskjø-

retøyets bakhjul. 

3.4.6. Dersom kjøretøyet er utstyrt med en motor som driver forhjulet, skal en ekstra brems eller motor festes til en 

trommel under forhjulet for å simulere kjøretøyets tap og treghet. 

3.4.7. Dersom kjøretøyets hjelpenivå varierer, skal det stilles inn til høyeste nivå. 

α2 =
1

nt
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3.4.8. Følgende driftspunkter skal prøves: 

Tabell Ap4-1 

Driftspunkter for prøving av høyeste hjelpefaktor 

Driftspunkt 
Simulering av førerens 

tilførte effekt (± 10 %) (W) 

Kjøretøyets målhastighet(1) 

(± 10 %) (km/t) 
Ønsket pedalrytme(2) (o/min) 

A 80 20 60 

B 120 35 70 

C 160 40 80 

(1) Dersom kjøretøyets målhastighet ikke kan nås, skal målingen foretas ved kjøretøyets høyeste hastighet. 

(2) Velg giret som ligger nærmest omdreiningshastigheten som kreves for driftspunktet. 

3.4.9. Høyeste hjelpefaktor skal beregnes etter følgende formel: 

Ligning Ap4-1: 

der: 

prøvingskjøretøyets mekaniske motoreffekt skal beregnes ut fra summen av den mekaniske bremsemotorens 

effekt minus den mekaniske tilførte effekten fra prøvingsbenkens veivmotor (i W).» 

v) Nr. 3.5–3.5.9 utgår. 

7) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Prøvingstype I, II, V, VII og VIII («X» i tabell 11-1 betyr «får anvendelse») 

Tabell 11-1 

Klassifiseringskriterier for framdriftsfamilie med hensyn til prøvingstype I, II, V, VII og VIII 

Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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1. Kjøretøy 

1.1. gruppe X X X X X X 

1.2. undergruppe X X X X X X 

 Hjelpefaktor =
prøvingskjøretøyets mekaniske motoreffekt

simulering av førerens tilførte effekt
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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1.3. 
treghet for kjøretøyvariant(er) eller -versjon(er) innen to treg-

hetskategorier over eller under nominell treghetskategori 
X  X X X X 

1.4. samlet utveksling (± 8 %) X  X X X X 

2. Framdriftsfamiliens egenskaper 

2.1. antall motorer eller elektriske motorer X X X X X X 

2.2. hybriddriftsmåte(r) (parallell/sekvensiell/annet) X X X X X X 

2.3. antall sylindrer i forbrenningsmotoren X X X X X X 

2.4. forbrenningsmotorens slagvolum (± 2 %)(2) X X X X X X 

2.5. 
antall ventiler i forbrenningsmotoren og styremetode (variabel 

kamakselfase eller -løft) 
X X X X X X 

2.6. 
én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff – 

H2NG/flerstoffmotor 
X X X X X X 

2.7. 

drivstoffsystem (forgasser / spyleport / indirekte innsprøyting / 

direkte innsprøyting / fellesledning / pumpeinnsprøytingsdyse / 

annet) 

X X X X X X 

2.8. oppbevaring av drivstoff(3)     X X 

2.9. forbrenningsmotorens kjølesystemtype X X X X X X 

2.10. 
forbrenningssyklus (elektrisk tenning / kompresjonstenning / 

totakts / firetakts / annet) 
X X X X X X 

2.11. 

luftinnsugingssystem (naturlig innsuging / ladet (turbolader/ 

overlader) / mellomkjøler / ladetrykkregulator) og styring av 

luftinnsuging (mekanisk gasspjeld / elektronisk gasspjeld / intet 

gasspjeld) 

X X X X X X 

3. Det forurensningsreduserende systemets egenskaper 

3.1. 
framdriftssystemets eksosanlegg (ikke) utstyrt med kataly-

sator(er) 
X X X X  X 

3.2. katalysatortype X X X X  X 

3.2.1. antall katalysatorer og katalysatorelementer X X X X  X 

3.2.2. katalysatorenes størrelse (monolitten(e)s volum ± 15 %) X X X X  X 
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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3.2.3. 
virkemåte for katalytisk aktivitet (oksidasjon, treveis, opp-

varmet, SCR, annet) 
X X X X  X 

3.2.4. edelmetallbelastning (identisk eller høyere) X X X X  X 

3.2.5. edelmetallforhold (± 15 %) X X X X  X 

3.2.6. substrat (struktur og materiale) X X X X  X 

3.2.7. celletetthet X X X X  X 

3.2.8. type katalysatorhus X X X X  X 

3.3. 
framdriftssystemets eksosanlegg (ikke) utstyrt med partikkel-

filter 
X X X X  X 

3.3.1. partikkelfiltertyper X X X X  X 

3.3.2. antall partikkelfiltre og partikkelfilterelementer X X X X  X 

3.3.3. partikkelfilterets størrelse (filterelementets volum ± 10 %) X X X X  X 

3.3.4. virkemåte for partikkelfilter (delvis / wall-flow / annet) X X X X  X 

3.3.5. partikkelfilterets aktive overflate X X X X  X 

3.4. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med periodisk regenererings-

system 
X X X X  X 

3.4.1. type periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.4.2. virkemåte for periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.5. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med system for selektiv 

katalytisk reduksjon (SCR) 
X X X X  X 

3.5.1. type SCR-system X X X X  X 

3.5.2. virkemåte for periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.6. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med mager NOx-felle/ 

-absorberer 
X X X X  X 

3.6.1. type mager NOx-felle/-absorberer X X X X  X 

3.6.2. virkemåte for mager NOx-felle/-absorberer X X X X  X 
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 

T
y
p

e 
I-

p
rø

v
in

g
 

T
y
p

e 
II

-p
rø

v
in

g
 

T
y
p

e 
V

-p
rø

v
in

g
 

T
y
p

e 
V

II
-p

rø
v
in

g
 

T
y
p

e 
V

II
I-

p
rø

v
in

g
(1

) 

 

T
ri

n
n

 I
 

T
ri

n
n

 I
I 

3.7. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med kaldstart- eller hjelpestart-

innretning(er) 
X X X X  X 

3.7.1. type kaldstart- eller hjelpestartinnretning X X X X  X 

3.7.2. virkemåte for kaldstart- eller hjelpestartinnretning(er) X X X X X X 

3.7.3. 

aktiveringstid for kaldstart- eller hjelpestartinnretning(er) og/ 

eller driftssyklus (aktivert bare i et begrenset tidsrom etter 

kaldstart / kontinuerlig drift) 

X X X X X X 

3.8. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med lambda-sonde for drivstoff-

regulering 
X X X X X X 

3.8.1. typer lambda-sonde X X X X X X 

3.8.2. virkemåte for lambda-sonde (binær / stor båndbredde / annet) X X X X X X 

3.8.3. 
interaksjon mellom lambda-sonde og drivstoffsystem med 

lukket sløyfe (støkiometri / mager eller rik drift) 
X X X X X X 

3.9. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med system for resirkulering av 

eksos 
X X X X  X 

3.9.1. typer eksosresirkuleringssystem X X X X  X 

3.9.2. virkemåte for eksosresirkuleringssystem (internt/eksternt) X X X X  X 

3.9.3. største resirkuleringsforhold for eksos (± 5 %) X X X X  X 

Forklarende merknader: 

(1) Samme familiekriterier får også anvendelse på den funksjonelle egendiagnosen fastsatt i vedlegg XII til forordning (EU)  

nr. 44/2014. 

(2) Høyst 30 % ved type VIII-prøving. 

(3) Bare for kjøretøyer utstyrt med beholder for gassformig drivstoff.» 

b) I nr. 3.2 skal overskriften i tabell 11-2 lyde: 

«Tabell 11-2 

Klassifiseringskriterier for framdriftsfamilie med hensyn til prøvingstype III og IV» 

 __________  


