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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2018/1832 

frá 5. nóvember 2018 

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar  

(EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 í því skyni að bæta 

gerðarviðurkenningarprófanir og -aðferðir að því er varðar losun léttra farþega- og atvinnuökutækja, þ 

.m.t. prófanir og aðferðir vegna samræmis ökutækja í notkun og losunar þeirra í raunverulegum akstri  

og innleiðingu búnaðar til að vakta eldsneytis- og raforkunotkun. (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 3. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 14. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á 

vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki 

(rammatilskipun) (2), einkum 2. mgr. 39. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 715/2007 er eitt sérstakra stjórnvaldsfyrirmæla samkvæmt gerðarviðurkenningaraðferðinni sem 

mælt er fyrir um í tilskipun 2007/46/EB. Í henni er þess krafist að ný létt farþega- og atvinnuökutæki uppfylli tiltekin 

viðmiðunarmörk fyrir losun og mælt fyrir um frekari kröfur um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald 

ökutækja. Þau sértæku, tæknilegu ákvæði sem nauðsynleg eru til að framkvæma ákvæði þeirrar reglugerðar er að finna í 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 (3) sem kemur í stað fyrir og fellir úr gildi reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (4). 

2) Sum áhrifa reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 verða áfram til staðar þar til hún fellur niður frá og 

með 1. janúar 2022. Þó er nauðsynlegt að skýra að slík áhrif taka til möguleikans á því að óska eftir framlengingum á 

fyrirliggjandi gerðarviðurkenningum sem veittar hafa verið samkvæmt þessari reglugerð.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 301, 27.11.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 289/2019 

frá 13. desember 2019 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 30. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 frá 1. júní 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og 

Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og um 

niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 

(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1). 
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3) Með reglugerð (ESB) 2017/1151 var ný lögbundin prófunaraðferð um framkvæmd prófunaraðferðar fyrir létt ökutæki 

sem samræmd er á heimsvísu (WLTP-prófunaraðferð) innleidd í löggjöf Sambandsins. WLTP-prófunaraðferðin 

inniheldur strangari og ítarlegri skilyrði um framkvæmd losunarprófana við gerðarviðurkenningu. 

4) Að auki var með reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/427 (1), (ESB) 2016/646 (2) og (ESB) 2017/1154 

(3) innleidd ný aðferðafræði við prófun á losun ökutækja í raunverulegum akstri, RDE-prófunaraðferðin. 

5) Ákveðin vikmörk er nauðsynleg til að unnt sé að framkvæma WLTP-prófunina. Ekki skal þó misnota 

prófunarvikmörkin til að fá niðurstöður sem eru frábrugðnar þeim sem tengjast framkvæmd prófunarinnar við skilyrði 

sem notast við stillipunkta. Til að búa til jöfn samkeppnisskilyrði fyrir ólíka ökutækjaframleiðendur og til að tryggja að 

gildi fyrir mælda losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun samræmist betur raunverulegum aðstæðum ætti því að 

innleiða aðferð til að staðla áhrif tiltekinna prófunarvikmarka á niðurstöður úr prófunum á koltvísýringslosun og 

eldsneytisnotkun. 

6) Eldsneytis- og/eða raforkunotkunargildunum sem fást með lögbundnu aðferðunum fyrir prófun á rannsóknarstofu skulu 

fylgja upplýsingar um meðalnotkun ökutækjanna í raunverulegum akstri á vegum. Slíkar upplýsingar, þegar þeim hefur 

verið safnað, þær gerðar nafnlausar og teknar saman, eru nauðsynlegar til að meta hvort lögbundnu prófunaraðferðirnar 

endurspegli með fullnægjandi hætti meðalkoltvísýringslosun við raunverulegar aðstæður, sem og eldsneytis- og/eða 

raforkunotkun. Þar að auki ætti tiltækileiki upplýsinga um augnablikseldsneytisnotkun að greiða fyrir prófun á vegum. 

7) Til að tryggja tímanlegt mat á því hversu dæmigerðar nýju lögbundnu prófunaraðferðirnar eru, einkum fyrir ökutæki 

með mikla markaðshlutdeild, ætti í fyrstu að takmarka umfang nýju krafnanna um vöktun eldsneytisnotkunar um borð 

við hefðbundin ökutæki og tvinnökutæki sem ganga fyrir fljótandi eldsneyti og við tengitvinnrafökutæki, þar sem þau 

eru enn sem komið er einu ökutækin með aflrásir sem falla undir samsvarandi tæknistaðla. 

8) Það magn sem notað er af eldsneyti og/eða raforku er þegar ákvarðað og vistað um borð í flestum nýjum ökutækjum, en 

hins vegar fellur búnaðurinn sem nú er notaður til að vakta þessar upplýsingar ekki undir staðlaðar kröfur. Til að tryggja 

að gögnin úr þessum búnaði séu aðgengileg og geti nýst sem samræmdur grunnur til samanburðar á mismunandi 

flokkum ökutækja og framleiðendum ætti að mæla fyrir um grunngerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar þennan 

búnað. 

9) Með reglugerð (ESB) 2016/646 var innleidd krafan um að framleiðendur tilgreini notkun aukalosunaraðferða. Að auki 

var eftirlit gerðarviðurkenningaryfirvalda með losunaraðferðum aukið með reglugerð (ESB) 2017/1154. Beiting þessara 

krafna hefur hins vegar undirstrikað þörfina á að samræma beitingu reglnanna um aukalosunaraðferðir af hálfu hinna 

ýmsu gerðarviðurkenningaryfirvalda. Þess vegna þykir rétt að mæla fyrir um sameiginlegt snið fyrir ítarlegu 

upplýsingamöppuna og sameiginlega aðferðafræði fyrir mat á aukalosunaraðferðum. 

10) Ákvörðunin um að heimila aðgang, sé þess óskað, að ítarlegri upplýsingamöppu framleiðandans ætti að vera á höndum 

landsyfirvalda og því ætti að fella ákvæðið um upplýsingaleynd sem tengist þessu skjali brott úr reglugerð (ESB) 

2017/1151. Þetta brottfall ætti ekki að hafa áhrif á samræmda beitingu löggjafarinnar í öllu Sambandinu, og ekki á 

möguleika allra aðila til að hafa aðgang að öllum viðeigandi upplýsingum til að framkvæma prófun á losun í 

raunverulegum akstri. 

11) Eftir innleiðingu prófana á losun í raunverulegum akstri á gerðarviðurkenningarstiginu er nú nauðsynlegt að uppfæra 

reglurnar um sannprófun á samræmi ökutækja í notkun til að tryggja að losun í raunverulegum akstri sé einnig 

takmörkuð með skilvirkum hætti á eðlilegum endingartíma ökutækja miðað við venjuleg notkunarskilyrði.  

  

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/427 frá 10. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun 

frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6) (Stjtíð. ESB L 82 31.3.2016, bls. 1). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/646 frá 20. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun 

frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6) (Stjtíð. ESB L 109 26.4.2016, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1154 frá 7. júní 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/1151 um viðbætur við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum 

farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, um breytingu á 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1230/2012 og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2007/46/EB að því er varðar losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum í raunverulegum akstri (Euro 6) (Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, 

bls. 708). 
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12) Beiting nýju prófananna á losun í raunverulegum akstri í sannprófun á samræmi ökutækja í notkun mun krefjast meiri 

tilfanga til að framkvæma sannprófun á samræmi ökutækis í notkun og meta niðurstöður hennar. Til að jafnvægi sé á 

milli þarfarinnar á að framkvæma skilvirka sannprófun á samræmi ökutækja í notkun og aukinnar prófunarbyrði ætti að 

aðlaga hámarksfjölda ökutækja í tölfræðilegu úrtaki og viðmiðanirnar um fullnægjandi og ófullnægjandi niðurstöður 

fyrir úrtakið sem gilda um alla sannprófun á samræmi ökutækja í notkun. 

13) Sannprófun á samræmi ökutækja í notkun tekur sem stendur aðeins til losunar mengandi efna sem mæld er með prófun 

1. Til að tryggja að kröfum í reglugerð (EB) nr. 715/2007 sé fullnægt ætti þó að rýmka hana svo hún nái yfir losun í 

gegnum útblástursrör og við uppgufun. Því ætti að innleiða prófanir 4 og 6 í sannprófunum á samræmi ökutækja í 

notkun. Þessar prófanir ættu þó að vera valkvæðar vegna þess hve kostnaðarsamar og flóknar þær eru. 

14) Rýni framleiðenda á núverandi sannprófunum á samræmi ökutækja í notkun leiddi í ljós að afar fáar ófullnægjandi 

niðurstöður voru tilkynntar til viðurkenningaryfirvalda þó að framleiðendur hafi beitt innköllunarátökum og öðrum 

aðgerðum tengdum losun að eigin frumkvæði. Því er nauðsynlegt að innleiða meira gagnsæi og eftirlit í sannprófunum á 

samræmi ökutækja í notkun. 

15) Til að hafa skilvirkara eftirlit með ferli sannprófana á samræmi ökutækja í notkun ættu gerðarviðurkenningaryfirvöld að 

vera ábyrg fyrir því að framkvæma prófanir og athuganir á hluta samþykktra ökutækja á hverju ári. 

16) Til að greiða fyrir flæði þeirra upplýsinga sem verða til í sannprófunum á samræmi ökutækja í notkun, sem og aðstoða 

gerðarviðurkenningaryfirvöld í ákvarðanatökuferlinu, ætti framkvæmdastjórnin að þróa rafrænan vettvang. 

17) Til að bæta valferlið fyrir ökutæki til prófunar af hálfu gerðarviðurkenningaryfirvalda er þörf á upplýsingum sem gætu 

greint hugsanleg vandamál og ökutækjagerðir með mikla losun. Viðurkenna ætti fjarskynjun, einfölduð 

losunarmælingarkerfi um borð (e. simplified on-board emissions monitoring system (SEMS)) og prófanir með færanlegum 

mælikerfum fyrir losun (PEMS) sem lögmæt tæki til að veita upplýsingar til gerðarviðurkenningaryfirvalda sem geta 

leiðbeint við val á ökutækjum til prófunar. 

18) Afar mikilvægt er að tryggja gæði sannprófana á samræmi ökutækja í notkun. Því er nauðsynlegt að mæla fyrir um 

reglur um faggildingu prófunarstofa. 

19) Til þess að prófanir geti farið fram þurfa allar viðeigandi upplýsingar að vera aðgengilegar almenningi. Að auki ætti 

hluti upplýsinganna sem nauðsynlegar eru við framkvæmd sannprófunar á samræmi ökutækja í notkun að vera 

aðgengilegar með auðveldum hætti og ættu því að vera tilgreindar í samræmisvottorðinu. 

20) Til að auka gagnsæi í sannprófun á samræmi ökutækja í notkun ætti þess að vera krafist af gerðarviðurkenn-

ingaryfirvöldum að þau birti ársskýrslu með niðurstöðunum úr sannprófunum þeirra á samræmi ökutækja í notkun. 

21) Sú aðferðafræði sem mælt var fyrir um til að tryggja að aðeins ferðir sem farnar eru við venjuleg skilyrði teljist gildar 

prófanir á losun í raunverulegum akstri leiddi til of margra ógildra prófana og því ætti að endurskoða og einfalda hana. 

22) Endurskoðun á aðferðafræðinni við mat á losun mengandi efna í gildri ferð sýndi að niðurstöðurnar úr þeim tveim 

aðferðum sem leyfðar eru sem stendur eru ekki samrýmanlegar. Því ætti að mæla fyrir um nýja, einfalda og gagnsæja 

aðferðafræði. Matsþættirnir sem notaðir eru í nýju aðferðafræðinni ættu að vera í stöðugu mati hjá framkvæmda-

stjórninni til að endurspegla stöðu nýjustu tækni. 

23) Taka ætti tilhlýðilegt tillit til notkunar tengitvinnrafökutækja, sem notuð eru að hluta í rafmagnsham og að hluta með 

sprengihreyflinum, að því er varðar prófun á losun í raunverulegum akstri og því ætti reiknaða losunin í raunverulegum 

akstri að endurspegla þá yfirburði. 

24) Ný prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun sem tekur tillit til tæknilegrar þróunar í stjórnun losunar við uppgufun frá 

ökutækjum knúnum bensíni, aðlagar þá aðferð að WLTP-prófunaraðferðinni og innleiðir ný ákvæði fyrir innsiglaða 

geyma hefur verið þróuð á vegum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu (UN/ECE). Því er viðeigandi að 

uppfæra núverandi reglur Sambandsins um losun við uppgufun til að endurspegla breytingarnar hjá efnahagsnefnd 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu.  
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25) WLTP-prófunaraðferðin hefur einnig verið bætt enn frekar á vegum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

og við hana bætt nokkrum nýjum þáttum, þ.m.t. öðrum leiðum til að mæla ökumótstöðu ökutækis, skýrari ákvæðum 

fyrir tvíeldsneytisökutæki, endurbætur á brúunaraðferðinni fyrir koltvísýring, uppfærslur tengdar kröfum fyrir tvíása 

aflmæla og snúningsmótstöðu hjólbarða. Þessa nýju þróun ætti nú að innleiða í löggjöf Sambandsins. 

26) Fengin reynsla af beitingu WLTP-prófunaraðferðarinnar frá skyldubundinni innleiðingu hennar fyrir nýjar gerðir 

ökutækja í Sambandinu þann 1. september 2017 hefur sýnt fram á að aðlaga ætti þessa aðferð frekar að gerðarviður-

kenningarkerfi Sambandsins, einkum að því er varðar upplýsingarnar sem fylgja skulu viðeigandi gögnum. 

27) Breytingarnar á gerðarviðurkenningargögnunum sem verða með breytingunum í þessari reglugerð þurfa einnig að 

endurspeglast í samræmisvottorðinu og gerðarviðurkenningargögnunum fyrir fullbúið ökutæki í tilskipun 2007/46/EB. 

28) Því er nauðsynlegt að breyta reglugerð (ESB) 2017/1151, reglugerð (ESB) nr. 692/2008 og tilskipun 2007/46/EB til 

samræmis við það. 

29) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (ESB) 2017/1151 

Reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað b-liðar 1. liðar komi eftirfarandi: 

„b) falla undir eitt „brúunarsvið fyrir koltvísýring“ í skilningi liðar 2.3.2 í 6. undirviðauka við XXI. viðauka,“, 

b) Í stað 6. liðar kemur eftirfarandi: 

„6) „kerfi sem endurnýjar sig reglubundið“: mengunarvarnarbúnaður fyrir útblástur (t.d. hvarfakútur, agnasía) sem 

krefst þess að reglubundið endurnýjunarferli eigi sér stað,“, 

c) Í stað 11. og 12. liðar kemur eftirfarandi: 

„11) „tvíeldsneytisökutæki“ (e. bi-fuel vehicle): ökutæki sem er með tveimur aðskildum eldsneytisgeymslukerfum og 

er fyrst og fremst hannað til að ganga fyrir annarri eldsneytistegundinni í einu, 

12) „tvíeldsneytisökutæki, knúið gasi“ (e. bi-fuel gas vehicle): tvíeldsneytisökutæki, þar sem eldsneytistegundirnar 

eru bensín og að auki annað hvort fljótandi jarðolíugas, jarðgas/lífmetan eða vetni,“, 

d) Eftirfarandi liður 33 bætist við: 

„33) „hreint brunahreyfilsökutæki“: ökutæki þar sem allir orkubreytar fyrir knúningsorku eru brunahreyflar,“, 

e) Í stað 38. liðar kemur eftirfarandi: 

„38) „málafl hreyfils“ (Prated): hámarksnettóafl hreyfils í kW, mælt í samræmi við kröfurnar í XX. viðauka,“, 

f) Í stað 45. til 48. liðar kemur eftirfarandi: 

„45) „eldsneytisgeymiskerfi“: búnaður sem gerir kleift að geyma eldsneyti og sem samanstendur af eldsneytisgeymi, 

eldsneytisáfyllingarstút, loki á eldsneytisgeymi og eldsneytisdælunni þegar hún er sett upp í eða á 

eldsneytisgeyminum, 

46) „gegndræpistuðull“: stuðullinn sem ákvarðaður er á grundvelli taps á vetniskolefnum á ákveðnu tímabili og 

notaður er til að ákvarða endanlega losun við uppgufun, 

47) „einlaga málmlaus geymir“: eldsneytisgeymir sem er gerður úr einu lagi málmlauss efnis, þ.m.t. flúoruðum/ 

súlfónuðum efnum, 

48) „marglaga geymir“: eldsneytisgeymir sem er gerður úr a.m.k. tveimur mismunandi, lagskiptum efnum þar sem 

annað þeirra er tálmi gegn vetniskolefnum,“,  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/133 

 

2) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Til að fá EB-gerðarviðurkenningu að því er varðar losun og upplýsingar um viðgerðir og viðhald ökutækja skal 

framleiðandinn sýna fram á að ökutækin séu í samræmi við kröfurnar í þessari reglugerð þegar þau eru prófið í 

samræmi við prófunaraðferðirnar sem tilgreindar eru í III. viðauka A til VIII. viðauka, XI., XIV., XVI., XX., XXI. og 

XXII viðauka. Framleiðandinn skal einnig sjá til þess að viðmiðunareldsneytin séu í samræmi við forskriftirnar sem 

settar eru fram í IX. viðauka.“ 

2) Í stað 7. mgr. kemur eftirfarandi: 

„7. Að því er varðar prófun 1, sem lýst er í XXI. viðauka, skal prófa ökutæki sem eru knúin með fljótandi 

jarðolíugasi eða jarðgasi/lífmetani með prófun 1 með tilliti til breytileika í samsetningu fljótandi jarðolíugass eða 

jarðgass/lífmetans, eins og lýst er í 12. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 83 fyrir losun mengandi efna, með eldsneytinu sem notað er í mælingu á nettóafli í samræmi við XX. viðauka 

þessarar reglugerðar. 

Ökutæki, sem geta notað annaðhvort bensín eða fljótandi jarðolíugas eða jarðgas/lífmetan, skulu prófuð með báðum 

tegundum eldsneytis og skulu prófanir á jarðolíugasi eða jarðgasi/lífmetani gerðar með tilliti til breytileika í 

samsetningu fljótandi jarðolíugass eða jarðgass/lífmetans, eins og lýst er í 12. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, og með eldsneytinu sem notað er í mælingu á nettóafli í samræmi við XX. 

viðauka þessarar reglugerðar.“ 

3) Eftirfarandi 4. gr. a bætist við: 

„4. gr. a 

Kröfur varðandi gerðarviðurkenningu að því er varðar búnað til að vakta eldsneytis- og/eða raforkunotkun 

Framleiðandi skal tryggja að eftirfarandi ökutæki í flokkum M1 og N1 séu útbúin með búnaði til að ákvarða, geyma og 

gera aðgengileg gögn um magn eldsneytis og/eða raforku sem notuð er við starfrækslu ökutækisins: 

1) hrein brunahreyfilsökutæki og tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu (NOVC-HEV) og eru einungis 

knúin með jarðefnadísilolíu, lífdísilolíu, bensíni, etanóli eða með samsetningum af þessu eldsneyti, 

2) Tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu (OVC-HEV) og eru knúin með rafmagni og einhverju því eldsneyti 

sem er tilgreint í 1. lið. 

Búnaðurinn til að vakta eldsneytisnotkun og/eða raforkunotkun skal uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í XXII. 

viðauka.“ 

4) Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 11. mgr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Viðurkenningaryfirvaldið skal merkja og dagsetja ítarlegu upplýsingamöppuna og varðveita hana í a.m.k. tíu ár 

eftir að leyfið er veitt.“ 

b) Eftirfarandi þriðja til sjötta undirgrein bætast við: 

„Að beiðni framleiðandans skal viðurkenningaryfirvaldið gera forkönnun á aukalosunaraðferðinni fyrir nýjar 

gerðir ökutækja. Í því tilviki skal leggja fram viðeigandi gögn til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins tveimur til tólf 

mánuðum áður en gerðarviðurkenningarferlið hefst. 

Viðurkenningaryfirvaldið skal gera forkönnun á grundvelli ítarlegu upplýsingamöppunnar, sem framleiðandinn 

leggur fram, eins og lýst er í b-lið í 3. viðbæti a við I. viðauka. Viðurkenningaryfirvaldið skal framkvæma matið í 

samræmi við aðferðafræðina sem lýst er í 3. viðbæti b við I. viðauka. Viðurkenningaryfirvaldið getur brugðið frá 

þeirri aðferðafræði í sérstökum undantekningartilvikum og í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum. 

Forkönnunin á aukalosunaraðferðinni varðandi nýjar gerðir ökutækja skal halda gildi sínu í 18 mánuði að því er 

varðar gerðarviðurkenningu. Framlengja má það tímabil um 12 mánuði í viðbót ef framleiðandinn lætur 

viðurkenningaryfirvaldinu í té sönnun fyrir því að engin ný tækni sem myndi breyta forkönnuninni á 

aukalosunaraðferðinni hafi orðið aðgengileg á markaðnum. 

Á hverju ári skal sérfræðingahópur gerðarviðurkenningaryfirvalda (TAAEG) taka saman skrá yfir aukalosunar-

aðferðir sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið hefur talið óásættanlegar og framkvæmdastjórnin skal gera hana 

aðgengilega almenningi.“  
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b) Eftirfarandi 12. mgr. bætist við: 

„12. Framleiðandinn skal einnig láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu, sem veitir gerðarviðurkenninguna sem tengist 

losun samkvæmt þessari reglugerð (hér á eftir nefnt „viðurkenningaryfirvaldið sem ber ábyrgð á veitingu 

gerðarviðurkenningar“), í té möppu um gagnsæi prófunar sem inniheldur nauðsynlegar upplýsingar til að hægt sé að 

framkvæma prófun í samræmi við lið 5.9 í B-hluta II. viðauka.“ 

5) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 2. til 6. mgr. kemur eftirfarandi: 

„2. Athuganir á samræmi ökutækja í notkun skulu henta til að staðfesta að losun gegnum útblástursrör og losun við 

uppgufun sé takmörkuð með skilvirkum hætti á eðlilegum endingartíma ökutækja miðað við venjuleg 

notkunarskilyrði. 

3. Athugun á samræmi ökutækja í notkun skal gerð á ökutækjum sem hefur verið rétt við haldið og notuð á 

tilhlýðilegan hátt, í samræmi við 1. viðbæti við II. viðauka, á milli 15 000 km eða sex mánaða, hvort sem á sér stað 

síðar, og 100 000 km eða 5 ára, hvort sem á sér stað fyrr. Athugun á samræmi ökutækja í notkun varðandi losun við 

uppgufun skal gerð á ökutækjum sem hefur verið rétt við haldið og notuð á tilhlýðilegan hátt, í samræmi við 1. viðbæti 

við II. viðauka, á milli 30 000 km eða 12 mánaða, hvort sem á sér stað síðar, og 100 000 km eða 5 ára, hvort sem á sér 

stað fyrr. 

Kröfurnar um athuganir á samræmi ökutækja í notkun gilda þar til fimm árum eftir að síðasta samræmisvottorðið eða 

vottorðið um skráningarviðurkenningu er gefið út fyrir ökutæki í þeim hópi sem tengist samræmi ökutækja í notkun. 

4. Athuganir á samræmi ökutækja í notkun skulu ekki vera skyldubundnar ef árleg sala á ökutækjum í hópnum sem 

tengist samræmi ökutækja í notkun er undir 5000 ökutækjum innan Sambandsins á næstliðnu ári. Varðandi slíka hópa 

skal framleiðandinn láta viðurkenningaryfirvaldinu í té skýrslu um ábyrgðar- og viðgerðarkröfur og bilanir í 

innbyggðu greiningarkerfi eins og fram kemur í lið 4.1 í II. viðauka. Slíka hópa sem tengjast samræmi ökutækja í 

notkun má samt velja til prófunar í samræmi við II. viðauka. 

5. Framleiðandinn og gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenningu skulu framkvæma athuganir á 

samræmi ökutækja í notkun í samræmi við II. viðauka. 

6. Viðurkenningaryfirvaldið sem ber ábyrgð á veitingu gerðarviðurkenningar skal, að loknu mati á samræmi, taka 

ákvörðun um hvort að hópur uppfyllir ekki ákvæðin um samræmi ökutækja í notkun og samþykkja áætlunina um 

ráðstafanir til úrbóta sem framleiðandinn leggur fram í samræmi við II. viðauka.“ 

b) Eftirfarandi 7. og 8. mgr. bætast við: 

„7. Ef gerðarviðurkenningaryfirvald hefur komist að þeirri niðurstöðu að hópur sem tengist samræmi ökutækja í 

notkun standist ekki athugunina á samræmi ökutækja í notkun skal það tafarlaust tilkynna gerðarviðurkenn-

ingaryfirvaldinu, sem veitir viðurkenningu, um það í samræmi við 3. mgr. 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB. 

Í kjölfar þeirrar tilkynningar og með fyrirvara um ákvæðin í 6. mgr. 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB skal 

viðurkenningaryfirvaldið sem ber ábyrgð á veitingu gerðarviðurkenninga upplýsa framleiðanda hóps sem tengist 

samræmi ökutækja í notkun um að hópurinn standist ekki athuganir á samræmi ökutækja í notkun og að fylgja skuli 

aðferðunum sem lýst er í 6. og 7. lið II. viðauka. 

Hefja skal málsmeðferð í samræmi við 6. mgr. 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB ef viðurkenningaryfirvaldið sem ber 

ábyrgð á veitingu gerðarviðurkenninga kemst að þeirri niðurstöðu að samkomulag náist ekki við gerðarviður-

kenningaryfirvald sem hefur komist að þeirri niðurstöðu að hópur sem tengist samræmi ökutækja standist ekki 

athugunina á samræmi ökutækja í notkun. 

8. Til viðbótar við 1. til 7. lið skal eftirfarandi gilda um gerð ökutækis sem er viðurkennt í samræmi við B-hluta II. 

viðauka: 

a) Ökutæki sem lögð eru fram til fjölþrepa gerðarviðurkenningar eins og skilgreint er í 7. mgr. 3. gr. tilskipunar 

2007/46/EB skulu athuguð varðandi samræmi ökutækja í notkun í samræmi við reglurnar um fjölþrepa 

gerðarviðurkenningar sem settar eru fram í lið 5.10.6 í B-hluta II. viðauka við þessa reglugerð. 

b) Brynvarin ökutæki, líkvagnar og ökutæki með hjólastólaaðgengi eins og skilgreint er í liðum 5.2 og 5.5 í A-hluta 

II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, eftir því sem við á, skulu ekki falla undir ákvæði þessarar greinar. Öll önnur 

ökutæki til sérstakra skal nota eins og þau eru skilgreind í 5. lið A-hluta II. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, 

skulu athuguð vegna samræmi ökutækja í notkun í samræmi við reglurnar um fjölþrepa gerðarviðurkenningar sem 

settar eru fram í B-hluta II. viðauka við þessa reglugerð.“  
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6) Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„Frá og með 1. september 2019, skulu landsyfirvöld synja, af ástæðum sem varða losun eða eldsneytisnotkun, um 

veitingu EB-gerðarviðurkenningar eða landsbundinnar gerðarviðurkenningar að því er varðar nýjar gerðir ökutækja 

sem uppfylla ekki ákvæði VI. viðauka. Þó er heimilt, að beiðni framleiðandans, að nota, fram að 31. ágúst 2019, 

prófunaraðferðina fyrir losun við uppgufun, sem sett er fram í 7. viðauka við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 83, 

eða prófunaraðferðina fyrir losun við uppgufun sem sett er fram í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008, að því 

er varðar gerðarviðurkenningar samkvæmt þessari reglugerð.“ 

b) Eftirfarandi undirgrein bætist við í 3. mgr.: 

„Að undanskildum ökutækjum sem eru viðurkennd í tengslum við losun við uppgufun samkvæmt þeirri málsmeðferð sem 

mælt er fyrir um í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 skulu landsyfirvöld, frá og með 1. september 2019, banna 

skráningu, sölu eða það að taka í notkun ný ökutæki sem uppfylla ekki VI. viðauka við þessa reglugerð.“ 

c) Í 4. mgr. fellur d- og e-liður brott. 

d) Ákvæðum 5. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað b-liðar komi eftirfarandi: 

„b) Að því er varðar WLTP-brúunarhóp sem uppfyllir reglurnar um rýmkun sem tilgreindar eru í lið 3.1.4 í I. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 skulu gerðarviðurkenningaryfirvöld samþykkja aðferðirnar sem 

framkvæmdar eru í samræmi við lið 3.13 í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 í þrjú ár eftir 

dagsetningarnar sem gefnar eru í 4. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007, til að uppfylla kröfurnar í 1. 

viðbæti við 6. undirviðauka XXI. viðauka þessarar reglugerðar.“ 

ii. Eftirfarandi bætist við c-lið: 

„Möguleikinn á að nota niðurstöður úr prófun úr aðferðum sem framkvæmdar eru og lokið við í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 692/2008 skal, að því er varðar þennan lið, einungis gilda um þau ökutæki í WLTP-brúunarhóp 

sem uppfylla reglurnar um rýmkun sem eru tilgreindar í lið 3.3.1 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008.“ 

e) Eftirfarandi 8. til 11. liður bætast við: 

„8. Ákvæði B-hluta II. viðauka gilda um flokk M1, M2 og flokk N1, undirflokk I, á grundvelli gerða sem eru 

viðurkenndar frá 1. janúar 2019 og um flokk N1, undirflokk II og III, og flokk N2 á grundvelli gerða sem eru 

viðurkenndar frá 1. september 2019. Ákvæðin gilda einnig um öll ökutæki sem skráð eru frá 1. september 2019 í 

flokki M1, M2 og flokki N1, undirflokki I, og um öll ökutæki sem skráð eru frá 1. september 2020 í flokki N1, 

undirflokki II og III, og flokki N2. Ákvæði A-hluta II. viðauka gilda í öllum öðrum tilvikum. 

9. Frá og með 1. janúar 2020 að því er varðar ökutæki í flokki M1, N1, undirflokki I, eins og um getur í 4. gr. a, og 

frá 1. janúar 2021 að því er varðar ökutæki í flokki N1, undirflokki II og III, eins og um getur í 4. gr. a, skulu 

landsyfirvöld synja, af ástæðum sem varða losun eða eldsneytisnotkun, um veitingu EB-gerðarviðurkenningar eða 

landsbundinnar gerðarviðurkenningar fyrir nýjar gerðir ökutækja sem uppfylla ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um í 

4. gr. a. 

Frá og með 1. janúar 2021 að því er varðar ökutæki í flokki M1, N1, undirflokki I, eins og um getur í 4. gr. a, og frá 

1. janúar 2022 að því er varðar ökutæki í flokki N1, undirflokki II og III, eins og um getur í 4. gr. a, skulu 

landsyfiryfirvöld banna að ný ökutæki séu skráð, seld eða tekin í notkun ef þau uppfylla ekki ákvæði þeirrar greinar. 

10. Frá og með 1. september 2019 skulu landsyfirvöld banna að ný ökutæki séu skráð, seld eða tekin í notkun ef þau 

uppfylla ekki kröfurnar sem settar eru fram í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eins og henni var breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1832 (*). 

Varðandi öll ökutæki sem skráð eru milli 1. janúar og 31. ágúst 2019 samkvæmt nýjum gerðarviðurkenningum sem 

veittar eru á sama tímabili og ef upplýsingarnar sem taldar eru upp í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB eins og 

henni var breytt með reglugerð (ESB) 2018/1832 eru enn ekki innifaldar í samræmisvottorðinu skal framleiðandinn 

gera þessar upplýsingar aðgengilegar án endurgjalds innan fimm virkra daga frá beiðni viðurkenndrar rannsóknarstofu 

eða tækniþjónustu vegna prófunar samkvæmt II. viðauka.  



Nr. 73/136 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

11. Kröfurnar í 4. gr a gilda ekki um gerðarviðurkenningar sem eru veittar smærri framleiðendum. 

  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1832 frá 5. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 í því skyni að bæta gerðarviðurkenningarprófanir og -aðferðir að því 

er varðar losun léttra farþega- og atvinnuökutækja, þ.m.t. prófanir og aðferðir vegna samræmis ökutækja í notkun 

og losunar þeirra í raunverulegum akstri og innleiðingu búnaðar til að vakta eldsneytis og raforkunotkun (Stjtíð. 

ESB L 301, 27.11.2018, bls. 1).“ 

7) Ákvæði 18. gr. a falla brott. 

8) Ákvæðum I. viðauka er breytt eins og fram kemur í I. viðauka við þessa reglugerð. 

9) Ákvæðum II. viðauka er breytt eins og fram kemur í II. viðauka við þessa reglugerð. 

10) Ákvæðum III. viðauka A er breytt eins og fram kemur í III. viðauka við þessa reglugerð. 

11) Í stað liðar 2.3 í V. viðauka kemur eftirfarandi: 

„2.3. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki (VL) 

liggur ekki fyrir skal notast við ökumótstöðu fyrir hálosandi ökutæki (VH). Láglosandi og hálosandi ökutæki eru 

skilgreind í lið 4.2.1.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka. Að öðrum kosti getur framleiðandi valið að nota 

ökumótstöðu, sem hefur verið ákvörðuð í samræmi við ákvæði 7. viðbætis í 4. viðauka a við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, fyrir ökutæki sem tilheyrir brúunarhópnum.“ 

12) Í stað VI. viðauka kemur texti IV. viðauka við þessa reglugerð, 

13) Ákvæðum VII. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Táknið PN kemur í stað P táknsins fyrir spillistuðul í skýringartextanum í töflunni í lið 2.2. 

2) Eftirfarandi kemur í stað liðar 3.10: 

„3.10. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki 

liggur ekki fyrir eða ef heildarökumótstaða ökutækis (hálosandi ökutækis) við 80 km/klst. er meiri en 

heildarökumótstaða láglosandi ökutækis við 80 km/klst. + 5%, skal notast við ökumótstöðu hálosandi 

ökutækis. Láglosandi og hálosandi ökutæki eru skilgreind í lið 4.2.1.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka.“ 

14) Í stað liðar 3.3 í VIII. viðauka kemur eftirfarandi: 

„3.3. Nota skal þá ökumótstöðustuðla sem gilda fyrir láglosandi ökutæki (VL). Ef gildi fyrir láglosandi ökutæki (VL) 

liggur ekki fyrir skal notast við ökumótstöðu fyrir hálosandi ökutæki (VH). Láglosandi og hálosandi ökutæki eru 

skilgreind í lið 4.2.1.1.2 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka. Að öðrum kosti getur framleiðandi valið að nota 

ökumótstöðu, sem hefur verið ákvörðuð samkvæmt ákvæðum 7. viðbætis í 4. viðauka a við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, fyrir ökutæki sem tilheyrir brúunarhópnum. Í báðum 

tilvikum skal stilla aflmælinn til að líkja eftir notkun ökutækis á veginum við –7 °C. Unnt er að miða slíka stillingu 

við ákvörðun ökumótstöðusniðs við –7 °C. Að öðrum kosti er unnt að stilla ákvarða akstursmótstöðu þannig að 

fríhjólunartíminn styttist um 10%. Tækniþjónustan getur samþykkt aðrar aðferðir við ákvörðun akstursmótstöðu.“ 

15) Ákvæðum IX. viðauka er breytt eins og fram kemur í V. viðauka við þessa reglugerð. 

16) Í stað XI. viðauka kemur texti VI. viðauka við þessa reglugerð. 

17) Ákvæðum XII. viðauka er breytt eins og fram kemur í VII. viðauka við þessa reglugerð. 

18) Í stað orðanna „ákvæði liða 2.3.1 og 2.3.5 í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2017/1151“ koma eftirfarandi 

orð: „ákvæði liða 2.3.1 og 2.3.4 í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151“, 

19) Í stað XVI. viðauka kemur texti VIII. viðauka við þessa reglugerð. 

20) Ákvæðum XXI. viðauka er breytt eins og fram kemur í IX. viðauka við þessa reglugerð. 

21) Við bætist XXII. viðauki, eins og hann er settur fram í X. viðauka við þessa reglugerð. 
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2. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 692/2008 

Reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í fyrstu undirgrein 16. gr. a í reglugerð (ESB) nr. 692/2008 bætist eftirfarandi d-liður við: 

„(d) rýmkun gerðarviðurkenninga sem veittar eru samkvæmt þessari reglugerð þar til nýjar kröfur koma til framkvæmda 

varðandi ný ökutæki“, 

2) Eftirfarandi liður 3.2.12.2.5.7 bætist við 3. viðbæti við 1. viðauka: 

„3.2.12.2.5.7. Gegndræpistuðull (1): …“, 

3) Í XII. viðauka fellur liður 4.4 brott. 

3. gr. 

Breytingar á tilskipun 2007/46/EB 

Ákvæðum I., III., VIII., IX. og XI. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt eins og sett er fram í XI. viðauka við þessa 

reglugerð. 

4. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 5. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi liður 1.1.3. bætist við: 

„1.1.3. Að því er varðar fljótandi jarðolíugas eða jarðgas skal nota það eldsneyti sem framleiðandi velur fyrir  

mælingu á nettóafli í samræmi við XX. viðauka við þessa reglugerð. Tilgreina skal eldsneytið sem valið er í 

upplýsingaskjalinu sem sett er fram í 3. viðbæti við I. viðauka við þessa reglugerð.“ 

2) Í stað liða 2.3.1., 2.3.2. og 2.3.3. kemur eftirfarandi: 

„2.3.1. Í sérhverju ökutæki með tölvustýrðum mengunarvarnarbúnaði skulu vera stillingar sem koma í veg fyrir 

breytingar, að undanskildum þeim sem framleiðandi heimilar. Framleiðandinn skal heimila breytingar ef þær eru 

nauðsynlegar vegna greiningar, þjónustu, skoðunar, ísetningar endurbótarhlutar eða viðgerðar ökutækis. Allir 

endurforritanlegir tölvukóðar eða rekstrarmæliþættir skulu varðir gegn því að átt sé við þá og veita vernd sem er 

a.m.k. sambærileg þeirri sem er tryggð með ákvæðunum í ISO-staðli 15031-7:2013. Allir kvörðunarminniskubbar, 

sem unnt er að fjarlægja, skulu huldir, þeir inniluktir í innsigluðum ílátum eða þeir varðir með rafrænum 

reikniritum og skulu óbreytanlegir nema með sérhæfðum verkfærum og aðferðum. Einungis þættir sem tengjast 

beint losunarkvörðun eða því að koma í veg fyrir þjófnað á ökutækjum skulu varðir með þessum hætti. 

2.3.2. Eigi skal unnt að breyta tölvuforrituðum hreyfilrekstrarþáttum (t.d. lóðuðum eða huldum tölvuíhlutum eða 

innsigluðum (eða lóðuðum) umlykjum) nema með sérhæfðum verkfærum og aðferðum. 

2.3.3. Að beiðni framleiðandans getur viðurkenningaryfirvaldið veitt undanþágu frá skilyrðunum í liðum 2.3.1 og 2.3.2 

fyrir þau ökutæki sem ólíklegt er að þurfi að vernda. Þær viðmiðanir sem viðurkenningaryfirvaldið metur þegar 

það tekur undanþágubeiðnir til athugunar eru, meðal annars en takmarkast ekki við, núverandi framboð á 

aflaukandi kubbum, hvort ökutækið hafi mikla hámarksafkastagetu og áætlaða sölu ökutækisins.“ 

3) Eftirfarandi liðir 2.3.4, 2.3.5 og 2.3.6 bætast við: 

„2.3.4. Framleiðendur sem nota forritanleg tölvukóðunarkerfi skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja 

óleyfilega endurforritun. Slíkar ráðstafanir skulu m.a. felast í aðferðum sem auka vörn gegn óheimilum 

breytingum og ritvörn sem krefst þess að notuð sé tölva sem ekki er í ökutækinu og framleiðandinn rekur og sem 

sjálfstæðir rekstraraðilar skulu einnig hafa aðgang að í samræmi við verndarákvæðin í liðum 2.3.1 og 2.2 í XIV. 

viðauka. Viðurkenningaryfirvöld skulu samþykkja aðferðir sem veita nægilega vörn gegn fikti. 

2.3.5. Þegar um er að ræða vélknúnar eldsneytisdælur í þrýstikveikjuhreyflum skulu framleiðendur gera viðunandi 

ráðstafana til að vernda hámarksstillingu eldsneytisinngjafar frá því að átt sé við hana á meðan ökutækið er í 

notkun. 

2.3.6. Framleiðendur skulu á árangursríkan hátt fyrirbyggja endurforritun stöðu kílómetramælis í netkerfi ökutækis, í 

stýrieiningum aflrásar sem og í sendieiningu þráðlausra gangaskipta, ef við á. Í því skyni að vernda heilleika 

lesturs kílómetramælis skulu framleiðendur notast við kerfisbundnar aðferðir sem auka vörn gegn fikti, ásamt 

ritvörn. Viðurkenningaryfirvöld skulu samþykkja aðferðir sem veita nægilega vörn gegn fikti.“ 

4) Í stað liðar 2.4.1 kemur eftirfarandi: 

„2.4.1. Mynd I.2.4 sýnir framkvæmd prófana fyrir gerðarviðurkenningu ökutækis. Sértækum prófunaraðferðum er lýst í 

II. viðauka, III. viðauka A, IV., V., VI., VII., VIII., XI., XVI., XX., XXI. og XXII. viðauka. 
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Mynd I.2.4 

Beiting prófunarkrafna fyrir gerðarviðurkenningu og rýmkun 

Ökutækjaflokkur Ökutæki með hreyfil með rafkveikju, þ.m.t. fjölknúin ökutæki (1) (2) 

Ökutæki með 

þjöppukveikjuhreyfil, 

þ.m.t. tvinnökutæki 

Hrein 

rafökutæki 

Vetnisknúin 

ökutæki með 

efnarafala 

 Eineldsneytisökutæki Tvíeldsneytisökutæki (3) Fjölblöndueldsneyti (3)    

Viðmiðunareldsneyti Bensín 

(E10) 

Fljótandi 

jarðolíugas 

Jarðgas/ 

lífmetan 

Vetni 

(bruna-

hreyfill) 

Bensín (E10) Bensín (E10) Bensín (E10) Bensín (E10) Dísilolía 

(B7) 

— Vetni 

(efnarafali) 

Fljótandi 

jarðolíugas 

Jarðgas/lífmetan Vetni 

(brunahreyfill) (4) 

Etanól 

(E85) 

Mengandi lofttegundir 

(Prófun 1) 

Já Já Já Já (4) Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Agnamassi 

(Prófun 1) 

Já — — — Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Fjöldi agna Já — — — Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Mengandi lofttegundir, 

losun í raunverulegum 

akstri (RDE)(prófun 1A) 

Já Já Já Já (4) Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar 

eldsneytis-

tegundir) 

Já (báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Agnafjöldi, losun í 

raunverulegum akstri 

(prófun 1A) (5) 

Já — — — Já (eingöngu 

bensín) 

Já (eingöngu 

bensín) 

Já (eingöngu 

bensín) 

Já (báðar 

eldsneytistegundir) 

Já — — 

Prófun með leiðréttingu 

á umhverfishita (prófun 

við 14 °C) 

Já Já Já Já (4) Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Losun í lausagangi 

(Prófun 2) 

Já Já Já — Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

— — — 
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Ökutækjaflokkur Ökutæki með hreyfil með rafkveikju, þ.m.t. fjölknúin ökutæki (1) (2) 

Ökutæki með 

þjöppukveikjuhreyfil, 

þ.m.t. tvinnökutæki 

Hrein 

rafökutæki 

Vetnisknúin 

ökutæki með 

efnarafala 

 Eineldsneytisökutæki Tvíeldsneytisökutæki (3) Fjölblöndueldsneyti (3)    

Losun frá sveifarhúsi 

(Prófun 3) 

Já Já Já — Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

— — — 

Losun við uppgufun 

(Prófun 4) 

Já — — — Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

— — — 

Ending 

(Prófun 5) 

Já Já Já Já Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já — — 

Losun við lágt hitastig 

(Prófun 6) 

Já — — — Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(eingöngu bensín) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

— — — 

Samræmi ökutækja í 

notkun 

Já Já Já Já Já 

(eins og við 

gerðarviðu-

rkenningu) 

Já 

(eins og við 

gerðarviður-

kenningu) 

Já 

(eins og við 

gerðarviður-

kenningu) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já — — 

Innbyggð 

greiningarkerfi 

Já Já Já Já Já Já Já Já Já — — 

Koltvísýringslosun, 

eldsneytisnotkun, 

raforkunotkun og 

rafdrægni 

Já Já Já Já Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já 

(báðar eldsneytis-

tegundir) 

Já Já Já 

Reykþéttni — — — — — — — — Já — — 

Hreyfilafl Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já 

(1) Tilteknar prófunaraðferðir fyrir vetnisökutæki og lífdísilknúin ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti verða skilgreindar síðar. 

(2) Takmarkanir sem varða massa og fjölda efnisagna sem og tilheyrandi mæliaðferðir gilda eingöngu um ökutæki sem hafa hreyfla með beinni innsprautun. 

(3) Þegar tvíeldsneytisökutæki er sameinað ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti gilda báðar prófunarkröfurnar. 

(4) Aðeins skal ákvarða losun köfnunarefnisoxíða þegar ökutækið gengur fyrir vetni. 

(5) Prófun á fjölda agna í losun í raunverulegum akstri nær einungis til ökutækja með skilgreiningu á Euro 6 viðmiðunarmörkum fyrir fjölda agna sem eru losaðar í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007.“ 
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5) Í stað liðar 3.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1. Rýmka skal gerðarviðurkenninguna svo hún nái til ökutækja ef þau eru í samræmi við viðmiðanir sem settar eru 

fram í 1. mgr. 2. gr. eða ef þau eru í samræmi við a- og c-lið 1. mgr. 2. gr. og uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

a) Koltvísýringslosun ökutækisins, sem er prófað, sem hlýst af 9. þrepi í töflu A7/1 í 7. undirviðauka við XXI. 

viðauka er minni en eða jafn mikil og koltvísýringslosunin sem fæst með línulegri brúun sem samsvarar 

orkuþörf í lotu hjá ökutækinu sem er prófað, 

b) nýja brúunarsviðið fer ekki yfir hámarkssviðið sem sett er fram í lið 2.3.2.2 í 6. undirviðauka við XXI. 

viðauka, 

c) losun mengandi efna tekur tillit til þröskuldsgilda í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007.“ 

6) Eftirfarandi liður 3.1.1.1 bætist við: 

„3.1.1.1. Gerðarviðurkenningin skal ekki rýmkuð til að búa til brúunarhóp ef hún hefur einungis verið veitt í tengslum 

við hálosandi ökutæki.“ 

7) Í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina í lið 3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„Að því er varðar Ki-prófanir, sem eru gerðar skv. 1. viðbæti við 6. undirviðauka við XXI. viðauka (WLTP), skal rýmka 

gerðarviðurkenninguna svo hún nái til ökutækja sem uppfylla viðmiðanirnar, sem settar eru fram í lið 5.9 í XXI. viðauka.“ 

8) Í stað liðar 3.2, ásamt öllum undirliðum hans, kemur eftirfarandi: 

„3.2. Rýmkun vegna losunar við uppgufun (prófun 4) 

3.2.1. Í tengslum við prófanir sem gerðar eru í samræmi við 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 [nýja evrópska aksturslotan í einn dag) eða viðaukann við reglugerð (ESB) 

nr. 2017/1221 (nýja evrópska aksturslotan í tvo daga) skal rýmka gerðarviðurkenninguna til að ná til ökutækja 

sem búin eru mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

3.2.1.1. Grundvallarreglan við mælingu á eldsneyti/lofti (t.d. einspunkta innsprautun) skal vera sú sama. 

3.2.1.2. Lögun eldsneytisgeymisins er nákvæmlega eins og þá er efnið í eldsneytisgeyminum og í slöngunum fyrir 

fljótandi eldsneyti tæknilega jafngilt. 

3.2.1.3. Ökutækið sem er lakast að því er varðar þvermál og lengd eldsneytisslöngu skal prófað. Tækniþjónustan sem ber 

ábyrgð á prófunum fyrir gerðarviðurkenningu ákveður hvort hægt sé að viðurkenna gufu-/vökvaskiljur sem ekki 

eru eins. 

3.2.1.4. Frávik rúmmáls eldsneytisgeymisins er innan við ± 10%. 

3.2.1.5. Stilling léttiloka eldsneytisgeymisins er sams konar. 

3.2.1.6. Aðferðin við geymslu eldsneytisgufunnar er sams konar, þ.e. lögun skiljunnar og rúmmál, geymslumiðillinn, 

loftsían (ef hún er notuð til að takmarka losun uppgufunarefna), o.s.frv. 

3.2.1.7. Aðferðin við útloftun á uppsafnaðri gufu er sams konar (t.d. loftstreymi, upphafspunktur eða rúmmál þess sem 

loftað er út í formeðhöndlunarlotunni). 

3.2.1.8. Aðferðin við þéttingu og loftun eldsneytismælikerfisins er sams konar. 

3.2.2. Í tengslum við prófanir sem gerðar eru í samræmi við VI. viðauka [WLTP-prófunaraðferð í tvo daga] skal 

gerðarviðurkenningin rýmkuð til að ná til ökutækja sem eru útbúin mengunarvarnarkerfi fyrir losun við 

uppgufun sem uppfyllir kröfurnar í lið 5.5.1 í VI. viðauka. 

3.2.3. Gerðarviðurkenningin skal rýmkuð svo hún nái til ökutækja með: 

3.2.3.1. mismunandi hreyfilstærð, 

3.2.3.2. mismunandi hreyfilafl, 

3.2.3.3. sjálfvirka og handvirka gírkassa, 

3.2.3.4. tvíhjóla- og fjórhjóladrifi, 

3.2.3.5. mismunandi yfirbyggingu og 

3.2.3.6. mismunandi stærðir hjóla og hjólbarða.“  



Nr. 73/142 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

9) Í stað liðar 4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„4.1.2. Framleiðandi skal gera athugun á samræmi framleiðslu með prófunum á losun mengunarefna (gefin upp í töflu 2 

í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007), á koltvísýringslosun (ásamt mælingu á raforkunotkun og, eftir 

atvikum, vöktun á nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun) sem og á losun 

frá sveifarhúsi, losun við uppgufun og á innbyggða greiningarkerfinu í samræmi við prófunaraðferðirnar sem 

lýst er í V., VI., XI., XXI. og XXII. viðauka. Sannprófun skal því fela í sér prófun 1, 3, 4 og prófun á innbyggða 

greiningarkerfinu, eins og lýst er í lið 2.4. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal geyma skrá í minnst fimm ár yfir öll þau gögn sem tengjast niðurstöðum úr 

prófunum á samræmi framleiðslu og skal veita framkvæmdastjórninni aðgang að þeirri skrá sé þess óskað. 

Sérstakar aðferðir í tengslum við samræmi framleiðslu eru settar fram í liðum 4.2 til 4.7 og í 1. og 2. viðbæti.“ 

10) Í stað liðar 4.1.3 kemur eftirfarandi: 

„4.1.3. Að því er varðar athugun framleiðanda á samræmi framleiðslu merkir hugtakið „hópur“ framleiðslusam-

ræmishópur í tengslum við prófun 1, þ.m.t. vöktun á nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- 

og/eða orkunotkun, og prófun 3, sem felur í sér þá rýmkun fyrir prófun 4 sem lýst er í lið 3.2, og í tengslum við 

prófanir á innbyggðu greiningarkerfi merkir það ökutækjahópinn með innbyggð greiningarkerfi með þeirri 

rýmkun sem lýst er í lið 3.4.“ 

11) Eftirfarandi liðir 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 og 4.1.3.1.2 bætast við: 

„4.1.3.1. Viðmiðanir fyrir framleiðslusamræmishópa 

4.1.3.1.1. Í tengslum við ökutæki í flokki M og ökutæki í flokki N1, undirflokki I og II, skal framleiðslusamræmishópinn 

vera eins og brúunarhópurinn eins og honum er lýst í lið 5.6 í XXI. viðauka. 

4.1.3.1.2. Varðandi ökutæki í flokki N1, undirflokki III, og í flokki N2, geta einungis ökutæki sem eru eins að því er 

varðar eftirfarandi eiginleika ökutækis/aflrásar/gírskiptingar verið hluti af sama framleiðslusamræmishópi: 

a) Gerð brunahreyfils: tegund eldsneytis (eða tegundir ef um er að ræða ökutæki knúin fjölblöndueldsneyti 

eða tvíeldsneytisökutæki), brennsluferli, slagrými hreyfils, eiginleikar við fullt álag, hreyfiltækni og 

hleðslukerfi og einnig önnur undirkerfi eða eiginleikar hreyfils sem hafa umtalsverð áhrif á massalosun 

koltvísýrings við WLTP-skilyrði, 

b) vinnslumáti allra íhluta í aflrásinni sem áhrif hafa á massalosun koltvísýrings, 

c) gerð gírskiptingar (t.d. beinskipting, sjálfskipting eða samfelld, stiglaus skipting) og tegund gírskiptingar 

(t.d. málgildi snúningsvægis, fjöldi gíra, fjöldi tengsla, o.s.frv.), 

d) fjöldi aflása.“ 

12) Í stað liðar 4.1.4 kemur eftirfarandi: 

„4.1.4. Tíðni sannprófunar á vöru, sem framleiðandi framkvæmir, skal byggð á áhættumatsaðferð sem samræmist 

alþjóðlega staðlinum ISO 31000:2018 — Risk Management — Principles and guidelines, og fyrir a.m.k. prófun 1 

skal lágmarkstíðni vera ein sannprófun fyrir hver 5000 ökutæki sem eru framleidd í hverjum framleiðslu-

samræmishópi eða einu sinni á ári, hvort sem ber fyrr að.“ 

13) Í stað þriðju málsgreinar í lið 4.1.5 kemur eftirfarandi: 

„Ef viðurkenningaryfirvaldið telur úttektaraðferð framleiðanda ekki fullnægjandi skal tafarlaust framkvæma raunverulega 

prófun á raðsmíðuðum ökutækjum eins og lýst er í liðum 4.2 til 4.7.“ 

14) Í stað annars málsliðar fyrstu málsgreinar í lið 4.1.6 kemur eftirfarandi: 

„Viðurkenningaryfirvaldið skal framkvæma þessar raunverulegu prófanir á losun og á innbyggða greiningarkerfinu á 

raðsmíðuðum ökutækjum eins og lýst er í liðum 4.2 til 4.7.“ 

15) Í stað liða 4.2.1 og 4.2.2 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1. Gera skal prófun 1 á raðsmíðuðum ökutækjum sem tilheyra réttilega framleiðslusamræmishópnum sem lýst er í 

lið 4.1.3.1. Prófunarniðurstöðurnar eru þau gildi sem fást eftir allar leiðréttingar samkvæmt þessari reglugerð. 

Viðmiðunarmörkin, sem skulu notuð til að athuga samræmi í tengslum við mengunarefni, eru sett fram í töflu 2 í 

I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007. Að því er varðar koltvísýringslosun skulu viðmiðunarmörkin vera 

gildið sem framleiðandinn ákvarðar fyrir valið ökutæki í samræmi við brúunaraðferðina sem sett er fram í 7. 

undirviðauka við XXI. viðauka. Viðurkenningaryfirvaldið skal sannreyna brúunarútreikninginn.  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/143 

 

4.2.2. Úrtak þriggja ökutækja skal valið af handahófi úr framleiðslusamræmishópnum. Eftir að val viðurkenn-

ingaryfirvalds hefur farið fram skal framleiðandinn ekki gera neinar breytingar á þeim ökutækjum sem hafa verið 

valin.“ 

16) Liður 4.2.2.1 fellur brott. 

17) Í stað annarrar og þriðju málsgreinar í lið 4.2.3 kemur eftirfarandi: 

„4.2.3. Tölfræðiaðferðinni, sem notuð er við útreikning á prófunarviðmiðunum, er lýst í 1. viðbæti. 

Framleiðsla framleiðslusamræmishóps telst ekki vera í samræmi við kröfur þegar ófullnægjandi niðurstaða (e. fail 

decision) fæst með tilliti til eins eða fleiri mengunarefna og koltvísýringsgilda, í samræmi við prófunarvið-

miðanirnar í 1. viðbæti. 

Framleiðsla framleiðslusamræmishóps telst vera í samræmi við kröfur þegar fullnægjandi niðurstaða (e. pass 

decision) fæst með tilliti til allra mengunarefna og koltvísýringsgilda í samræmi við prófunarviðmiðanir í 

1. viðbæti.“ 

18) Í stað liðar 4.2.4 kemur eftirfarandi: 

„4.2.4. Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins má framkvæma prófanir á ökutæki í 

framleiðslusamræmishópnum, sem er ekið 15 000 km að hámarki, í því skyni að ákvarða mælda þróunarstuðla 

(EvC) fyrir mengunarefni/koltvísýring fyrir hvern framleiðslusamræmishóp. Framleiðandinn skal annast 

tilkeyrslu og skal hann ekki gera neinar breytingar á þessum ökutækjum.“ 

19) Í stað inngangshlutans í c-lið liðar 4.2.4.1 kemur eftirfarandi: 

„c) önnur ökutæki í framleiðslusamræmishópnum skal ekki tilkeyra, en útblástur/raforkunotkun/koltvísýringur þeirra 

við núll km skal margfaldaður með þróunarstuðlinum fyrir ökutækið sem fyrst er tilkeyrt. Í því tilviki skal nota 

eftirfarandi gildi í tengslum við prófunina skv. 1. viðbæti:“, 

20) Í stað liðar 4.4.3.3 kemur eftirfarandi: 

„4.4.3.3. Gildið sem er ákvarðað í samræmi við lið 4.4.3.2 skal borið saman við gildið sem er ákvarðað í samræmi við lið 

2.4 í 2. viðbæti.“ 

21) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) í stað 1. liðar komi eftirfarandi: 

„1. Í þessum viðbæti er lýst þeirri aðferð sem nota skal til að sannprófa kröfur um samræmi framleiðslu í tengslum 

við prófun 1 að því er varðar mengunarefni/koltvísýring, þ.m.t. kröfur um samræmi í tengslum við hrein 

rafökutæki og tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu, og til að vakta nákvæmni innbyggðs 

vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun.“ 

b) í stað fyrstu málsgreinar 2. liðar komi eftirfarandi: 

Mælingar á mengunarefnunum sem eru tilgreind í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007 og á 

koltvísýringslosun skulu framkvæmdar á a.m.k. þremur ökutækjum og skal smám saman auka mælingar þar til 

fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstaða fæst. Ákvarða skal nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- 

og/eða orkunotkun fyrir hverja N-prófun.“ 

c) Í stað textans á eftir inngangshlutanum í iii. lið 3. liðar 

„A × L – VAR/L ≤ Xtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L“ 

kemur eftirfarandi: 

„A × L – VAR/L ≤ Xtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L“. 

d) Í stað textans á eftir inngangshlutanum í iii. lið 4. liðar 

„A – VAR ≤ Xtests < A – ((N – 3)/13) × VAR“ 

kemur eftirfarandi: 

„A – VAR ≤ Xtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR“. 

e) Síðasta málsgrein í 4 lið fellur brott. 

f) Eftirfarandi 5. liður bætist við: 

„5. Varðandi ökutæki sem um getur í 4. gr. a skal nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- og eða 

orkunotkun reiknuð út með eftirfarandi hætti: 

xi,OBFCM = nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun ákvörðuð fyrir hverja 

staka prófun i í samræmi við jöfnurnar í lið 4.2 í XXII. viðauka. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal geyma skrá yfir ákvarðaða nákvæmni í hverjum prófuðum framleiðslu-

samræmishópi.“  
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22) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í lið 1.2, í stað orðanna „lið 1.1.2.3 í 6. undirviðauka við XXI. viðauka“ koma eftirfarandi orð: „lið 1.2.3 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka“ 

b) Í lið 2.3, í stað orðanna „lið 4.1.1 í XXI. viðauka“ koma eftirfarandi orð: „lið 4.1.1 í 8. undirviðauka við XXI. 

viðauka“ 

c) Í lið 2.4, í stað orðanna „lið 1.1.2.3 í 6. undirviðauka við XXI. viðauka“ koma eftirfarandi orð: „lið 1.2.3 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka“, 

23) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 0.2.2.1 til 0.2.3.9 bætast við: 

„0.2.2.1. Leyfð gildi breytna fyrir fjölþrepa gerðarviðurkenningu til að nota losunargildi grunnökutækisins (setja 

inn svið ef við á): 

Endanlegur massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (í kg): … 

Framhlið fyrir endanlegt ökutæki (í cm2): … 

Snúningsmótstaða (kg/t): … 

Þversniðsflatarmál loftinnstreymis inn um rist að framan (í cm2): … 

0.2.3. Auðkenni: 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-hóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps 

0.2.3.4.1. Ökumótstöðuhópur hálosandi ökutækis … 

0.2.3.4.2. Ökumótstöðuhópur láglosandi ökutækis … 

0.2.3.4.3. Ökumótstöðuhópar sem eiga við um brúunarhópinn: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps: … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps í prófun á losun við uppgufun: … 

0.2.3.8. Auðkenni hóps með innbyggt greiningarkerfi: … 

0.2.3.9. auðkenni annars hóps: …“, 

b) Ákvæði b-liðar í lið 2.6 falla brott. 

c) eftirfarandi liður 2.6.3. bætist við: 

„2.6.3. Snúningsmassi: er 3% af summu massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs og 25 kg eða gildi á hverjum ás 

(kg): …“, 

d) Í stað liðar 3.2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.2.1. Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól(E 85)/lífdísilolía/vetni (1), (6)“, 

e) Í stað liðar 3.2.12.2.5.5 kemur eftirfarandi: 

„3.2.12.2.5.5. Teikning af eldsneytisgeyminum (eingöngu fyrir bensín- og etanólhreyfla): …“, 

f) Eftirfarandi liðir 3.2.12.2.5.5.1 til 3.2.12.2.5.5.5 bætast við: 

„3.2.12.2.5.5.1. Afkastageta, smíðaefni og smíði eldsneytisgeymiskerfis: … 

3.2.12.2.5.5.2. Lýsing á efni sem slöngur fyrir gufu og eldsneytisleiðslur eru gerðar úr og á aðferðinni til að tengja 

eldsneytiskerfið: … 

3.2.12.2.5.5.3. Þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi: já/nei 

3.2.12.2.5.5.4. Lýsing á stillingu öryggisloka eldsneytisgeymis (inndæling lofts og þrýstingslækkun): … 

3.2.12.2.5.5.5. Lýsing á eftirlitskerfi fyrir hreinsun: …“, 
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g) Í stað liðar 3.2.12.2.5.6 kemur eftirfarandi: 

„3.2.12.2.5.6. Lýsing og uppdráttur af hitahlífinni milli geymis og útblásturskerfis: …“, 

h) Eftirfarandi liður 3.2.12.2.5.7 bætist við: 

„3.2.12.2.5.7. Gegndræpistuðull: …“, 

i. Eftirfarandi liður 3.2.12.2.12 bætist við: 

„3.2.12.2.12. Vatnsinnsprautun: já/nei (1)“, 

j) Ákvæði liðar 3.2.19.4.1 falla brott, 

k) Í stað liðar 3.2.20 kemur eftirfarandi: 

„3.2.20. Upplýsingar um varmageymslu“, 

l) Í stað liðar 3.2.20.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.20.2. Einangrunarefni: já/nei (1)“, 

m) Eftirfarandi liðir 3.2.20.2.5, 3.2.20.2.5.1, 3.2.20.2.5.2, 3.2.20.2.5.3 og 3.2.20.2.6 bætast við: 

„3.2.20.2.5. Verstu hugsanlegu tilfelli við kælingu ökutækis: já/nei (1) 

3.2.20.2.5.1. (ekki verstu hugsanlegu tilfelli) Lágmarksvarmajafnvægistími, tsoak_ATCT (klukkustundir): … 

3.2.20.2.5.2. (ekki verstu hugsanlegu tilfelli) Staðsetning hitamælingar hreyfils: … 

3.2.20.2.6. Aðferð fyrir einn brúunarhóp innan ATCT-hópsins: já/nei (1)“, 

n) eftirfarandi liður 3.3 bætist við: 

„3.3. Rafvélar 

3.3.1. Gerð (vindingar, mögnun): … 

3.3.1.1. Hámarksafköst á klukkustund: … kW 

(uppgefið gildi framleiðanda) 

3.3.1.1.1. Hámarksnettóafl (a) … kW 

(uppgefið gildi framleiðanda) 

3.3.1.1.2. Hámarksafl á 30 mínútum (a) … kW 

(uppgefið gildi framleiðanda) 

3.3.1.2. Rekstrarspenna:… V 

3.3.2. Endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi 

3.3.2.1. Fjöldi rafgeymiseininga: … 

3.3.2.2. Massi: … kg 

3.3.2.3. Rýmd: … Ah (amperstundir) 

3.3.2.4. Staða: …“, 

o) Í stað liða 3.5.7.1 og 3.5.7.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.1. Mæliþættir fyrir prófunarökutækið 

Ökutæki 

Láglosandi 

ökutæki (VL) 

ef það er til 

staðar 

Hálosandi 

ökutæki 

(VH) 

Miðlosandi 

ökutæki (VM) 

ef það er til 

staðar 

Dæmigert gildi V 

(eingöngu fyrir 

ökumótstöðu-

fylkjahóp(*)) 

Sjálfgildi 

Gerð yfirbyggingar ökutækis   —   

Aðferð sem notuð er til að mæla ökumótstöðu 

(mæling eða útreikningur miðað við ökumót-

stöðuhóp) 

  — —  
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Ökutæki 

Láglosandi 

ökutæki (VL) 

ef það er til 

staðar 

Hálosandi 

ökutæki 

(VH) 

Miðlosandi 

ökutæki (VM) 

ef það er til 

staðar 

Dæmigert gildi V 

(eingöngu fyrir 

ökumótstöðu-

fylkjahóp(*)) 

Sjálfgildi 

Upplýsingar um ökumótstöðu:  

Tegund og gerð hjólbarða ef um mælingu er að 

ræða 

  —   

Hjólbarðastærð (framan/aftan) ef um mælingu er 

að ræða 

  —   

Snúningsmótstaða hjólbarða (framan/aftan) 

(kg/t) 

     

Þrýstingur í hjólbörðum (framan/aftan) (kPa), ef 

um mælingu er að ræða 

     

Delta CD × A ökutækis L í samanburði við 

ökutæki H (IP_H að frádregnu IP_L) 

—  — —  

Delta CD × A í samanburði við ökutæki L í 

ökumótstöðuhópi (IP_H/L að frádregnu RL_L) 

ef útreikningur miðast við ökumótstöðuhóp 

  — —  

Prófunarmassi ökutækis (kg)      

Ökumótstöðustuðlar  

f0 (N)      

f1 (N/(km/klst.))      

f2 (N/(km/klst.)2)      

Framhlið, m2 (0,000 m2) — — —   

Orkuþörf í lotu (J)      

(*) Dæmigert ökutæki er prófað í tengslum við ökumótstöðufylkjahópinn. 

3.5.7.1.1. Eldsneyti notað við prófun 1 og valið vegna mælingarinnar á nettóaflinu í samræmi við XX. viðauka við 

þessa reglugerð (eingöngu ökutæki sem útbúin eru fyrir fljótandi jarðolíugas eða jarðgas):  .................... “, 

p) Liðir 3.5.7.1.1.1 til 3.5.7.1.3.2.3 falla brott, 

q) Í stað liða 3.5.7.2.1 til 3.5.7.2.1.2.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.1. Massi koltvísýringslosunar hreinna brunahreyfilsökutækja og tvinnrafökutækja sem ekki eru ætluð 

fyrir ytri hleðslu 

3.5.7.2.1.0. Lágmarks- og hámarkskoltvísýringsgildi innan brúunarhópsins 

3.5.7.2.1.1. Hálosandi ökutæki:  ........................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.1.0. Hálosandi ökutæki (nýja evrópska aksturslotan):  ..........................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2. Láglosandi ökutæki (ef við á):  .......................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (nýja evrópska aksturslotan):  .........................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3. Miðlosandi ökutæki (ef við á):  ......................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (nýja evrópska aksturslotan):  ....................................................... g/km“,  
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r) Í stað liða 3.5.7.2.2 til 3.5.7.2.2.3.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.2. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham frá tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

3.5.7.2.2.1. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham frá hálosandi ökutæki: g/km 

3.5.7.2.2.1.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings frá hálosandi ökutæki (skilyrði B, nýja evrópska aksturslotan): 

g/km 

3.5.7.2.2.2. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham frá láglosandi ökutæki (ef við á): g/km 

3.5.7.2.2.2.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings frá (ef við á) hálosandi ökutæki (skilyrði B, nýja evrópska 

aksturslotan): g/km 

3.5.7.2.2.3. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham frá miðlosandi ökutæki (ef við á): g/km 

3.5.7.2.2.3.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings frá (ef við á) miðlosandi ökutæki (skilyrði B, nýja evrópska 

aksturslotan): g/km“, 

s) Í stað liða 3.5.7.2.3. til 3.5.7.2.3.3.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.3. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham og vegin massalosun koltvísýrings frá tvinnrafökutækjum, 

sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

3.5.7.2.3.1. Massalosun koltvísýrings frá hálosandi ökutæki í afhleðsluham: … g/km 

3.5.7.2.3.1.0. Massalosun koltvísýrings frá hálosandi ökutæki í afhleðsluham (skilyrði A, nýja evrópska 

aksturslotan): … g/km 

3.5.7.2.3.2. Massalosun koltvísýrings frá láglosandi ökutæki í afhleðsluham (ef við á): … g/km 

3.5.7.2.3.2.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings frá (ef við á) hálosandi ökutæki í afhleðsluham (skilyrði A, nýja 

evrópska aksturslotan): … g/km 

3.5.7.2.3.3. Massalosun koltvísýrings frá miðlosandi ökutæki (ef við á) í afhleðsluham: … g/km 

3.5.7.2.3.3.0. Massalosun koltvísýrings frá (ef við á) miðlosandi ökutæki í afhleðsluham (skilyrði A, nýja evrópska 

aksturslotan): … g/km“, 

t) Eftirfarandi liður 3.5.7.2.3.4 bætist við: 

„3.5.7.2.3.4. Vegið lágmarks- og hámarkskoltvísýringsgildi innan brúunarhópsins fyrir ökutæki sem hægt er að 

hlaða utan ökutækis“, 

u) Ákvæði liðar 3.5.7.4.3 falla brott, 

v) Í stað liðar 3.5.8.3 kemur eftirfarandi: 

„3.5.8.3. Losungargögn í tengslum við notkun vistvænnar nýsköpunar (gera skal sams konar töflu fyrir hvert 

viðmiðunareldsneyti sem er prófað) (w1) 

Ákvörðun um 

viðurkenning

u á vistvænni 

nýsköpun (w2) 

Kóði 

fyrir 

vistvæna 

nýsköpun 

(w3) 

1. Kolt-

vísýringslosun 

frá grunnvið-

miðunaröku-

tækinu (g/km) 

2. Kolt-

vísýringslosun 

frá ökutæki sem 

búið er vist-

vænni nýsköp-

un (g/km) 

3. Losun kolt-

vísýrings frá 

grunnviðmiðunar-

ökutækinu í 

prófunarlotu 

prófunar 1 (w4) 

4. Losun 

koltvísýrings frá 

ökutæki sem búið 

er vistvænni 

nýsköpun í 

prófunarlotu 1 

5. Notkunarstuðull 

(UF), þ.e. skipting í 

tímabil, sem tæknin 

er notuð við venju-

legar notkunar-

aðstæður 

Sparnaður í 

losun kolt-

vísýrings 

((1 – 2) – 

(3 – 4))*5 

xxxx/201x        

        

        

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings í nýju evrópsku aksturslotunni (g/km) (w5) 

Heildarsparnaður í losun koltvísýrings í WLTP-prófunaraðferðinni (g/km) (w5)“, 
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w) eftirfarandi liður 3.8.5. bætist við: 

„3.8.5. Forskrift smurefnis: …W…“, 

x) Liðirnir 4.5.1.1, 4.5.1.2 and 4.5.1.3 falla brott, 

y) Neðst í fyrsta dálki töflunnar í lið 4.6 fellur orðið „bakkgír“ brott, 

z) Eftirfarandi færslur 4.6.1 til 4.6.1.7.1 bætast við: 

„4.6.1. Gírskipting 

4.6.1.1. Fyrsti gír undanskilinn: já/nei (1) 

4.6.1.2. n_95_high fyrir hvern gír: … mín–1 

4.6.1.3. nmin_drive 

4.6.1.3.1. Fyrsti gír: … mín–1 

4.6.1.3.2. Fyrsti gír í annan gír: … mín–1 

4.6.1.3.3. Annar gír í kyrrstöðu: … mín–1 

4.6.1.3.4. Annar gír: … mín–1 

4.6.1.3.5. Þriðji gír og ofar: … mín–1 

4.6.1.4. n_min_drive_set í hröðunarfösum og fösum við stöðugan hraða (n_min_drive_up): … mín–1 

4.6.1.5. n_min_drive_set í hraðaminnkunarfösum (nmin_drive_down): 

4.6.1.6. upphaflegt tímabil 

4.6.1.6.1. t_start_phase: … s 

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: … mín–1 

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: … mín–1 

4.6.1.7. notkun ASM: já/nei (1) 

4.6.1.7.1. ASM-gildi: …“, 

aa) eftirfarandi liður 4.12 bætist við: 

„4.12. Smurolía fyrir gírkassa: …W…“, 

ab) Liðir 9.10.3 og 9.10.3.1 falla brott, 

ac) Eftirfarandi liðir 12.8 til 12.8.3.2 bætast við: 

„12.8. Búnaður eða kerfi með valkvæðum notkunarhömum sem hafa áhrif á koltvísýringslosun og/eða 

markgildalosun og hafa ekki aðalham: já/nei (1) 

12.8.1. Prófun í hleðsluham (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.1.1. Besti hamur: … 

12.8.1.2. Versti hamur: … 

12.8.2. Prófun í afhleðsluham (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.2.1. Besti hamur: … 

12.8.2.2. Versti hamur: … 

12.8.3. Prófun 1 (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.3.1. Besti hamur: … 

12.8.3.2. Versti hamur: …“, 

ad) Í 3. viðbæti fellur brott viðbætir við upplýsingaskjalið, 
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24) Ákvæðum 3. viðbætis a er breytt sem hér segir: 

a) Í stað d-liðar komi eftirfarandi: 

„d) ítarlegur, tæknilegur rökstuðningur fyrir hverja aukalosunaraðferð, þ.m.t. áhættumat til að meta áhættu með og 

án aukalosunaraðferðarinnar, ásamt upplýsingum um eftirfarandi: 

i.  hvers vegna undantekningarákvæði um bann við notkun temprunarbúnaðar í 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 715/2007 eru í gildi, 

ii. eftir atvikum, vélbúnaðareiningar sem verður að vernda með aukalosunaraðferðinni, 

iii. eftir atvikum, sannanir um skyndilegar og óbætanlegar skemmdir á hreyfli sem ekki er unnt að koma í veg 

fyrir með reglulegu viðhaldi og myndu verða ef aukalosunaraðferðir væru ekki fyrir hendi, 

iv. eftir atvikum, rökstudda skýringu á hvers vegna þörf er á að nota aukalosunaraðferð við ræsingu hreyfils,“, 

b) Eftirfarandi 2. og 3. mgr. bætast við: 

„Ítarlega upplýsingamappan skal takmörkuð við 100 blaðsíður og skal innihalda alla helstu þætti til að gera 

gerðarviðurkenningaryfirvaldinu kleift að meta aukalosunaraðferðina. Ef þörf krefur er heimilt að til viðbótar við 

möppuna séu viðaukar og önnur fylgiskjöl sem innihalda viðbótarþætti og þætti til fyllingar. Framleiðandinn skal 

senda nýja útgáfu af ítarlegu upplýsingamöppunni til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins í hvert sinn sem breytingar á 

aukalosunaraðferðinni eru innleiddar. Nýja útgáfan skal vera takmörkuð við breytingarnar og áhrif þeirra. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal leggja mat á og samþykkja nýja útgáfu aukalosunaraðferðinnar. 

Ítarlega upplýsingamappan skal byggjast upp sem hér segir: 

Ítarleg upplýsingamappa um beitingu aukalosunaraðferðar nr. YYY/OEM í samræmi við reglugerð (ESB) 

2017/1151 

Hlutar Málsgrein Liður Skýring 

In
n
g

an
g

ss
k

jö
l 

 Kynningarbréf til gerðarviðurkenningar-

yfirvalds 

Tilvísunarnúmer skjalsins með útgáfu, 

útgáfudag skjalsins, undirskrift viðeigandi 

aðila innan fyrirtækis framleiðandans 

 Tafla yfir útgáfur Umfang breytinga í hverri útgáfu og hvaða 

hlutum er breytt 

 Lýsing á viðkomandi (losunar) tegundum  

 Tafla yfir fylgiskjöl Listi yfir öll fylgiskjöl 

 Millivísanir Tenglar í a- til i-lið í 3. viðbæti a (staðsetning 

hverrar kröfu í reglugerðinni) 

 Yfirlýsing um að temprunarbúnaður sé ekki 

til staðar 

+ undirskrift 

K
ja

rn
as

k
ja

l 

0 Upphafsstafaorð/skammstafanir  

1 ALMENN LÝSING  

1.1 Almenn framsetning hreyfils Lýsing á helstu einkennum: slagrými, 

eftirmeðferð,... 

1.2 Almenn kerfishögun Hagnýt skýringarmynd kerfis: listi yfir 

skynjara og gangsetningarbúnað, útskýring á 

almennum gangi hreyfils 

1.3 Aflestur á útgáfu hugbúnaðar og kvörðunar T.d. útskýring á skönnunartæki 
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Hlutar Málsgrein Liður Skýring 

 
2 Grunnlosunaraðferðir  

2.x Grunnlosunaraðferð x Lýsing aðferðar x 

2.y Grunnlosunaraðferð y Lýsing aðferðar y 

3 Aukalosunaraðferðir  

3.0 Framsetning aukalosunaraðferðar Stigskipt fyrirkomulag milli mismunandi 

aukalosunaraðferða: lýsing og rökstuðningur 

(t.d. öryggi, áreiðanleiki, o.s.frv.) 

3.x Aukalosunaraðferð x 3.x.1 Rökstuðningur á aukalosunaraðferð 

3.x.2 Mældir og/eða líkansgerðir mæliþættir 

við lýsingu á eiginleikum aukalosun-

araðferðar 

3.x.3 Aðgerðahamur aukalosunaraðferðar  

- notaðir mæliþættir 

3.x.4 Áhrif aukalosunaraðferðar á mengun-

arefni og koltvísýring 

3.y Aukalosunaraðferð y 3.y.1 

3.y.2 

o.s.frv. 

100 blaðsíðna takmörkun endar hérna 

Viðauki  Skrá yfir gerðir sem falla undir þessa 

grunnlosunar- og aukalosunaraðferð: þ.m.t. 

tilvísun í gerðarviðurkenningu, tilvísun í 

hugbúnað, kvörðunarnúmer, prófsummur á 

hverri útgáfu og á hverri stýrieiningu (hreyfill 

og/eða eftirmeðferðarkerfi, ef slíkt er til staðar) 

F
y

lg
is

k
jö

l 

 Tæknileg athugasemd við rökstuðning fyrir 

aukalosunaraðferð n° xxx 

Áhættumat eða rökstuðningur með prófun eða 

dæmi um skyndilegar skemmdir, ef einhver 

eru 

 Tæknileg athugasemd með rökstuðningi fyrir 

aukalosunaraðferð n° yyy 

 

 Prófunarskýrsla fyrir mælingu á áhrifum 

tiltekinnar aukalosunaraðferðar 

Prófunarskýrsla yfir allar sérstakar prófanir 

sem gerðar eru vegna rökstuðnings fyrir 

aukalosunaraðferð, upplýsingar um 

prófunarskilyrði, lýsing ökutækis og 

dagsetning á prófunum, áhrif losunar og 

koltvísýrings með og án aukalosunaraðferðar“, 

25) Eftirfarandi 3. viðbætir b bætist við: 

„3. viðbætir b 

Aðferðafræði við mat á aukalosunaraðferð 

Mat gerðarviðurkenningaryfirvaldsins á aukalosunaraðferðinni skal fela í sér a.m.k. eftirfarandi sannprófanir: 

1) Halda skal aukningu losunar af völdum aukalosunaraðferðarinnar við lægsta mögulega stig: 

a) Halda skal aukningu á heildarlosun við notkun aukalosunaraðferðar við lægsta mögulega stig á öllum eðlilegum 

endingartíma ökutækisins og við venjulega notkun, 
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b) ef tækni eða hönnun sem myndi gera kleift að bæta stjórnun á losun er í boði á markaði þegar forkönnunin á 

aukalosunaraðferð á sér stað skal sú tækni eða hönnun notuð án órökstuddra breytinga. 

2) Ef notkun aukalosunaraðferðar er rökstudd með hættunni á skyndilegum og óbætanlegum skemmdum á „orkubreyti 

fyrir knúningsorku og drifrás“, eins og skilgreint er í 2. sameiginlegri ályktun í samningum efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu frá 1958 og 1998 sem innihalda skilgreiningar á knúningskerfum ökutækja (1), skal 

sýna fram á þá hættu og skjalfesta hana með fullnægjandi hætti, þ.m.t. með eftirfarandi upplýsingum: 

a) Framleiðandi skal leggja fram sönnun fyrir stórfelldum (þ.e. skyndilegum og óbætanlegum) skemmdum á hreyfli 

ásamt áhættumati sem inniheldur mat á hversu líkleg hættan er og á alvarleika mögulegra afleiðinga, þ.m.t. 

niðurstöður prófana sem framkvæmdar voru í þessu skyni, 

b) ef tækni eða hönnun sem kemur í veg fyrir eða dregur úr þeirri hættu er í boði á markaði á meðan 

aukalosunaraðferðinni er beitt skal sú tækni eða hönnun notuð að svo miklu leyti sem er tæknilega mögulegt (þ.e. 

með engum órökstuddum breytingum), 

c) ending og langtímavörn fyrir hreyfilinn eða íhluti mengunarvarnarkerfisins gagnvart sliti og bilunum telst ekki 

vera viðunandi ástæða til að veita undanþágu frá banninu við temprunarbúnaði. 

3) Skjalfesta skal með fullnægjandi tæknilýsingu hvers vegna notkun aukalosunaraðferðar er nauðsynleg fyrir 

rekstraröryggi ökutækisins: 

a) Framleiðandi ætti að leggja fram sönnun fyrir aukinni hættu gagnvart rekstraröryggi ökutækisins ásamt 

áhættumati sem inniheldur mat á hversu líkleg hættan er og á alvarleika mögulegra afleiðinga, þ.m.t. niðurstöður 

prófana sem framkvæmdar voru í þessu skyni, 

b) ef önnur tækni eða hönnun sem gerir kleift að draga úr öryggisáhættu er í boði á markaði á meðan 

aukalosunaraðferðinni er beitt skal sú tækni eða hönnun notuð að svo miklu leyti sem er tæknilega mögulegt (þ.e. 

með engum órökstuddum breytingum). 

4) Skjalfesta skal með fullnægjandi tæknilýsingu hvers vegna notkun aukalosunaraðferðar er nauðsynleg við ræsingu 

hreyfils: 

a) framleiðandi skal leggja fram sönnun þess að þörf sé á notkun aukalosunaraðferðar við ræsingu hreyfils ásamt 

áhættumati sem inniheldur mat á hversu líkleg hættan er og á alvarleika mögulegra afleiðinga, þ.m.t. niðurstöður 

prófana sem framkvæmdar voru í þessu skyni, 

b) ef önnur tækni eða hönnun sem gerir kleift að bæta mengunarvarnir við ræsingu hreyfils er í boði á markaði á 

meðan aukalosunaraðferðinni er beitt skal sú tækni eða hönnun notuð að svo miklu leyti sem er tæknilega 

mögulegt.“ 

26) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liður 0.4.2 bætist við í I. þætti í fyrirmyndinni að EB-gerðarviðurkenningarvottorði: 

„0.4.2. Grunnökutæki (5a) (1): já/nei (1)“, 

b) Viðbótinni við EB-gerðarviðurkenningarvottorð er breytt sem hér segir: 

i) í stað 0. liðar komi eftirfarandi: 

„0. Auðkenni brúunarhóps eins og skilgreint er í lið 5.0 í XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151. 

0.1. Auðkenni: … 

0.2. Auðkenni grunnökutækis (5a) (1): …“, 

ii) Í stað liða 1.1, 1.2 og 1.3 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Massi ökutækis tilbúins til aksturs: 

Láglosandi ökutæki (1): … 

Hálosandi ökutæki: … 

1.2. Hámarksmassi: 

Láglosandi ökutæki (1): … 

Hálosandi ökutæki: … 

  

(1) Skjalið ECE/TRANS/WP.19/1121 er að finna á eftirfarandi vefsíðu: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31821 
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1.3. Viðmiðunarmassi: 

Láglosandi ökutæki (1): … 

Hálosandi ökutæki: …“, 

iii) í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Niðurstöður úr prófun á losun gegnum útblástursrör 

Flokkun losunar: … 

Niðurstöður úr prófun 1, ef við á 

Gerðarviðurkenningarnúmer fyrir ökutæki önnur en stofnökutæki (1): … 

Prófun 1 

Niðurstöður úr prófun 1 
Kolsýringur 

(mg/km) 

THC 

(mg/km) 

NMHC 

(mg/km) 

Köfnunar-

efnisoxíð 

(NOx) 

(mg/km) 

Heildarmagn 

vetniskolefna 

+ NOx 

(mg/km) 

Agnamassi 

(mg/km) 

Fjöldi agna 

(#.1011/km) 

Mælt gildi (8) (9)        

Ki × (8) (10)     (11)   

Ki + (8) (10)     (11)   

Meðalgildi reiknað með 

Ki (M × Ki eða M + Ki) 

(9) 

    (12)   

DF (+) (8) (10)        

DF (×) (8) (10)        

Lokameðalgildi reiknað 

með Ki og DF (13) 

       

Viðmiðunarmörk        

Prófun 2 (ef við á) 

Fyrir niðurstöður úr annarri prófun skal gera samskonar töflu og fyrir prófun 1. 

Prófun 3 (ef við á) 

Fyrir niðurstöður úr þriðju prófun skal gera samskonar töflu og fyrir prófun 1. 

Fyrir láglosandi ökutæki (ef við á) og hálosandi ökutæki (ef við á) skal endurtaka prófun 1, prófun 2 (ef 

við á) og prófun 3 (ef við á) 

Prófun með leiðréttingu á umhverfishita (ATCT-prófun) 

Koltvísýringslosun (g/km) Samanlagt 

ATCT (14 °C) MCO2,Treg  

Prófun 1 (23 °C) MCO2,23°  

Leiðréttingarstuðull hóps (FCF)  
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Niðurstaða ATCT-

prófunar 

Kolsýringur 

(mg/km) 

THC 

(mg/km) 

NMHC 

(mg/km) 

Köfnunar-

efnisoxíð 

(NOx) 

(mg/km) 

Heildarmagn 

vetniskolefna 

+ NOx 

(mg/km) 

Agnamassi 

(mg/km) 

Fjöldi agna 

(#.1011/km) 

Mæld (1) (2)        

Viðmiðunarmörk        

(1) Þar sem við á. 

(2) Námundað að tveimur aukastöfum. 

Mismunur á endanlegu hitastigi kælivökva hreyfils og meðalhita varmajafnvægissvæðis (e. soak area) 

síðustu 3 klukkustundir ΔT_ATCT (°C) varðandi viðmiðunarökutækið: … 

Lágmarksvarmajafnvægistími (e. soaking time) tsoak_ATCT (s): … 

Staðsetning hitaskynjara: … 

Auðkenni ATCT-hóps: … 

Prófun 2: (þ.m.t. gögn sem krafist er vegna aksturshæfniprófunar): 

Prófun 

CO-gildi 

(% miðað við 

rúmmál) 

Lambda-gildi (1) 

Snúningshraði 

hreyfils 

(mín–1) 

Hitastig á smurolíu 

(°C) 

Prófun við hægan 

lausagang 

 Á ekki við   

Prófun við hraðan 

lausagang 

    

Prófun 3: … 

Prófun 4: ... g/prófun, 

Prófunaraðferð í samræmi við: 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 [nýja evrópska aksturslotan í einn dag] / viðaukann við reglugerð (EB) 2017/1221 [nýja 

evrópska aksturslotan í tvo daga] / VI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151[WLTP-prófunaraðferð í 

tvo daga] (1). 

Prófun 5: 

— Endingarprófun: prófun á öllu ökutækinu/öldrun í prófunarbekk/engin (1) 

— Spillistuðull: reiknaður út/úthlutaður (1) 

— Tilgreina skal gildin: … 

— Viðeigandi prófunarlota 1 (4. undirviðauki við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 eða 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83) (14): … 

Prófun 6 CO (g/km) THC (g/km) 

Mæligildi   

Viðmiðunarmörk“   

iv) Í stað liðar 2.5.1 kemur eftirfarandi: 

„2.5.1. Hreint brunahreyfilsökutæki og tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu“, 

v) Eftirfarandi liður 2.5.1.0 bætist við: 

„2.5.1.0. Lágmarks- og hámarkskoltvísýringsgildi innan brúunarhópsins“,  
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vi) Í stað liða 2.5.1.1.3 og 2.5.1.1.4 kemur eftirfarandi: 

„2.5.1.1.3. Massi koltvísýringslosunar (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem 

prófuð er, fyrir fasana: mæligildi, fyrir samanlagða losun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151) 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5 / MCO2,c,5 1      

2      

3      

í meðallagi      

Endanleg gildi MCO2,p,H / MCO2,c,H      

2.5.1.1.4. Eldsneytisnotkun (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er, fyrir 

fasana: mæligildi fyrir samanlagða notkun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. undirviðauka við XXI. 

viðauka) 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) eða 

m3/100 km eða kg/100 km (1) 
Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Endanleg gildi FCp,H / FCc,H“,      

vii) Í stað liða 2.5.1.2 til 2.5.1.3 kemur eftirfarandi: 

„2.5.1.2. Láglosandi ökutæki (ef við á) 

2.5.1.2.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.1.2.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.1.2.2.1. f0, N: … 

2.5.1.2.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.1.2.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

2.5.1.2.3. Massi koltvísýringslosunar (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem 

prófuð er, fyrir fasana: mæligildi fyrir samanlagða losun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka) 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5/MCO2,c,5 1      

2      

3      

í meðallagi      

Endanleg gildi MCO2,p,L / MCO2,c,L      
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2.5.1.2.4. Eldsneytisnotkun (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er, 

fyrir fasana: mæligildi fyrir samanlagða notkun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. undirviðauka við 

XXI. viðauka) 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) eða 

m3/100 km eða kg/100 km (1) 
Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Endanleg gildi FCp,L/FCc,L      

2.5.1.3. miðlosandi ökutæki í tengslum við tvinnrafökutæki, sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu (ef við 

á)“, 

viii) Eftirfarandi liðir 2.5.1.3.1 til 2.5.1.3.4 bætast við: 

„2.5.1.3.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.1.3.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.1.3.2.1. f0, N: … 

2.5.1.3.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.1.3.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

2.5.1.3.3. Massi koltvísýringslosunar (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem 

prófuð er, fyrir fasana: mæligildi fyrir samanlagða losun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka) 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5/MCO2,c,5 1      

2      

3      

í meðallagi      

Endanleg gildi MCO2,p,L / MCO2,c,L      

2.5.1.3.4. Eldsneytisnotkun (tilgreina skal gildi fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er, 

fyrir fasana: mæligildi fyrir samanlagða notkun sjá liði 1.2.3.8 og 1.2.3.9 í 6. undirviðauka við 

XXI. viðauka) 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) eða 

m3/100 km eða kg/100 km (1) 
Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Endanleg gildi FCp,L / FCc,L“      

ix) Ákvæði liðar 2.5.1.3.1 falla brott, 

x) Eftirfarandi liðir 2.5.1.4 og 2.5.1.4.1 bætast við: 

„2.5.1.4. Fyrir ökutæki sem eru knúin með brunahreyfli og sem búin eru kerfum sem endurnýja sig 

reglubundið, eins og skilgreint er í 6. mgr. 2. gr. þessarar reglugerðar, skal leiðrétta niðurstöður úr 

prófunum með Ki-stuðlinum, eins og tilgreint er í 1. viðbæti við 6. undirviðauka við XXI. viðauka. 

2.5.1.4.1. Upplýsingar um endurnýjunaraðferð með tilliti til losunar koltvísýrings og eldsneytisnotkunar 

D — fjöldi prófunarlotna á milli tveggja lotna þar sem endurnýjunarstig á sér stað: … 

d — fjöldi prófunarlotna sem þarf fyrir endurnýjun: …  



Nr. 73/156 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

Viðeigandi prófunarlota 1 (4. undirviðauki við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 eða 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83) (14): … 

 Samanlagt 

Ki (viðbætinn/margfaldandi) (1) 

Gildi fyrir koltvísýring og eldsneytisnotkun (10) 

 

Endurtaka skal lið 2.5.1 ef um er að ræða grunnökutæki“. 

xi) Í stað liða 2.5.2.1 til 2.5.2.1.2 kemur eftirfarandi: 

„2.5.2.1. Raforkunotkun 

2.5.2.1.1. Hálosandi ökutæki 

2.5.2.1.1.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.2.1.1.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.2.1.1.2.1. f0, N: … 

2.5.2.1.1.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.2.1.1.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

Raforkunotkun (Wh/km) Prófun Borgarakstur Samanlagt 

Reiknuð raforkunotkun 1   

2   

3   

í meðallagi   

Tilgreint gildi —  

2.5.2.1.1.3. Heildartími utan vikmarka við framkvæmd lotunnar: ... sek. 

2.5.2.1.2. Láglosandi ökutæki (ef við á) 

2.5.2.1.2.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.2.1.2.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.2.1.2.2.1. f0, N: … 

2.5.2.1.2.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.2.1.2.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

Raforkunotkun (Wh/km) Prófun Borgarakstur Samanlagt 

Reiknuð raforkunotkun 1   

2   

3   

í meðallagi   

Tilgreint gildi —  

2.5.2.1.2.3. Heildartími utan vikmarka við framkvæmd lotunnar: … sek“,  
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xii) Í stað liðar 2.5.2.2 kemur eftirfarandi: 

„2.5.2.2. Hrein rafdrægni 

2.5.2.2.1. Hálosandi ökutæki 

Hrein rafdrægni (PER) (km) Prófun Borgarakstur Samanlagt 

Mæld hrein rafdrægni 1   

2   

3   

í meðallagi   

Tilgreint gildi —  

2.5.2.2.2. Láglosandi ökutæki (ef við á) 

Hrein rafdrægni (PER) (km) Prófun Borgarakstur Samanlagt 

Mæld hrein rafdrægni 1   

2   

3   

í meðallagi   

Tilgreint gildi —“  

xiii) Í stað liða 2.5.3.1 til 2.5.3.2 kemur eftirfarandi: 

„2.5.3.1. Massi koltvísýringslosunar í hleðsluham (e. charge sustaining) 

2.5.3.1.1. Hálosandi ökutæki 

2.5.3.1.1.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.3.1.1.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.3.1.1.2.1. f0, N: … 

2.5.3.1.1.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.3.1.1.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

Koltvísýringslosun 

(g/km) 
Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5/MCO2,c,5 1      

2      

3      

Meðaltal      

Endanleg gildi MCO2,p,H / MCO2,c,H      

2.5.3.1.2. Láglosandi ökutæki (ef við á) 

2.5.3.1.2.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.3.1.2.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.3.1.2.2.1. f0, N: …  
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2.5.3.1.2.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.3.1.2.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5/MCO2,c,5 1      

2      

3      

Meðaltal      

Endanleg gildi MCO2,p,L / MCO2,c,L      

2.5.3.1.3. Miðlosandi ökutæki (ef við á) 

2.5.3.1.3.1. Orkuþörf lotu: … J 

2.5.3.1.3.2. Ökumótstöðustuðlar 

2.5.3.1.3.2.1. f0, N: … 

2.5.3.1.3.2.2. f1, N/(km/klst.): … 

2.5.3.1.3.2.3. f2, N/(km/klst.) (2): … 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

MCO2,p,5/MCO2,c,5 1      

2      

3      

Meðaltal      

MCO2,p,M/MCO2,c,M      

2.5.3.2. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham (e. charge depleting) 

Hálosandi ökutæki 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Samanlagt 

MCO2,CD 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanlegt gildi MCO2,CD,H  
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Láglosandi ökutæki (ef við á) 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Samanlagt 

MCO2,CD 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanlegt gildi MCO2,CD,L  

Miðlosandi ökutæki (ef við á) 

Koltvísýringslosun (g/km) Prófun Samanlagt 

MCO2,CD 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanlegt gildi MCO2,CD,M“  

xiv) Eftirfarandi liður 2.5.3.3.1 bætist við í lið 2.5.3.3: 

„2.5.3.3.1. Lágmarks- og hámarkskoltvísýringsgildi innan brúunarhópsins“, 

xv) Í stað liðar 2.5.3.5 kemur eftirfarandi: 

„2.5.3.5. Eldsneytisnotkun við afhleðslu 

Hálosandi ökutæki 

Eldsneytisnotkun (l/100km) Samanlagt 

Endanleg gildi FCCD,H  

Láglosandi ökutæki (ef við á) 

Eldsneytisnotkun (l/100km) Samanlagt 

Endanleg gildi FCCD,L  

Miðlosandi ökutæki (ef við á) 

Eldsneytisnotkun (l/100km) Samanlagt 

Endanleg gildi FCCD,M“  

xvi) Í stað liðar 2.5.3.7.1 kemur eftirfarandi: 

„2.5.3.7.1. Full rafdrægni (AER) 

Full rafdrægni (km) Prófun Borgarakstur Samanlagt 

Gildi fyrir fulla rafdrægni 1   

2   

3   

Meðaltal   

Endanleg gildi fyrir fulla rafdrægni“   
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xvii) Í stað liðar 2.5.3.7.4 kemur eftirfarandi: 

„2.5.3.7.4. Drægni í afhleðslulotu RCDC 

RCDC (km) Prófun Samanlagt 

RCDC-gildi 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanleg RCDC-gildi“  

xviii) Í stað liða 2.5.3.8.2 og 2.5.3.8.3 kemur eftirfarandi: 

„2.5.3.8.2. Raforkunotkun, á grundvelli vegins notkunarstuðuls (e. UF-weighted), í afhleðsluham ECAC,CD 

(samanlögð) 

ECAC,CD (Wh/km) Prófun Samanlagt 

ECAC,CD-gildi 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanleg ECAC,CD-gildi  

2.5.3.8.3. Raforkunotkun ECAC, weighted (samanlögð) á grundvelli vegins notkunarstuðuls 

ECAC,weighted (Wh/km) Prófun Samanlagt 

ECAC,weighted-gildi 1  

2  

3  

Meðaltal  

Endanleg ECAC,weighted-gildi  

Endurtaka skal lið 2.5.3 ef um er að ræða grunnökutæki“, 

xix) eftirfarandi liður 2.5.4. bætist við: 

„2.5.4. Ökutæki með efnarafala (FCV) 

Eldsneytisnotkun (kg/100 km) Samanlagt 

Endanleg FCc-gildi  

Endurtaka skal lið 2.5.4 ef um er að ræða grunnökutæki“, 

xx) eftirfarandi liður 2.5.5. bætist við: 

„2.5.5. Búnaður til að vakta eldsneytisnotkun og/eða raforkunotkun: já/á ekki við...“, 

xxi) Eftirfarandi 5. nmgr. a bætist við í skýringunum: 

„(5a) eins og skilgreint er í 18. lið 3. gr. tilskipunar 2007/46/EBE“, 

c) Viðbætinum við viðbótina við gerðarviðurkenningarvottorð er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrirsagnar 1. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. Koltvísýringslosun ákvörðuð í samræmi við lið 3.2 í I. viðauka við framkvæmdarreglugerðir (ESB) 

2017/1152 og (ESB) 2017/1153“,  
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ii. Í stað liðar 2.1.1 kemur eftirfarandi: 

„2.1.1. Massi koltvísýringslosunar (fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er) hreinna 

brunahreyfilsökutækja og tvinnrafökutækja, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) Þéttbýli Dreifbýli Samanlagt 

MCO2,NEDC_H,test“    

iii. Eftirfarandi liðir 2.1.2 og 2.1.2.1 bætast við: 

„2.1.2. Niðurstaða OVC-prófunar 

2.1.2.1. Massalosun koltvísýrings frá tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) Samanlagt 

MCO2,NEDC_H,test,condition A  

MCO2,NEDC_H,test,condition B  

MCO2,NEDC_H,test,weighted“.  

iv. Í stað liðar 2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„2.2.1. Massi koltvísýringslosunar (fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er) hreinna 

brunahreyfilsökutækja og tvinnrafökutækja, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) Þéttbýli Dreifbýli Samanlagt 

MCO2,NEDC_L,test“.    

v. Eftirfarandi liðir 2.2.2 og 2.2.2.1 bætast við: 

„2.2.2. Niðurstaða OVC-prófunar 

2.2.2.1. Massalosun koltvísýrings frá tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) Samanlagt 

MCO2,NEDC_L,test,condition A  

MCO2,NEDC_L,test,condition B  

MCO2,NEDC_L,test,weighted“.  

vi. Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi: 

„3. Fráviks- og sannprófunarstuðlar (ákvarðaðir í samræmi við lið 3.2.8 í framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2017/1152 og (ESB) 2017/1153). 

Fráviksstuðull (ef við á)  

Sannprófunarstuðull (ef við á) „1“ eða „0“ 

Tætiauðkenniskóði fullgerðu fylgniskrárinnar (liður 3.1.1.2 í I. 

viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 og (ESB) 

2017/1153)“. 
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vii. Eftirfarandi liðir 4. til 4.2.3 bætast við: 

„4. Endanleg NEDC-gildi fyrir koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun 

4.1. Endanleg NEDC-gildi (fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er) hreinna brunahreyfil-

sökutækja og tvinnrafökutækja, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

  Þéttbýli Dreifbýli Samanlagt 

Koltvísýringslosun (g/km) MCO2,NEDC_L, final    

MCO2,NEDC_H, final    

Eldsneytisnotkun (l/100km) FCNEDC_L, final    

FCNEDC_H, final    

4.2. Endanleg NEDC-gildi (fyrir hverja tegund viðmiðunareldsneytis sem prófuð er) tvinnrafökutækja, sem 

eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

4.2.1. Koltvísýringslosun (g/km): sjá liði 2.1.2.1 og 2.2.2.1. 

4.2.2. Raforkunotkun (Wh/km): sjá liði 2.1.2.2 og 2.2.2.2. 

4.2.3. Eldsneytisnotkun (l/100 km) 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) Samanlagt 

FCNEDC_L,test,condition A  

FCNEDC_L,test,condition B  

FCNEDC_L,test,weighted“.  

27) Ákvæðum 6. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Töflu 1 er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi kemur í stað línanna AG til AL: 

„AG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2017 (1)  31.8.2019 

BG Euro 6d-TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2019 

CG Euro 6d-TEMP-ISC Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.1.2019  31.8.2019 

DG Euro 6d-TEMP-

EVAP-ISC 

Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2019 1.9.2019 31.12.2020 

AH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2018 (1)  31.8.2019 

BH Euro 6d-TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2020 

CH Euro 6d-TEMP-

EVAP-ISC 

Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021 
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AI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2018 (1)  31.8.2019 

BI Euro 6d-TEMP-

EVAP 

Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2020 

CI Euro 6d-TEMP-

EVAP-ISC 

Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.9.2019 1.9.2020 31.12.2021 

AJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2019 

AK Euro 6d Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2020 

AL Euro 6d Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.8.2020 

AM Euro 6d-ISC Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.12.2020 

AN Euro 6d-ISC Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.12.2021 

AO Euro 6d-ISC Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

  31.12.2021 

AP Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 M, N1 I. flokkur r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.1.2020 1.1.2021  

AQ Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 N1 undirflokkur 

II 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.1.2021 1.1.2022  

AR Euro 6d-ISC-FCM Euro 6-2 N1 undirflokkur 

III, N2 

r.kv. (PI), 

þj.kv. (CI) 

1.1.2021 1.1.2022“.  

b) Eftir töflu 1 bætist eftirfarandi texti við eftir skýringuna varðandi EURO 6d-TEMP: 

„Euro 6c-TEMP-ISC losunarstaðall = prófun á losun í raunverulegum akstri miðað við tímabundna samræmisstuðla, 

allar kröfur um losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, prófun á losun í 

raunverulegum akstri) og nýja aðferð varðandi samræmi ökutækja í notkun, 

Euro 6c-TEMP-EVAP-ISC losunarstaðall = prófun á losun köfnunarefnisoxíða í raunverulegum akstri miðað við 

tímabundna samræmisstuðla, allar kröfur um losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6 (þ.m.t. fjöldi efnisagna, 

prófun á losun í raunverulegum akstri), prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun 48H og nýja aðferð varðandi 

samræmi ökutækja í notkun,", 

c) Eftir töflu 1 bætist eftirfarandi texti við eftir skýringuna varðandi EURO 6d: 

„Euro 6d-ISC = prófun á losun í raunverulegum akstri miðað við endanlega samræmisstuðla, allar kröfur um losun í 

gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6, prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun í 48 klukkustundir og nýja aðferð 

varðandi samræmi ökutækja í notkun. 

„Euro 6d-ISC-FCM = prófun á losun í raunverulegum akstri miðað við endanlega samræmisstuðla, allar kröfur um 

losun í gegnum útblástursrör samkvæmt Euro 6, prófunaraðferð fyrir losun við uppgufun í 48 klukkustundir, búnað til 

að vakta eldsneytisnotkun og/eða raforkunotkun og nýja aðferð varðandi samræmi ökutækja í notkun.“  
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28) Í stað 8. viðbætis a til 8. viðbætis c kemur eftirfarandi: 

„8. viðbætir a 

Prófunarskýrslur 

Prófunarskýrsla er skýrsla gefin út af tækniþjónustunni sem annast prófanir samkvæmt þessari reglugerð. 

I. HLUTI 

Eftirfarandi upplýsingar, ef við á, eru lágmarksgögn sem krafist er við prófun 1. 

Númer SKÝRSLU 

UMSÆKJANDI  

Framleiðandi  

VIÐFANGSEFNI … 

Auðkenni ökumótstöðuhóps eða ökumótstöðuhópa :  

Auðkenni brúunarhóps eða brúunarhópa :  

Prófaður hlutur 

 Tegund :  

 Auðkenni brúunarhóps :  

NIÐURSTAÐA Hlutur sem var lagður fram til prófunar uppfyllir kröfurnar sem um getur í 

liðnum „Viðfangsefni.“ 

 

STAÐUR, dd/mm/áááá 

Almennar athugasemdir: 

Ef nokkrir valkostir (tilvísanir) eru fyrir hendi, ætti að lýsa þeim sem prófaður er í prófunarskýrslunni. 

Ef slíkt er ekki fyrir hendi getur ein tilvísun í upplýsingaskjalið í upphafi prófunarskýrslunnar verið fullnægjandi. 

Sérhverri tækniþjónustu er frjálst að leggja fram viðbótarupplýsingar. 

a) Sérstakar upplýsingar varðandi hreyfla með rafkveikju 

b) Sérstakar upplýsingar varðandi þjöppukveikjuhreyfla 

1. LÝSING Á PRÓFUNARÖKUTÆKI EÐA -ÖKUTÆKJUM: HÁLOSANDI, LÁGLOSANDI OG MIÐLOSANDI (EF 

VIÐ Á) 

1.1. Almenn atriði 

Númer ökutækis : Númer frumgerðar og verksmiðjunúmer ökutækis 

Flokkur :  

   

Yfirbygging :  

Knúin hjól :  

1.1.1. Uppbygging aflrásar 

Uppbygging aflrásar : hreinn brunahreyfill, tvinn-, rafmagns- eða 

efnarafali 
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1.1.2. BRUNAHREYFILL (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvern brunahreyfil umfram einn 

Tegund :  

Tegund :  

Vinnsluháttur : tvígengis-/fjórgengishreyfill 

Fjöldi og fyrirkomulag strokka :  

Slagrými hreyfils (cm3) :  

Snúningshraði hreyfils í lausagangi 

(mín–1) 

:  + 

Mikill snúningshraði hreyfils í 

lausagangi (mín–1) (a) 

:  + 

Málafl hreyfils :  kW við  snún./mín. 

Hámarkssnúningsvægi (nettó) :  Nm við  snún./mín. 

Smurolía fyrir hreyfla : tegund og gerð: 

Kælikerfi : Gerð: loft/vatn/olía 

Einangrun : efni, magn, staðsetning, rúmmál og þyngd 

1.1.3. PRÓFUNARELDSNEYTI fyrir prófun 1 (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert prófunareldsneyti umfram eitt 

Tegund :  

Tegund : E10 bensín – B7 dísilolía – fljótandi jarðolíugas – 

jarðgas – … 

Eðlismassi við 15 °C :  

Brennisteinsinnihald : Eingöngu fyrir B7 dísilolíu og E10 bensín 

 :  

Númer framleiðslulotu :  

Willans-stuðlar (fyrir brunahreyfil) fyrir 

koltvísýringslosun (gCO2/MJ) 

:  

1.1.4. ELDSNEYTISGJAFARKERFI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert eldsneytisgjafarkerfi umfram eitt 

Bein innsprautun : já/nei eða lýsing 

 Ökutæki eftir tegund eldsneytis : Einseldsneytisökutæki, tvíeldsneytisökutæki, 

ökutæki knúið fjölblöndueldsneyti 

Stýrieining 

Hlutatilvísun : sama og í upplýsingaskjali 

Hugbúnaðarprófun : lesið með skönnunartæki, til dæmis 

Loftstreymismælir :  

Spjaldhús :  

Þrýstiskynjari :  

Innsprautunardæla :  

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu :  
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1.1.5. INNTAKSKERFI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert inntakskerfi umfram eitt 

Forþjappa : Já/nei 

tegund & gerð (1) 

Millikælir : já/nei 

gerð (loft/loft-loft/vatn) (1) 

Loftsía (hlutur) (1) : tegund & gerð 

Inntakshljóðdeyfir (1) : tegund & gerð 

1.1.6. ÚTBLÁSTURSKERFI OG KERFI TIL VARNAR UPPGUFUN (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert kerfi umfram eitt 

Fyrri hvarfakútur : tegund & tilvísun (1) 

vinnsluháttur: þrívirkur/oxandi/NOx-gildra/NOx-

geymslukerfi/valvís, hvötuð afoxun… 

Seinni hvarfakútur : tegund & tilvísun (1) 

vinnsluháttur: þrívirkur/oxandi/NOx-gildra/NOx-

geymslukerfi/valvís, hvötuð afoxun… 

Agnasía : með/án/á ekki við 

hvötuð: já/nei 

tegund & tilvísun (1) 

Tilvísun og staðsetning súrefnisskynjara : framan við hvata/aftan við hvata 

Loftinndæling : með/án/á ekki við 

Vatnsinnsprautun : með/án/á ekki við 

Útblásturshringrás : með/án/á ekki við 

kæld/ókæld 

Háþrýstingur/lágþrýstingur 

Mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun : með/án/á ekki við 

Tilvísun og staðsetning NOx-skynjara : framan við/aftan við 

Almenn lýsing (1) :  

1.1.7. VARMAGEYMSLUBÚNAÐUR (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvern varmageymslubúnað umfram einn 

Varmageymslubúnaður : já/nei 

Varmarýmd (geymt vermi J) :  

Tími hitalosunar (s) :  
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1.1.8. GÍRSKIPTING (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hverja gírskiptingu umfram eina 

Gírkassi : beinskiptur/sjálfskiptur/stiglaus breyting 

Aðferð við gírskiptingu 

Aðalhamur (*) : já/nei 

venjulegur/akstur/vistvænn/… 

Besti hamur að því er varðar koltvísýrings-

losun og eldsneytisnotkun (ef við á) 

:  

Versti hamur að því er varðar koltvísýrings-

losun og eldsneytisnotkun (ef við á) 

:  

Hamur með mestu raforkunotkun (ef við á) :  

Stýrieining :  

Smurolía fyrir gírkassa : tegund og gerð: 

Hjólbarðar 

Tegund :  

Tegund :  

Stærð að framan/aftan :  

Virkt veltiummál í akstri (m) :  

Loftþrýstingur í hjólbörðum (kPa) :  

(*)  í tengslum við tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal tilgreina hann fyrir rekstrarskilyrði í hleðsluham og 

afhleðsluham. 

Yfirfærsluhlutfall, fyrsta hlutfall og (hraði ökutækis (km/klst.)/(snúningshraði hreyfils (1000 (mín –1)) 

(V1000) fyrir hvert gírhlutfall. 

Gírhlutfall Fyrsta hlutfall Yfirfærsluhlutfall V1000 

Fyrsta 1/1   

Annað 1/1   

Þriðja 1/1   

Fjórða 1/1   

Fimmta 1/1   

…    

    

1.1.9. RAFVÉL (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hverja rafvél umfram eina 

Tegund :  

Tegund :  

Toppgildi afls (kW) :  
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1.1.10. ENDURHLAÐANLEG RAFORKUGEYMSLUKERFI MEÐ DRIFRAFGEYMI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi með drifrafgeymi umfram eitt 

Tegund :  

Tegund :  

Rúmtak (Ah) :  

Málspenna (V) :  

1.1.2011. EFNARAFALI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvern efnarafala umfram einn 

Tegund :  

Tegund :  

Hámarksafl (kW) :  

Málspenna (V) :  

1.1.2012. AFLRAFEINDATÆKNI (ef við á) 

Getur verið fleiri en ein mismunandi aflrafeindatækni (knúningsorkubreytir, lágspennukerfi eða hleðslutæki) 

Tegund :  

Gerð :  

Afl (kW) :  

1.2. Lýsing á hálosandi ökutæki 

1.2.1. MASSI 

Prófunarmassi hálosandi ökutækis (kg) :  

1.2.2. MÆLIÞÆTTIR FYRIR ÖKUMÓTSTÖÐU 

f0 (N) :  

f1 (N/(km/klst.)) :  

f2 (N/(km/klst.)2) :  

Orkuþörf í lotu (J) :  

Tilvísun í prófunarskýrslu fyrir ökumótstöðu :  

Auðkenni ökumótstöðuhóps :  

1.2.3. MÆLIÞÆTTIR FYRIR VAL Á LOTU 

Lota (án niðurskölunar) : Flokkur 1/2/3a/3b 

Hlutfall nafnafls á móti massa ökutækis sem er 

tilbúið til aksturs (PMR)(W/kg) 

: (ef við á) 

Ferli sem hefur efri hraðamörk meðan á 

mælingum stendur 

: já/nei 

Hámarkshraði ökutækisins (km/klst.) :  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/169 

 

Niðurskölun (ef við á) : já/nei 

Niðurskölunarstuðull fdsc :  

Vegalengd lotu (m) :  

Jafnhraði (ef um er að ræða stytt prófunarferli) : ef við á 

1.2.4. GÍRSKIPTIPUNKTUR (EF VIÐ Á) 

Útgáfa útreiknings á gírskiptingu  (tilgreina skal viðeigandi breytingu á reglugerð 

(ESB) 2017/1151) 

Gírskipting : Meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námundað að fjórum 

aukastöfum 

nmin drive 

Fyrsti gír: : …mín–1 

Fyrsti gír í annan gír : …mín–1 

Annar gír í kyrrstöðu : …mín–1 

Annar gír : …mín–1 

Þriðji gír og ofar : …mín–1 

Fyrsta gír sleppt : já/nei 

n_95_high fyrir hvern gír : …mín–1 

n_min_drive_set í hröðunarfösum og fösum við 

stöðugan hraða (n_min_drive_up) 

: …mín–1 

n_min_drive_set í hraðaminnkunarfösum (nmin_ 

drive_down) 

: …mín–1 

t_start_phase : ...s 

n_min_drive_start : …mín–1 

N_min_drive_up_start : …mín–1 

notkun ASM : já/nei 

ASM-gildi: :  

1.3. Lýsing á láglosandi ökutæki (ef við á) 

1.3.1. MASSI 

Prófunarmassi láglosandi ökutækis (kg) :  

1.3.2. MÆLIÞÆTTIR FYRIR ÖKUMÓTSTÖÐU 

f0 (N) :  

f1 (N/(km/klst.)) :  

f2 (N/(km/klst.)2) :  

Orkuþörf í lotu (J) :  

Δ(CD × Af)LH (m2) :  
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Tilvísun í prófunarskýrslu fyrir ökumótstöðu :  

Auðkenni ökumótstöðuhóps :  

1.3.3. MÆLIÞÆTTIR FYRIR VAL Á LOTU 

Lota (án niðurskölunar) : Flokkur 1/2/3a/3b 

Hlutfall nafnafls á móti massa ökutækis sem er 

tilbúið til aksturs (PMR)(W/kg) 

: (ef við á) 

Ferli sem hefur efri hraðamörk meðan á 

mælingum stendur 

: já/nei 

Hámarkshraði ökutækisins :  

Niðurskölun (ef við á) : já/nei 

Niðurskölunarstuðull fdsc :  

Vegalengd lotu (m) :  

Jafnhraði (ef um er að ræða stytt prófunarferli) : ef við á 

1.3.4. GÍRSKIPTIPUNKTUR (EF VIÐ Á) 

Gírskipting : Meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námundað að fjórum 

aukastöfum 

1.4. Lýsing á miðlosandi ökutæki (ef við á) 

1.4.1. MASSI 

Prófunarmassi láglosandi ökutækis (kg) :  

1.4.2. MÆLIÞÆTTIR FYRIR ÖKUMÓTSTÖÐU 

f0 (N) :  

f1 (N/(km/klst.)) :  

f2 (N/(km/klst.)2) :  

Orkuþörf í lotu (J) :  

Δ(CD × Af)LH (m2) :  

Tilvísun í prófunarskýrslu fyrir ökumótstöðu :  

Auðkenni ökumótstöðuhóps :  

1.4.3. MÆLIÞÆTTIR FYRIR VAL Á LOTU 

Lota (án niðurskölunar) : Flokkur 1/2/3a/3b 

Hlutfall nafnafls á móti massa ökutækis sem er 

tilbúið til aksturs (PMR)(W/kg) 

: (ef við á) 

Ferli sem hefur efri hraðamörk meðan á 

mælingum stendur 

: já/nei 

Hámarkshraði ökutækisins :  
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Niðurskölun (ef við á) : já/nei 

Niðurskölunarstuðull fdsc :  

Vegalengd lotu (m) :  

Jafnhraði (ef um er að ræða stytt prófunarferli) : ef við á 

1.4.4. GÍRSKIPTIPUNKTUR (EF VIÐ Á) 

Gírskipting : Meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námundað að fjórum 

aukastöfum 

2. NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA 

2.1. Prófun 1 

Aðferð við stillingu vegkeflis : ekið með fastri stillingu/ítrunaraðferð/annars konar 

aðferð með eigin upphitunarlotu 

Aflmælir í notkun með tvíhjóladrifi/fjórhjóladrifi : Tvíhjóladrif/fjórhjóladrif 

Snerist ásinn sem er ekki með afl við notkun með 

tvíhjóladrifi 

: Já/nei/á ekki við 

Notkunarhamur aflmælis  já/nei 

Fríhjólunarhamur : já/nei 

Viðbótarformeðhöndlun : já/nei 

lýsing 

Spillistuðlar : úthlutaðir/prófaðir 

2.1.1. Hálosandi ökutæki 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar : vegkefli, staðsetning, land 

Hæð neðri brúnar kæliviftu frá jörðu (cm) :  

Hliðarstaða miðju viftunnar (ef breytt að ósk 

framleiðanda) 

: á miðlínu ökutækis/... 

Fjarlægð frá framenda ökutækisins (cm) :  

IWR: Mat á tregðuvinnu (e. Inertial Work Rating) (í 

%) 

: x,x 

RMSSE: Kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika (e. Root 

Mean Squared Speed Error) (í km/klst.) 

: x,xx 

Lýsing á samþykktu fráviki frá aksturslotu : Hreint rafökutæki á undan rofviðmiðunum 

eða 

Eldsneytisfetill stiginn í botn 

2.1.1.1. Losun mengandi efna (ef við á) 

2.1.1.1.1. Losun mengandi efna frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki 

eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 1 

Neðangreindir liðir skulu endurteknir fyrir hvern prófaðan valkvæðan notkunarham (aðalham eða besta og 

versta hugsanlega ham, ef við á)  
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Prófun 1 

Mengunarefni 
Kolsýringur THC (a) 

NMHC 

(a) 

Köfnunar-

efnisoxíð (NOx) 

THC + 

NOx (b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Mæligildi        

Endurnýjunarstuðlar (Ki)(2) 

Viðbætnir 

       

Endurnýjunarstuðlar (Ki)(2) 

Margfaldandi 

       

Viðbætnir spillistuðlar        

Margfaldandi spillistuðlar        

Lokagildi        

Viðmiðunarmörk        

 

2) Sjá skýrslu eða skýrslur fyrir Ki-hóp :  

Prófun 1/I framkvæmd til að ákvarða Ki : Ákvæði 4. undirviðauka við XXI. viðauka eða 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 (2) 

Auðkenni endurnýjunarhóps :  

(2) Tilgreinið eftir því sem við á 

Prófun 2 (ef við á): vegna koltvísýrings (dCO2
1)/vegna mengunarefna (90% af losunarmörkunum)/vegna 

beggja 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 ef við á: vegna koltvísýrings (dCO2
2) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

2.1.1.1.2. Losun mengandi efna frá tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til afhleðsluprófunar 1 

Prófun 1 

Losunarmörk mengandi efna skulu uppfyllt og eftirfarandi liður skal endurtekin fyrir hverja ekna 

prófunarlotu. 

Mengunarefni 

Kolsýringur THC (a) 
NMHC 

(a) 

Köfnunar-

efnisoxíð (NOx) 

THC + 

NOx (b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Mæld gildi einnar lotu        

Viðmiðunarmörk einnar lotu        

Prófun 2 (ef við á): vegna koltvísýrings (dCO2
1)/vegna mengunarefna (90% af losunarmörkunum)/vegna 

beggja 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1  
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Prófun 3 (ef við á): vegna koltvísýrings (dCO2
2) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

2.1.1.1.3. LOSUN MENGANDI EFNA FRÁ TVINNRAFÖKUTÆKJUM SEM ERU ÆTLUÐ FYRIR YTRI HLEÐSLU, Á 

GRUNDVELLI VEGINS NOTKUNARSTUÐULS 

Mengunarefni 
Kolsýringur THC (a) 

NMHC 

(a) 

Köfnunar-

efnisoxíð (NOx) 

THC + 

NOx (b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Reiknuð gildi        

2.1.1.2. Koltvísýringslosun (ef við á) 

2.1.1.2.1. Koltvísýringslosun frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki 

eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 1 

Neðangreindir liðir skulu endurteknir fyrir hvern prófaðan valkvæðan notkunarham (aðalham eða besta og 

versta hugsanlega ham, ef við á) 

Prófun 1 

Koltvísýringslosun Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Mæligildi MCO2,p,1     — 

Gildi MCO2,p,1b / MCO2,c,2 leiðrétt út frá 

hraða og vegalengd 

     

Leiðréttingarstuðull fyrir hleðslujafn-

vægi endurhlaðanlegs raforkugeymslu-

kerfis: (5) 

     

MCO2,p,3 / MCO2,c,3      

Endurnýjunarstuðlar (Ki) 

Viðbætnir 

 

Endurnýjunarstuðlar (Ki) 

Margfaldandi 

 

MCO2,c,4 —  

AFKi = MCO2,c,3 / MCO2,c,4 —  

MCO2,p,4 / MCO2,c,4     — 

ATCT-leiðrétting (FCF) (4)  

Tímabundin gildi MCO2,p,5 / MCO2,c,5      

Tilgreint gildi — — — —  

dCO2
1 * yfirlýst gildi — — — —  

 

4) FCF: Leiðréttingarstuðull hóps (e. family correction factor) til að leiðrétta hitaskilyrði sem eru 

dæmigerð fyrir svæðið (ATCT) 

Sjá skýrslu eða skýrslur fyrir leiðréttingarstuðul 

hóps 

:  

Auðkenni ATCT-hóps :  

5) leiðrétting eins og um getur í 2. viðbæti við 6. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 

2017/1151 varðandi hrein brunahreyfilsökutæki og 2. viðbæti við 8. undirviðauka við XXI. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2017/1151 varðandi tvinnrafökutæki (KCO2) 
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Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða 

Koltvísýringslosun (g/km) Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Reiknað meðaltal MCO2,p,6 / MCO2,c,6      

Samræming MCO2,p,7 / MCO2,c,7      

Endanleg gildi MCO2,p,H / MCO2,c,H      

Upplýsingar varðandi samræmi framleiðslu í tengslum við tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

 Samanlagt 

Koltvísýringslosun (g/km) 

MCO2,CS,COP 

 

AFCO2,CS  

2.1.1.2.2. Massi koltvísýringslosunar frá tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til 

afhleðsluprófunar 1 

Prófun 1 

Massi koltvísýringslosunar (g/km) Samanlagt 

Reiknað gildi MOC2,CD  

Tilgreint gildi  

dCO2
1  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða 

Massi koltvísýringslosunar (g/km) Samanlagt 

Reiknað meðaltal MCO2,CD  

Endanlegt gildi MOC2,CD  

2.1.1.2.4. MASSI KOLTVÍSÝRINGSLOSUNAR FRÁ TVINNRAFÖKUTÆKJUM SEM ERU ÆTLUÐ FYRIR HLEÐSLU 

UTAN ÖKUTÆKIS Á GRUNDVELLI VEGINS NOTKUNARSTUÐULS 

Massi koltvísýringslosunar (g/km) Samanlagt 

Reiknað gildi MOC2,weighted  

2.1.1.3 ELDSNEYTISNOTKUN (EF VIÐ Á) 

2.1.1.3.1. Eldsneytisnotkun ökutækja sem eru aðeins með brunahreyfil, tvinnrafökutækja sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutækja sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 1 

Neðangreindir liðir skulu endurteknir fyrir hvern prófaðan valkvæðan notkunarham (aðalham eða besta og 

versta hugsanlega ham, ef við á)  
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Eldsneytisnotkun (l/100 km) Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Endanleg gildi FCp,H / FCc,H (6)      

(6) Reiknað út frá samræmdum koltvísýringsgildum 

A- eldsneyti um borð og/eða vöktun orkunotkunar fyrir ökutæki sem um getur í 4. gr. a 

a. Aðgengi að gögnum 

Mæliþættirnir sem eru tilgreindir í 3. lið í XXII. viðauka eru aðgengilegir: já/á ekki við 

b. Nákvæmni (ef við á) 

Fuel_ConsumedWLTP (í lítrum) (1) 

Hálosandi ökutæki - prófun 1 x,xxx 

Hálosandi ökutæki - prófun 2 (ef við á) x,xxx 

Hálosandi ökutæki - prófun 3 (ef við á) x,xxx 

Láglosandi ökutæki - prófun 1 (ef við á) x,xxx 

Láglosandi ökutæki - prófun 2 (ef við á) x,xxx 

Láglosandi ökutæki - prófun 3 (ef við á) x,xxx 

Samtals x,xxx 

Fuel_ConsumedOBFCM (í lítrum) (1) 

Hálosandi ökutæki - prófun 1 x,xx 

Hálosandi ökutæki - prófun 2 (ef við á) x,xx 

Hálosandi ökutæki - prófun 3 (ef við á) x,xx 

Láglosandi ökutæki - prófun 1 (ef við á) x,xx 

Láglosandi ökutæki - prófun 2 (ef við á) x,xx 

Láglosandi ökutæki - prófun 3 (ef við á) x,xx 

Samtals x,xx 

Nákvæmni (1) x,xxx 

(8) í samræmi við XXII. viðauka 

2.1.1.3.2. Eldsneytisnotkun tvinnrafökutækja sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til afhleðsluprófunar 1 

Prófun 1: 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) Samanlagt 

Reiknað gildi FCCD  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1  
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Niðurstaða 

Eldsneytisnotkun (l/100km) Samanlagt 

Reiknað meðaltal FCCD  

Endanlegt gildi FCCD  

2.1.1.3.3. Eldsneytisnotkun tvinnrafökutækja sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu á grundvelli vegins notkunarstuðuls 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) Samanlagt 

Reiknað gildi FCweighted  

2.1.1.3.4. Eldsneytisnotkun tvinnrafökutækja með efnarafala sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til 

hleðsluprófunar 1 

Neðangreindir liðir skulu endurteknir fyrir hvern prófaðan valkvæðan notkunarham (aðalham eða besta og 

versta hugsanlega ham, ef við á) 

Eldsneytisnotkun (kg/100 km) Samanlagt 

Mæligildi  

Leiðréttingarstuðull fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

 

Endanleg FCc-gildi  

2.1.1.4. DRÆGNI (EF VIÐ Á) 

2.1.1.4.1. Drægni tvinnrafökutækja sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu (ef við á) 

2.1.1.4.1.1. Full rafdrægni 

Prófun 1 

Full rafdrægni (km) Borgarakstur Samanlagt 

Mæld/reiknuð gildi fyrir fulla rafdrægni   

Tilgreint gildi —  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða 

Full rafdrægni (km) Borgarakstur Samanlagt 

Reiknað meðaltal fyrir fulla rafdrægni (ef við á)   

Endanleg gildi fyrir fulla rafdrægni   

2.1.1.4.1.2. Jafngild, full rafdrægni (EAER) 

EAER (km) Lág Miðlungs Há Hæsta Borgarakstur Samanlagt 

Endanleg EAER-gildi       
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2.1.1.4.1.3. Raundrægni í afhleðsluham 

RCDA (km) Samanlagt 

Endanleg RCDA-gildi  

2.1.1.4.1.4. Drægni í afhleðslulotu 

Prófun 1 

RCDC (km) Samanlagt 

Endanleg RCDC-gildi  

Skrárnúmer umbreytingarlotunnar  

Hlutfallsleg raforkubreyting (REEC) í staðfestingarlotu (%)  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

2.1.1.4.2. Drægni hreinna rafökutækja - hrein rafdrægni (ef við á) 

Prófun 1 

Hrein rafdrægni (PER) (km) Lág Miðlungs Há Hæsta Borgarakstur Samanlagt 

Reiknuð gildi fyrir hreina 

rafdrægni 

      

Tilgreint gildi — — — — —  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða 

Hrein rafdrægni (PER) (km) Borgarakstur Samanlagt 

Reiknað meðaltal fyrir hreina rafdrægni   

Endanleg gildi fyrir hreina rafdrægni   

2.1.1.5. RAFORKUNOTKUN (EF VIÐ Á) 

2.1.1.5.1. Raforkunotkun tvinnrafökutækja sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu (ef við á) 

2.1.1.5.1.1. Raforkunotkun 

Raforkunotkun (Wh/km) Lág Miðlungs Há Hæsta Borgarakstur Samanlagt 

Endanleg gildi raforkunotkunar       
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2.1.1.5.1.2. Raforkunotkun í afhleðsluham á grundvelli vegins notkunarstuðuls 

Prófun 1 

ECAC,CD (Wh/km) Samanlagt 

Reiknað gildi ECAC,CD  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða (ef við á) 

ECAC,CD (Wh/km) Samanlagt 

Reiknað meðaltal ECAC,CD  

Endanlegt gildi  

2.1.1.5.1.3. Raforkunotkun á grundvelli vegins notkunarstuðuls 

Prófun 1 

ECAC,weighted (Wh) Samanlagt 

Reiknað gildi ECAC,weighted  

Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Niðurstaða (ef við á) 

ECAC,weighted (Wh/km) Samanlagt 

Reiknað meðaltal ECAC,weighted  

Endanlegt gildi  

2.1.1.5.1.4. Upplýsingar fyrir samræmi framleiðslu 

 Samanlagt 

Raforkunotkun (Wh/km) ECDC,CD,COP  

AFEC,AC,CD  

2.1.1.5.2. Raforkunotkun hreinna rafökutækja (ef við á) 

Prófun 1 

Raforkunotkun (Wh/km) Borgarakstur Samanlagt 

Reiknuð gildi raforkunotkunar   

Tilgreint gildi —  
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Prófun 2 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Prófun 3 (ef við á) 

Skrá skal niðurstöður úr prófun í samræmi við töfluna fyrir prófun 1 

Raforkunotkun (Wh/km) Lág Miðlungs Há Hæsta Borgarakstur Samanlagt 

Reiknað meðaltal raforku-

notkunar 

      

Endanleg gildi raforku-

notkunar 

      

Upplýsingar fyrir samræmi framleiðslu 

 Samanlagt 

Raforkunotkun (Wh/km) ECDC,COP  

AFEC  

2.1.2. LÁGLOSANDI ÖKUTÆKI (EF VIÐ Á) 

Endurtakið lið 2.1.1. 

2.1.3. MIÐLOSANDI ÖKUTÆKI (EF VIÐ Á) 

Endurtakið lið 2.1.1. 

2.1.4. LOKAGILDI FYRIR MARKGILDALOSUN (EF VIÐ Á) 

Mengunarefni 
Kolsýringur THC (a) NMHC (a) 

Köfnunar-

efnisoxíð (NOx) 

THC + 

NOx (b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Hæstu gildi (3)        

(3) fyrir hvert mengunarefni í öllum prófunarniðurstöðum fyrir hálosandi, láglosandi (ef við á) og miðlosandi (ef við á) 

ökutæki 

2.2. Prófun 2 (a) 

Þ.m.t. upplýsingar um losun sem krafist er vegna aksturshæfniprófunar 

Prófun 

Kolsýringur (% 

miðað við 

rúmmál) 

Lambda-gildi (x) 
Snúningshraði 

hreyfils (mín–1) 
Hitastig olíu (°C) 

Lausagangur  —   

Hraður lausagangur     

(x) Strikið yfir það sem á ekki við (í sumum tilvikum þarf ekki að strika yfir neitt þegar fleiri en ein færsla á við) 

2.3. Prófun 3 (a) 

Losun lofttegunda úr sveifarhúsi út í andrúmsloftið: engin 

2.4. Prófun 4 (a) 

Auðkenni hóps :  

Sjá skýrslu eða skýrslur :  
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2.5. Prófun 5 

Auðkenni hóps :  

Sjá skýrslu eða skýrslur hóps um endingu :  

Prófunarlota 1/I til að prófa fyrir markgildalosun : Ákvæði 4. undirviðauka við XXI. viðauka eða 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 (3) 

(3) Tilgreinið eftir því sem við á 

2.6. Prófun á losun í raunverulegum akstri (RDE-prófun) 

Hópnúmer losunar í raunverulegum akstri : MSxxxx 

Sjá skýrslu eða skýrslur hóps :  

2.7. Prófun 6 (a) 

Auðkenni hóps   

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staður prófunar :  

Aðferð við stillingu vegkeflis : fríhjólun (viðmiðunarökumótstaða) 

Tregðumassi (kg) :  

Ef frávik frá prófun 1 :  

Hjólbarðar :  

Tegund :  

Gerð :  

Stærð að framan/aftan :  

Virkt veltiummál í akstri (m) :  

Loftþrýstingur í hjólbörðum (kPa) :  

 

Mengunarefni 
Kolsýringur 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

Prófun 1   

2   

3   

Meðaltal   

Viðmiðunarmörk   

2.8. Innbyggt greiningarkerfi 

Auðkenni hóps :  

Sjá skýrslu eða skýrslur hóps :  
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2.9. Prófun á reykþéttni (b) 

2.9.1. PRÓFUN Á JÖFNUM HRAÐA 

Sjá skýrslu eða skýrslur hóps :  

2.9.2. HRÖÐURNARPRÓFUN 

Mælt gleypnigildi (m–1) :  

Leiðrétt gleypnigildi (m–1) :  

2.10. Hreyfilafl 

Sjá skýrslu eða skýrslur eða viðurkenningarnúmer :  

2.11. Upplýsingar um hitastig í tengslum við hálosandi ökutæki 

Verstu hugsanlegu tilfelli við kælingu ökutækis : já/nei (7) 

ATCT-hópur sem samanstendur af einum 

brúunarhópi 

: já/nei (7) 

Hitastig kælivökva hreyfils við lok varma-

jafnvægistíma (°C) 

:  

Meðalhiti varmajafnvægissvæðis síðustu 3 klst. 

(°C) 

:  

Mismunur á endanlegu hitastigi kælivökva 

hreyfils og meðalhita varmajafnvægissvæðis 

síðustu 3 klukkustundir ΔT_ATCT (°C): 

:  

Lágmarksvarmajafnvægistími tsoak_ATCT (s) :  

Staðsetning hitaskynjara :  

Mældur hiti hreyfils : olía/kælivökvi 

(7) síðustu sex línurnar eiga ekki við ef svarið er "já“ 
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Viðaukar við prófunarskýrsluna 

(á ekki við um ATCT-prófanir og hrein rafökutæki) 

1. Öll ílagsgögn fyrir fylgnitólið sem eru talin upp í lið 2.4 í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1152 og (ESB) 

2017/1153 (reglugerðirnar um fylgnibreytur (e. Correlation Regulations)). 

og 

Tilvísun ílagsskrár: … 

2. Fullgerð fylgniskrá sem um getur í lið 3.1.1.2 í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 og (ESB) 

2017/1153: 

3. Hreint brunahreyfilsökutæki og tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Niðurstöður á NEDC-fylgni 
hálosandi 

ökutæki 

láglosandi 

ökutæki 

Yfirlýst NEDC-gildi koltvísýrings xxx,xx xxx,xx 

Niðurstöður vegna koltvísýrings CO2MPAS (þ.m.t. Ki) xxx,xx xxx,xx 

Niðurstöður vegna koltvísýrings úr tvöfaldri prófun eða handahófskenndri 

prófun (þ.m.t. Ki) 

xxx,xx xxx,xx 

Tætinúmer  

Handahófskennd niðurstaða  

Fráviksstuðull (gildi eða á ekki við)  

Sannprófunarstuðull (0/1/á ekki við)  

Yfirlýst gildi staðfest með (CO2MPAS/tvöfaldri prófun)   

   

Niðurstöður vegna koltvísýrings CO2MPAS (að 

undanskildu Ki) 

í þéttbýli   

utan þéttbýlis   

blandaður akstur   

Niðurstöður úr raunmælingu 

Dagsetning prófunar (s) 

Prófun 1 dd/mm/áááá dd/mm/áááá 

Prófun 2   

Prófun 3   

Samanlögð koltvísýringslosun 

Prófun 1 

í þéttbýli xxx,xxx xxx,xxx 

utan þéttbýlis xxx,xxx xxx,xxx 

blandaður akstur xxx,xxx xxx,xxx 

Prófun 2 

í þéttbýli   

utan þéttbýlis   

blandaður akstur   

Prófun 3 

í þéttbýli   

utan þéttbýlis   

blandaður akstur   
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Niðurstöður á NEDC-fylgni 
hálosandi 

ökutæki 

láglosandi 

ökutæki 

Ki CO2 1,xxxx 

Samanlögð koltvísýrings-

losun þ.m.t. Ki 
Meðaltal blandaður akstur 

  

Samanburður við yfirlýst gildi (yfirlýst-meðaltal)/yfirlýst %   

Gildi ökumótstöðu fyrir prófun 

f0 (N) x,x x,x 

f1 (N/(km/klst.)) x,xxx x,xxx 

f2 (N/(km/klst.)2) x,xxxxx x,xxxxx 

tregðuflokkur (kg)   

Endanlegar niðurstöður 

NEDC-koltvísýringur (g/km) í þéttbýli xxx,xx xxx,xx 

utan þéttbýlis xxx,xx xxx,xx 

blandaður akstur xxx,xx xxx,xx 

NEDC FC (l/100km) í þéttbýli x,xxx x,xxx 

utan þéttbýlis x,xxx x,xxx 

blandaður akstur x,xxx x,xxx 

4. Prófunarraðir fyrir tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

4.1. Hálosandi ökutæki 

4.1.1. Massalosun koltvísýrings frá tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) 
Samanlagt 

(þ.m.t. Ki) 

Ki CO2 1,xxxx 

MCO2,NEDC_H,test,condition A  

MCO2,NEDC_H,test,condition B  

MCO2,NEDC_H,test,weighted  

4.1.2. Raforkunotkun tvinnrafökutækis sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Raforkunotkun (Wh/km) Samanlagt 

ECNEDC_H,test,condition A  

ECNEDC_H,test,condition B  

ECNEDC_H,test,weighted  
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4.1.3. Eldsneytisnotkun (l/100 km) 

Eldsneytisnotkun (l/100 km) Samanlagt 

FCNEDC_L,test,condition A  

FCNEDC_L,test,condition B  

FCNEDC_L,test,weighted  

4.2. Láglosandi ökutæki (ef við á) 

4.2.1. Massalosun koltvísýrings frá tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Koltvísýringslosun (g/km) 
Samanlagt 

(þ.m.t. Ki) 

Ki CO2 1,xxxx 

MCO2,NEDC_L,test,condition A  

MCO2,NEDC_L,test,condition B  

MCO2,NEDC_L,test,weighted  

4.2.2. Raforkunotkun tvinnrafökutækis sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

Raforkunotkun (Wh/km) Samanlagt 

ECNEDC_L,test,condition A  

ECNEDC_L,test,condition B  

ECNEDC_L,test,weighted  

4.2.3. Eldsneytisnotkun (l/100 km) 

Eldsneytisnotkun 

(l/100 km) 
Samanlagt 

FCNEDC_L,test,condition A  

FCNEDC_L,test,condition B  

FCNEDC_L,test,weighted  

II. HLUTI 

Eftirfarandi upplýsingar, ef við á, eru lágmarksgögn sem krafist er við ATCT-prófun 

Númer skýrslu 

UMSÆKJANDI  

Framleiðandi  

VIÐFANGSEFNI … 

Auðkenni ökumótstöðuhóps eða ökumótstöðuhópa :  

Auðkenni brúunarhóps eða brúunarhópa :  

ATCT-auðkenni :  

Prófaður hlutur 

 Tegund :  

 Auðkenni brúunarhóps :  
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NIÐURSTAÐA Hlutur sem var lagður fram til prófunar uppfyllir kröfurnar sem um getur í liðnum 

„Viðfangsefni.“ 

 

STAÐUR, dd/mm/áááá 

Almennar athugasemdir: 

Ef nokkrir valkostir (tilvísanir) eru fyrir hendi, ætti að lýsa þeim sem prófaður er í prófunarskýrslunni. 

Ef slíkt er ekki fyrir hendi getur ein tilvísun í upplýsingaskjalið í upphafi prófunarskýrslunnar verið fullnægjandi. 

Sérhverri tækniþjónustu er frjálst að leggja fram viðbótarupplýsingar. 

a) Sérstakar upplýsingar varðandi hreyfla með rafkveikju 

b) Sérstakar upplýsingar varðandi þjöppukveikjuhreyfla 

1. LÝSING Á PRÓFUNARÖKUTÆKI 

1.1. ALMENNT 

Númer ökutækis : Númer frumgerðar og verksmiðjunúmer ökutækis 

Flokkur :  

Fjöldi sæta, að ökumannssæti meðtöldu :  

Yfirbygging :  

Knúin hjól :  

1.1.1. Uppbygging aflrásar 

Uppbygging aflrásar : hreinn brunahreyfill, tvinn-, rafmagns- eða efnarafali 

1.1.2. BRUNAHREYFILL (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvern brunahreyfil umfram einn 

Tegund :  

Gerð :  

Vinnsluháttur : tvígengis-/fjórgengishreyfill 

Fjöldi og fyrirkomulag strokka : … 

Slagrými hreyfils (cm3) :  

Snúningshraði hreyfils í lausagangi 

(mín–1) 

:  ± 

Mikill snúningshraði hreyfils í 

lausagangi (mín–1) (a) 

:  ± 

Málafl hreyfils :  kW við  snún./mín. 

Hámarkssnúningsvægi (nettó) :  Nm við  snún./mín. 

Smurolía fyrir hreyfla : tegund og gerð 

Kælikerfi : Gerð: loft/vatn/olía 

Einangrun : efni, magn, staðsetning, rúmmál og þyngd 
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1.1.3. PRÓFUNARELDSNEYTI fyrir prófun 1 (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert prófunareldsneyti umfram eitt 

Tegund :  

Gerð : E10 bensín – B7 dísilolía – fljótandi jarðolíugas – 

jarðgas – … 

Eðlismassi við 15 °C :  

Brennisteinsinnihald : Eingöngu fyrir B7 dísilolíu og E10 bensín 

IX. viðauki :  

Númer framleiðslulotu :  

Willans-stuðlar (fyrir brunahreyfil) fyrir kolt-

vísýringslosun (gCO2/MJ) 

:  

1.1.4. ELDSNEYTISGJAFARKERFI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert eldsneytisgjafarkerfi umfram eitt 

Bein innsprautun : já/nei eða lýsing 

Ökutæki eftir tegund eldsneytis : Einseldsneytisökutæki, tvíeldsneytisökutæki, ökutæki 

knúið fjölblöndueldsneyti 

Stýrieining 

Hlutatilvísun : sama og í upplýsingaskjali 

Hugbúnaðarprófun : lesið með skönnunartæki, til dæmis 

Loftstreymismælir :  

Spjaldhús :  

Þrýstiskynjari :  

Innsprautunardæla :  

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu :  

1.1.5. INNTAKSKERFI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert inntakskerfi umfram eitt 

Forþjappa : Já/nei 

tegund & gerð (1) 

Millikælir : já/nei 

gerð (loft/loft-loft/vatn) (1) 

Loftsía (hlutur) (1) : tegund & gerð 

Inntakshljóðdeyfir (1) : tegund & gerð 

1.1.6. ÚTBLÁSTURSKERFI OG KERFI TIL VARNAR UPPGUFUN (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert kerfi umfram eitt 

Fyrri hvarfakútur : tegund & tilvísun (1) 

vinnsluháttur: þrívirkur/oxandi/NOx-gildra/NOx-

geymslukerfi/valvís, hvötuð afoxun… 
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Seinni hvarfakútur : tegund & tilvísun (1) 

vinnsluháttur: þrívirkur/oxandi/NOx-gildra/NOx-

geymslukerfi/valvís, hvötuð afoxun… 

Agnasía : með/án/á ekki við 

hvötuð: já/nei 

tegund & tilvísun (1) 

Tilvísun og staðsetning súrefnisskynjara : framan við hvata/aftan við hvata 

Loftinndæling : með/án/á ekki við 

Útblásturshringrás : með/án/á ekki við 

kæld/ókæld 

Háþrýstingur/lágþrýstingur 

Mengunarvarnarkerfi fyrir losun við uppgufun : með/án/á ekki við 

Tilvísun og staðsetning NOx-skynjara : framan við/aftan við 

Almenn lýsing (1) :  

1.1.7. VARMAGEYMSLUBÚNAÐUR (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvern varmageymslubúnað umfram einn 

Varmageymslubúnaður : já/nei 

Varmarýmd (geymt vermi J) :  

Tími hitalosunar (s) :  

1.1.8. GÍRSKIPTING (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hverja gírskiptingu umfram eina 

Gírkassi : beinskiptur/sjálfskiptur/stiglaus breyting 

Aðferð við gírskiptingu 

Aðalhamur : já/nei 

venjulegur/akstur/vistvænn/… 

Besti hamur að því er varðar koltvísýringslosun 

og eldsneytisnotkun (ef við á) 

:  

Versti hamur að því er varðar koltvísýringslosun 

og eldsneytisnotkun (ef við á) 

:  

Stýrieining :  

Smurolía fyrir gírkassa : tegund og gerð 

Hjólbarðar 

Tegund :  

Gerð :  

Stærð að framan/aftan :  

Virkt veltiummál í akstri (m) :  

Loftþrýstingur í hjólbörðum (kPa) :  
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Yfirfærsluhlutfall, fyrsta hlutfall og (hraði ökutækis (km/klst.)/(snúningshraði hreyfils (1000 (mín–1)) (V1000) fyrir 

hvert gírhlutfall. 

Gírhlutfall Fyrsta hlutfall Yfirfærsluhlutfall V1000 

Fyrsta 1/1   

Annað 1/1   

Þriðja 1/1   

Fjórða 1/1   

Fimmta 1/1   

…    

    

1.1.9. RAFVÉL (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hverja rafvél umfram eina 

Tegund :  

Gerð :  

Toppgildi afls (kW) :  

1.1.10 ENDURHLAÐANLEG RAFORKUGEYMSLUKERFI MEÐ DRIFRAFGEYMI (ef við á) 

Endurtakið liðinn fyrir hvert endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi með drifrafgeymi umfram eitt 

Tegund :  

Gerð :  

Rúmtak (Ah) :  

Málspenna (V) :  

1.1.11. AFLRAFEINDATÆKNI (ef við á) 

Getur verið fleiri en ein mismunandi aflrafeindatækni (knúningsorkubreytir, lágspennukerfi eða hleðslutæki) 

Tegund :  

Gerð :  

Afl (kW) :  

1.2. LÝSING Á ÖKUTÆKI 

1.2.1. MASSI 

Prófunarmassi hálosandi ökutækis (kg) :  

1.2.2. MÆLIÞÆTTIR FYRIR ÖKUMÓTSTÖÐU 

f0 (N) :  

f1 (N/(km/klst.)) :  

f2 (N/(km/klst.)2) :  

f2_TReg (N/(km/klst.)2) :  

Orkuþörf í lotu (J) :  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/189 

 

Tilvísun í prófunarskýrslu fyrir ökumótstöðu :  

Auðkenni ökumótstöðuhóps :  

1.2.3. MÆLIÞÆTTIR FYRIR VAL Á LOTU 

Lota (án niðurskölunar) : Flokkur 1/2/3a/3b 

Hlutfall nafnafls á móti massa ökutækis sem er 

tilbúið til aksturs (PMR)(W/kg) 

: (ef við á) 

Ferli sem hefur efri hraðamörk meðan á 

mælingum stendur 

: já/nei 

Hámarkshraði ökutækisins (km/klst.) :  

Niðurskölun (ef við á) : já/nei 

Niðurskölunarstuðull fdsc :  

Vegalengd lotu (m) :  

Jafnhraði (ef um er að ræða stytt prófunarferli) : ef við á 

1.2.4. GÍRSKIPTIPUNKTUR (EF VIÐ Á) 

Útgáfa útreiknings á gírskiptingu  (tilgreina skal viðeigandi breytingu á reglugerð (ESB) 

2017/1151) 

Gírskipting : Meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námundað að fjórum 

aukastöfum 

nmin drive 

Fyrsti gír: : …mín–1 

Fyrsti gír í annan gír : …mín–1 

Annar gír í kyrrstöðu : …mín–1 

Annar gír : …mín–1 

Þriðji gír og ofar : …mín–1 

Fyrsta gír sleppt : já/nei 

n_95_high fyrir hvern gír : …mín–1 

n_min_drive_set í hröðunarfösum/fösum við 

stöðugan hraða (n_min_drive_up) 

: …mín–1 

n_min_drive_set í hraðaminnkunarfösum (nmin_ 

drive_down) 

: …mín–1 

t_start_phase : ...s 

n_min_drive_start : …mín–1 

n_min_drive_up_start : …mín–1 

notkun ASM : já/nei 

ASM-gildi: :  
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2. NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA 

Aðferð við stillingu vegkeflis : ekið með fastri stillingu/ítrunaraðferð/annars konar 

aðferð með eigin upphitunarlotu 

Aflmælir í notkun með tvíhjóladrifi/fjórhjóladrifi : Tvíhjóladrif/fjórhjóladrif 

Snerist ásinn sem er ekki með afl við notkun með 

tvíhjóladrifi 

: Já/nei/á ekki við 

Notkunarhamur aflmælis  já/nei 

Fríhjólunarhamur : já/nei 

2.1 PRÓFUN VIÐ 14 °C 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar :  

Hæð neðri brúnar kæliviftu frá jörðu (cm) :  

Hliðarstaða miðju viftunnar (ef breytt að ósk 

framleiðanda) 

: á miðlínu ökutækis/... 

Fjarlægð frá framenda ökutækisins (cm) :  

IWR: Mat á tregðuvinnu (e. Inertial Work Rating)  

(í %) 

: x,x 

RMSSE: Kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika (e. Root 

Mean Squared Speed Error) (í km/klst.) 

: x,xx 

Lýsing á samþykktu fráviki frá aksturslotu : Eldsneytisfetill stiginn í botn 

2.1.1. Losun mengandi efna frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki eru 

ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 

Mengunarefni 
Kolsýringur THC (a) NMHC (a) 

Köfnunar-

efnisoxíð 

(NOx) 

THC + NOx 

(b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Mæligildi        

Viðmiðunarmörk        

2.1.2. Koltvísýringslosun við frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki eru 

ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 

Koltvísýringslosun (g/km) Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Mæligildi MCO2,p,1     — 

Gildi MCO2,p,1b / MCO2,c,2 leiðrétt út frá 

mældum hraða og vegalengd 

     

Leiðréttingarstuðull fyrir hleðslujafn-

vægi endurhlaðanlegs raforkugeymslu-

kerfis (2) 

     

MCO2,p,3 / MCO2,c,3      

(2) leiðrétting eins og um getur í 2. viðbæti við 6. undirviðauka í XXI. viðauka þessarar reglugerðar fyrir ökutæki með 

brunahreyfil, KCO2 fyrir tvinnrafökutæki 
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2.2 PRÓFUN VIÐ 23 °C 

Veita skal upplýsingar eða vísa til prófunarskýrslu úr prófun 1 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar :  

Hæð neðri brúnar kæliviftu frá jörðu (cm) :  

Hliðarstaða miðju viftunnar (ef breytt að ósk 

framleiðanda) 

: á miðlínu ökutækis/... 

Fjarlægð frá framenda ökutækisins (cm) :  

IWR: Mat á tregðuvinnu (e. Inertial Work Rating)  

(í %) 

: x,x 

RMSSE: Kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika (e. Root 

Mean Squared Speed Error) (í km/klst.) 

: x,xx 

Lýsing á samþykktu fráviki frá aksturslotu : Eldsneytisfetill stiginn í botn 

2.2.1. Losun mengandi efna frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki eru 

ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 

Mengunarefni 

Kolsýringur THC (a) NMHC (a) 

Köfnunar-

efnisoxíð 

(NOx) 

THC + NOx 

(b) 
Agnamassi Fjöldi agna 

(mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (#.1011/km) 

Lokagildi        

Viðmiðunarmörk        

2.2.2. Koltvísýringslosun við frá ökutækjum sem eru með a.m.k. einn brunahreyfil, frá tvinnrafökutækjum sem ekki eru 

ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutækjum sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu komi til hleðsluprófunar 

Koltvísýringslosun (g/km) Lág Miðlungs Há Hæsta Samanlagt 

Mæligildi MCO2,p,1     — 

Gildi MCO2,p,1b / MCO2,c,2 leiðrétt út frá 

mældum hraða og vegalengd 

     

Leiðréttingarstuðull fyrir hleðslujafn-

vægi endurhlaðanlegs raforkugeymslu-

kerfis (2) 

     

MCO2,p,3 / MCO2,c,3      

(2) leiðrétting eins og um getur í 2. viðbæti við 6. undirviðauka við XXI. viðauka við þessa reglugerð fyrir 

brunahreyfilsökutæki og 2. viðbæti við 8. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 fyrir 

tvinnrafökutæki (KCO2) 

2.3 NIÐURSTAÐA 

Koltvísýringslosun (g/km) Samanlagt 

ATCT (14 °C) MCO2,Treg  

Prófun 1 (23 °C) MCO2,23°  

Leiðréttingarstuðull hóps (FCF)  
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2.4. HITASTIGSUPPLÝSINGAR UM VIÐMIÐUNARÖKUTÆKI EFTIR PRÓFUN VIÐ 23 °C 

Verstu hugsanlegu tilfelli við kælingu ökutækis : já/nei (3) 

ATCT-hópur sem samanstendur af einum 

brúunarhópi 

: já/nei (3) 

Hitastig kælivökva hreyfils við lok varmajafnvæg-

istíma (°C) 

:  

Meðalhiti varmajafnvægissvæðis síðustu 3 klst. 

(°C) 

:  

Mismunur á endanlegu hitastigi kælivökva 

hreyfils og meðalhita varmajafnvægissvæðis 

síðustu 3 klukkustundir ΔT_ATCT (°C): 

:  

Lágmarksvarmajafnvægistími tsoak_ATCT (s) :  

Staðsetning hitaskynjara :  

Mældur hiti hreyfils : olía/kælivökvi 

(3) síðustu sex línurnar eiga ekki við ef svarið er "já“ 
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8. viðbætir b 

Prófunarskýrsla fyrir ökumótstöðu 

Eftirfarandi upplýsingar, ef við á, eru lágmarksgögn sem krafist er við prófun til að ákvarða ökumótstöðu. 

Númer skýrslu 

UMSÆKJANDI  

Framleiðandi  

VIÐFANGSEFNI Ákvörðun ökumótstöðu ökutækis /... 

Auðkenni ökumótstöðuhóps eða ökumótstöðuhópa :  

Prófaður hlutur 

 Tegund :  

 Gerð :  

NIÐURSTAÐA Hlutur sem var lagður fram til prófunar uppfyllir kröfurnar sem um getur í 

liðnum „Viðfangsefni.“ 

 

STAÐUR, dd/mm/áááá 

1. VIÐKOMANDI ÖKUTÆKI 

Tegund eða tegundir sem um er að ræða :  

Gerð eða gerðir sem um er að ræða :  

Verslunarheiti :  

Hámarkshraði (km/klst.) :  

Aflás eða aflásar :  

2. LÝSING Á PRÓFUNARÖKUTÆKJUM 

Ef brúun er ekki gerð skal gefa lýsingu á því ökutæki sem er lakast (að því er varðar orkuþörf) 

2.1. Mæling í vindgöngum 

Samsetning af : flatreim eða vegkefli 

2.1.1. Almenn atriði 

 Vindgöng Aflmælir 

 HR LR HR LR 

Tegund     

Gerð     

Útfærsla     

Orkuþörf í lotu fyrir heila WLTC-prófunarlotu í flokki 3, 

(kJ) 

    

Frávik frá framleiðsluröð — —   

Akstursvegalengd (km) — —   
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Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Tegund :  

Gerð :  

Útfærsla :  

Orkuþörf í lotu fyrir heila WLTC-prófunarlotu (kJ) :  

Frávik frá framleiðsluröð :  

Akstursvegalengd (km) :  

2.1.2. Massar 

 Aflmælir 

 HR LR 

Prófunarmassi (kg)   

Meðalmassi mav (kg)   

Gildi fyrir mr (kg á hverjum ás)   

Ökutæki í flokki M: 

hlutfall af massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á 

framás (%) 

  

Ökutæki í flokki N: 

þyngdardreifing (kg eða %) 

  

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Prófunarmassi (kg) :  

Meðalmassi mav (kg) : (meðaltal fyrir og eftir prófun) 

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu :  

Áætlað meðalgildi fyrir massa aukabúnaðar :  

Ökutæki í flokki M: 

hlutfall af massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á 

framás (%) 

:  

Ökutæki í flokki N: 

þyngdardreifing (kg eða %) 

:  

2.1.3. Hjólbarðar 

 Vindgöng Aflmælir 

 HR LR HR LR 

Stærðarmerking     

Tegund     

Gerð     



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/195 

 

 Vindgöng Aflmælir 

 HR LR HR LR 

Snúningsmótstaða 

Framás (kg/t) — —   

Afturás (kg/t) — —   

Þrýstingur í hjólbörðum 

Framás (kPa) — —   

Afturás (kPa) — —   

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Stærðarmerking 

Tegund :  

Gerð :  

Snúningsmótstaða 

Framás (kg/t) :  

Afturás (kg/t) :  

Þrýstingur í hjólbörðum 

Framás (kPa) :  

Afturás (kPa) :  

2.1.4. Yfirbygging 

 Vindgöng 

 HR LR 

Gerð AA/AB/AC/AD/AE/AF 

BA/BB/BC/BD 

 

Útfærsla   

Búnaður sem dregur úr loftnúningsviðnámi 

Hreyfanlegir hlutar yfirbyggingar sem draga úr 

loftnúningsviðnámi 

j/n og skrá, ef við á  

Skrá yfir uppsetta valkosti sem draga úr loftnúnings-

viðnámi 

  

Delta (CD × Af)LH borið saman við HR (m2) —  

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Lýsing á lögun yfirbyggingar : Ferhyrndur kassi (ef ekki er hægt að ákvarða 

dæmigerða lögun yfirbyggingar fullbúins ökutækis) 

Framhlið, Afr (m2) :  
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2.2. Á VEGUM 

2.2.1. Almenn atriði 

 HR LR 

Tegund   

Gerð   

Útfærsla   

Orkuþörf í lotu fyrir heila WLTC-prófunarlotu í flokki 3, 

(kJ) 

  

Frávik frá framleiðsluröð   

Akstursvegalengd   

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Tegund :  

Gerð :  

Útfærsla :  

Orkuþörf í lotu fyrir heila WLTC-prófunarlotu (kJ) :  

Frávik frá framleiðsluröð :  

Akstursvegalengd (km) :  

2.2.2. Massar 

 HR LR 

Prófunarmassi (kg)   

Meðalmassi mav (kg)   

Gildi fyrir mr (kg á hverjum ás)   

Ökutæki í flokki M: 

hlutfall af massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á 

framás (%) 

  

Ökutæki í flokki N: 

þyngdardreifing (kg eða %) 

  

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Prófunarmassi (kg) :  

Meðalmassi mav (kg) : (meðaltal fyrir og eftir prófun) 

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu :  

Áætlað meðalgildi fyrir massa aukabúnaðar :  

Ökutæki í flokki M: 

hlutfall af massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á 

framás (%) 

  

Ökutæki í flokki N: 

þyngdardreifing (kg eða %) 
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2.2.3. Hjólbarðar 

 HR LR 

Stærðarmerking   

Tegund   

Gerð   

Snúningsmótstaða 

Framás (kg/t)   

Afturás (kg/t)   

Þrýstingur í hjólbörðum 

Framás (kPa)   

Afturás (kPa)   

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Stærðarmerking :  

Tegund :  

Gerð :  

Snúningsmótstaða 

Framás (kg/t) :  

Afturás (kg/t) :  

Þrýstingur í hjólbörðum 

Framás (kPa) :  

Afturás (kPa) :  

2.2.4. Yfirbygging 

 HR LR 

Gerð AA/AB/AC/AD/AE/AF 

BA/BB/BC/BD 

 

Útfærsla   

Búnaður sem dregur úr loftnúningsviðnámi 

Hreyfanlegir hlutar yfirbyggingar sem draga úr 

loftnúningsviðnámi 

j/n og skrá, ef við á  

Skrá yfir uppsetta valkosti sem draga úr loftnúnings-

viðnámi 

  

Delta (CD × Af)LH borið saman við HR (m2) —  

Eða (ef um ræðir ökumótstöðufylkjahóp): 

Lýsing á lögun yfirbyggingar : Ferhyrndur kassi (ef ekki er hægt að ákvarða 

dæmigerða lögun yfirbyggingar fullbúins ökutækis) 

Framhlið, Afr (m2) :  
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2.3. AFLRÁS 

2.3.1. Hálosandi ökutæki 

Hreyfilkóði :  

Gerð gírskiptingar : beinskipt, sjálfskipt eða samfelld, stiglaus skipting 

Tegund gírkassa 

(kóðar framleiðanda) 

: (málgildi snúningsvægis og fjöldi tengsla skulu 

skrásett í upplýsingaskjal) 

Tegundir gírskiptinga 

(kóðar framleiðanda) 

:  

Snúningshraði hreyfils deilt með hraða ökutækis : 

Gír Gírhlutföll 

Hlutfall 

snúningshraða 

hreyfils og hraða 

ökutækis 

Fyrsta 1/..  

Annað 1..  

Þriðja 1/..  

Fjórða 1/..  

Fimmta 1/..  

Sjötta 1/..  

..   

..   

Rafvél eða -vélar í hlutlausum gír : á ekki við (rafvél ekki fyrir hendi eða enginn 

fríhjólunarhamur) 

Gerð og fjöldi rafvéla : gerð smíði: ósamstillt/samstillt... 

Gerð kælivökva : loft, vökvi,... 

2.3.2. Láglosandi ökutæki 

Endurtakið lið 2.3.1 með gögnum láglosandi ökutækis 

2.4. NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA 

2.4.1. Hálosandi ökutæki 

Prófunardagsetningar : dd/mm/áááá (vindgöng) 

dd/mm/áááá (aflmælir) 

eða 

dd/mm/áááá (á vegum) 

Á VEGUM 

Prófunaraðferð : fríhjólun 

eða aðferð með snúningsvægismæli 

Starfsstöð (heiti/staðsetning/tilvísun prófunarbrautar) :  

Fríhjólunarhamur : j/n 

Hjólastaða : Gildi fyrir hjólastefnu og hjólhalla 

Hámarksviðmiðunarhraði (km/klst.) :  
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Vindmælingar : í kyrrstöðu 

eða um borð: áhrif vindmælinga (CD × A) og hvort 

hafi verið leiðrétt fyrir þeim. 

Fjöldi skiptinga :  

Vindorka : miðlungs, toppar og vindátt í tengslum við stefnu 

prófunarbrautar 

Loftþrýstingur :  

Hiti (meðalgildi) :  

Vindleiðrétting : j/n 

Aðlögun loftþrýstings í hjólbörðum : j/n 

Óunnar niðurstöður : Aðferð snúningsvægis: 

c0 = 

c1 = 

c2 = 

Fríhjólunaraðferð: 

f0 

f1 

f2 

Endanlegar niðurstöður  Aðferð snúningsvægis: 

c0 = 

c1 = 

c2 = 

og 

f0 = 

f1 = 

f2 = 

Fríhjólunaraðferð: 

f0 = 

f1 = 

f2 = 

Eða 

AÐFERÐ MEÐ VINDGÖNGUM 

Starfsstöð (heiti/staðsetning/tilvísun aflmælis) :  

Hæfi starfsstöðva : Tilvísun og dagsetning skýrslu 

Aflmælir 

Gerð aflmælis : flatreim eða vegkefli 

Aðferð : stöðugur hraði eða hraðaminnkun 

Upphitun : upphitun á vegkefli eða við akstur ökutækis 

Leiðrétting á kúrfu keflis : (fyrir vegkefli, ef við á) 

Stilling vegkeflis : ekið með fastri stillingu/ítrunaraðferð/annars konar 

aðferð með eigin upphitunarlotu 
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Mældur loftnúningsviðnámsstuðull margfaldaður með 

framhlið 

: Hraði (km/klst.) CD × A (m2) 

… … 

… … 

Niðurstöður : f0 = 

f1 = 

f2 = 

Eða 

ÖKUMÓTSTÖÐUFYLKI Á VEGI 

Prófunaraðferð : fríhjólun 

eða aðferð með snúningsvægismæli 

Starfsstöð (heiti/staðsetning/tilvísun prófunarbrautar) :  

Fríhjólunarhamur : j/n 

Hjólastaða : Gildi fyrir hjólastefnu og hjólhalla 

Hámarksviðmiðunarhraði (km/klst.) :  

Vindmælingar : í kyrrstöðu 

eða um borð: áhrif vindmælinga (CD × A) og hvort 

hafi verið leiðrétt fyrir þeim. 

Fjöldi skiptinga :  

Vindorka : miðlungs, toppar og vindátt í tengslum við stefnu 

prófunarbrautar 

Loftþrýstingur :  

Hiti (meðalgildi) :  

Vindleiðrétting : j/n 

Aðlögun loftþrýstings í hjólbörðum : j/n 

Óunnar niðurstöður : Aðferð snúningsvægis: 

c0r = 

c1r = 

c2r = 

Fríhjólunaraðferð: 

f0r = 

f1r = 

f2r = 

Endanlegar niðurstöður  Aðferð snúningsvægis: 

c0r = 

c1r = 

c2r = 

og 

f0r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 
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  f0r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

Fríhjólunaraðferð: 

f0r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 

f0r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

Eða 

AÐFERÐ MEÐ ÖKUMÓTSTÖÐUFYLKI Í VINDGÖNGUM 

Starfsstöð (heiti/staðsetning/tilvísun aflmælis) :  

Hæfi starfsstöðva : Tilvísun og dagsetning skýrslu 

Aflmælir 

Gerð aflmælis : flatreim eða vegkefli 

Aðferð : stöðugur hraði eða hraðaminnkun 

Upphitun : upphitun á vegkefli eða við akstur ökutækis 

Leiðrétting á kúrfu keflis : (fyrir vegkefli, ef við á) 

Stilling vegkeflis : ekið með fastri stillingu/ítrunaraðferð/annars konar 

aðferð með eigin upphitunarlotu 

Mældur loftnúningsviðnámsstuðull margfaldaður með 

framhlið 

: Hraði (km/klst.) CD × A (m2) 

… … 

… … 

Niðurstöður : f0r = 

f1r = 

f2r = 

f0r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki HM) = 

f0r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

f2r (reiknað út fyrir ökutæki LM) = 

2.4.2. Láglosandi ökutæki 

Endurtakið lið 2.4.1 með gögnum fyrir láglosandi ökutæki 

 _____   
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8. viðbætir c 

Sniðmát fyrir prófunarblað 

Á prófunarblaðinu skulu vera prófunargögn sem eru skrásett en eru ekki í neinum prófunarskýrslum. 

Geyma skal prófunarblaðið eða -blöðin hjá tækniþjónustu eða framleiðanda í a.m.k. 10 ár. 

Eftirfarandi upplýsingar, ef við á, eru lágmarksgögn sem er krafist fyrir prófunarblöð. 

Upplýsingar úr 4. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

Stillanlegir mæliþættir fyrir hjólastöðu :  

Reiknistuðlarnir c0, c1 og c2, : c0 = 

c1 = 

c2 = 

Fríhjólunartími mældur á vegkeflinu : Viðmiðunarsnúningshraði 

(km/klst.) 
Fríhjólunartími (s) 

130  

120  

110  

100  

90  

80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  

Koma má viðbótarþyngd fyrir á eða í ökutækinu til að koma í 

veg fyrir að hjólbarði renni til 

: þyngd (kg) 

í/á ökutæki 

Fríhjólunartími að lokinni fríhjólun ökutækis : Viðmiðunarsnúningshraði 

(km/klst.) 
Fríhjólunartími (s) 

130  

120  

110  

100  

90  

80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  
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Upplýsingar úr 5. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

Skilvirkni NOx-breytis 

Tilgreindur styrkur a, b, c, d og styrkurinn þegar NOx-

greiningartækið er stillt á NO-ham til að kvörðunargasið fari 

ekki í gegnum breytinn 

: (a) = 

(b) = 

(c) = 

(d) = 

Styrkur í NO-ham = 

Upplýsingar úr 6. undirviðauka við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

Vegalengdin sem er raunverulega ekin :  

Ökutæki með handskiptingu sem ekki geta fylgt ferli 

aksturslotu: 

Frávik frá aksturslotu 

:  

Stuðlar akstursferlis:   

Eftirfarandi stuðlar skulu reiknaðir út í samræmi við staðalinn 

SAE J2951 (endurskoðaður í janúar 2014): 

: 

: 

IWR: Mat á tregðuvinnu (e. Inertial Work Rating) 

RMSSE: Kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika (e. Root Mean 

Squared Speed Error) 

: 

: 

: 

: 

Vigtun agnasýnatökusía   

Sía fyrir prófun : 

Sía eftir prófun : 

Viðmiðunarsía : 

Innihald hvers efnasambands mælt eftir stöðgun mælitækisins :  

Ákvörðun endurnýjunarstuðla   

Fjöldi lota D milli tveggja WLTC-prófunarlota þar sem 

endurnýjun á sér stað 

: 

Fjöldi lota þar sem losunarmælingar eiga sér stað (n) : 

Mæling á massa losunar M′sij fyrir hvert efnasamband i í 

hverri lotu j 

: 

Ákvörðun endurnýjunarstuðla 

Fjöldi viðeigandi prófunarlota (d) sem mældar eru fyrir 

algjöra endurnýjun 

:  

Ákvörðun endurnýjunarstuðla   

Msi : 

Mpi : 

Ki : 

Upplýsingar úr 6. undirviðauka a við XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

ATCT 

Mæla skal lofthita og raka í prófunarklefanum við úttak 

kæliviftu ökutækis með 0,1 Hz lágmarkstíðni. 

: Hitastig stillipunkts = Treg 

Gildi raunhitastigs 

± 3°C við upphaf prófunar 

± 5 °C meðan á prófun stendur 

Stöðug mæling á hitastigi varmajafnvægissvæðis á 0,033 Hz 

lágmarkstíðni. 

: Hitastig stillipunkts = Treg 

Gildi raunhitastigs 

± 3°C við upphaf prófunar 

± 5 °C meðan á prófun stendur 
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Tími flutnings úr formeðhöndlun á varmajafnvægissvæði : ≤ 10 mínútur 

Tíminn milli loka prófunar 1 og kælingarferlisins : ≤ 10 mínútur 

Mældur varmajafnvægistími skal skráður á öll viðeigandi 

prófunarblöð. 

: tímabil milli mælingar á endanlegu hitastigi og 

endaloka prófunar 1 við 23°C 

Upplýsingar úr VI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 

Sólarhringsprófun 

Umhverfishiti við tvær lotur af sólarhringsprófun (skráð 

a.m.k. á hverri mínútu) 

:  

Hleðsla hylkis vegna blásturstaps 

Umhverfishiti við fyrsta 11 klukkustunda sniðið (skráð a.m.k. 

á tíu mínútna fresti) 

:“.  

29) Eftirfarandi 8. viðbætir d bætist við: 

„8. viðbætir d 

Prófunarskýrsla úr prófun á losun við uppgufun 

Eftirfarandi upplýsingar, ef við á, eru lágmarksgögn sem krafist er við prófun á losun við uppgufun. 

Númer SKÝRSLU 

UMSÆKJANDI  

Framleiðandi  

VIÐFANGSEFNI … 

Auðkenni hóps varðandi losun við uppgufun :  

Prófaður hlutur 

 Tegund :  

NIÐURSTAÐA Hlutur sem var lagður fram til prófunar uppfyllir kröfurnar sem um getur í 

liðnum „Viðfangsefni.“ 

 

STAÐUR, dd/mm/áááá 

Sérhverri tækniþjónustu er frjálst að leggja fram viðbótarupplýsingar 

1. LÝSING Á HÁLOSANDI PRÓFUNARÖKUTÆKI 

Númer ökutækis : Númer frumgerðar og verksmiðjunúmer ökutækis 

Flokkur :  

1.1. Uppbygging aflrásar 

Uppbygging aflrásar : bruna-, tvinn-, rafmagns- eða efnarafali 
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1.2. Brunahreyfill 

Endurtakið liðinn fyrir hvern brunahreyfil umfram einn 

Tegund :  

Gerð :  

Vinnsluháttur : tvígengis-/fjórgengishreyfill 

Fjöldi og fyrirkomulag strokka :  

Slagrými hreyfils (cm3) :  

Forþjappa : já/nei 

Bein innsprautun : já/nei eða lýsing 

Ökutæki eftir tegund eldsneytis : Einseldsneytisökutæki, tvíeldsneytisökutæki, ökutæki 

knúið fjölblöndueldsneyti 

Smurolía fyrir hreyfla : Tegund og gerð 

Kælikerfi : Gerð: loft/vatn/olía 

1.4. Eldsneytiskerfi 

Innsprautunardæla :  

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu :  

Eldsneytisgeymir 

Lag eða lög : einlaga/marglaga 

Smíðaefni fyrir eldsneytisgeyminn : málmur / … 

Smíðaefni fyrir aðra hluta eldsneytiskerfisins : … 

Innsiglað : já/nei 

Nafnrúmtak geymis (l) :  

Hylki 

Tegund og gerð :  

Gerð af virku kolefni :  

Magn viðarkola (l) :  

Massi viðarkola (g) :  

Yfirlýst vinnslugeta bútans (g) : xx,x 

2. NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA 

2.1. Öldrun hylkis í prófunarbekk 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar :  

Prófunarskýrsla um öldrunarprófun hylkis :  

Hleðsluhlutfall :  

Forskriftir fyrir eldsneyti 

Tegund :  

Þéttleiki við 15 °C (kg/m3) :  
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Etanólinnihald (%) :  

Númer framleiðslulotu :  

2.2. Ákvörðun gegndræpistuðuls 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar :  

Prófunarskýrsla úr prófun á gegndræpistuðli :  

vetniskolefni sem mælast í viku 3, HC3W (mg/24 klst.) : xxx 

vetniskolefni sem mælast í viku 20, HC20W 

(mg/24 klst.) 

: xxx 

Gegndræpistuðull, PF (mg/24 klst.) : xxx 

Ef um ræðir marglaga geyma eða geyma úr málmi 

Annar gegndræpistuðull, PF (mg/24 klst.) : já/nei 

2.3. Prófun á losun við uppgufun 

Dagsetning prófana : (dagur/mán./ár) 

Staðsetning prófunar :  

Aðferð við stillingu vegkeflis : ekið með fastri stillingu/ítrunaraðferð/annars konar 

aðferð með eigin upphitunarlotu 

Notkunarhamur aflmælis  já/nei 

Fríhjólunarhamur : já/nei 

2.3.1. Massi 

Prófunarmassi hálosandi ökutækis (kg) :  

2.3.2. Mæliþættir fyrir ökumótstöðu 

f0 (N) :  

f1 (N/(km/klst.)) :  

f2 (N/(km/klst.)2) :  

2.3.3. Lota og gírskiptipunktur (ef við á) 

Lota (án niðurskölunar) : Flokkur 1/2/3 

Gírskipting : Meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námundað að 

fjórum aukastöfum 

2.3.4. Ökutæki 

Prófunarökutæki : Hálosandi ökutæki eða lýsing 

Akstursvegalengd (km) :  

Aldur (í vikum) :  
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2.3.5. Prófunarferli og niðurstöður 

Prófunarferli : Samfellt (þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi)/samfellt 

(eldsneytisgeymiskerfi sem er ekki þéttlokað)/ 

sjálfstætt (þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi) 

Lýsing á tímabilum til að koma á varmajafnvægi 

(tímalengd og hitastig) 

:  

Gildi hleðslu vegna blásturstaps (g) : xx,x (ef við á) 

 

Prófun á losun við uppgufun 
Varmajafnvægi 

náð, MHS 

Sólarhringsprófun-

dagur 1: MD1 

Sólarhringsprófun-

dagur 2: MD2 

Meðalhiti (°C)  — — 

Losun við uppgufun (g/prófun) x,xxx x,xxx x,xxx 

Endanlegar niðurstöður, MHS + MD1 + MD2 + (2xPF) 

(g/prófun) 

x,xx 

Mörk (g/prófun) 2.0“ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi texti bætist við á eftir fyrirsögninni: 

„A-HLUTI“ 

2) Í stað liðar 1.1 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Þessi hluti gildir um ökutæki í flokki M og N1, I. undirflokki, sem byggjast á gerðum sem eru viðurkenndar fram til 

31. desember 2018 og skráðar fram til 31. ágúst 2019 og um ökutæki í flokki N1, II. og III. undirflokki, og ökutæki í 

flokki N2 sem byggjast á gerðum sem eru viðurkenndar fram til 31. ágúst 2019 og skráðar fram til 31. ágúst 2020.“ 

3) Í stað liðar 2.10 kemur eftirfarandi: 

„2.10. Í lið 3.2.1, lið 4.2 og neðanmálsgreinum 1 og 2 í 4. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 83 

skal líta svo á að tilvísunin í viðmiðunarmörkin sem um getur í töflu 1 í lið 5.3.1.4 sé tilvísun í töflu 2 í I. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 715/2007.“ 

4) Eftirfarandi bætist við: 

„B-HLUTI 

NÝ AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ ATHUGUN Á SAMRÆMI Í NOTKUN 

1. Inngangur 

Þessi hluti gildir um ökutæki í flokki M og N1, I. undirflokki, sem byggir á gerðum sem eru viðurkenndar eftir 

1. janúar 2019 og um öll ökutæki sem skráð eru eftir 1. september 2019 og um ökutæki í flokki N1, II. og III. 

undirflokki, og flokki N2 sem byggjast á gerðum sem eru viðurkenndar eftir 1. september 2019 og skráðar eru eftir 1. 

september 2020. 

Í þessum hluta koma fram kröfur um samræmi ökutækja í notkun (e. in-service conformity, ISC) við athugun á 

samræmi við viðmiðunarmörk losunar gegnum útblástursrör (þ.m.t. við lágt hitastig) og losun við uppgufun á 

eðlilegum endingartíma ökutækisins, allt að fimm árum eða 100 000 km, eftir því hvort ber fyrr að. 

2. Ferlislýsing 

Mynd B.1 

Skýringarmynd af ferlinu við athugun á samræmi ökutækja í notkun (þar sem GTAA vísar til 

gerðarviðurkenningaryfirvaldsins sem veitir viðurkenninguna og OEM vísar til framleiðandans) 

  

Þrep tengd 

notkunarsamræmi 

GTAA 

Prófun á notkunar-

samræmi (5. liður) 

Mat á uppfyllingu ákvæða 

(6. liður) 

Ráðstafanir til úrbóta (sé 

þess þörf, 7. liður) 

GTAA + OEM 

GTAA, OEM 

Meginábyrgð 

Öflun upplýsinga og 

áhættumat (4. liður) 

Skýrslugjöf 

(8. þáttur) 

GTAA + OEM 

GTAA 
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3. Skilgreining notkunarsamræmishóps 

Notkunarsamræmishópur (ISC-hópur) skal samanstanda af eftirfarandi ökutækjum: 

a) Vegna losunar gegnum útblástursrör (prófanir 1 og 6), þau ökutæki sem falla undir sama PEMS-prófunarhópinn 

eins og lýst er í 7. viðbæti III. viðauka A, 

b) vegna losunar við uppgufun (prófun 4), þau ökutæki sem tilheyra sama uppgufunarlosunarhópnum (e. evaporative 

emission family) eins og lýst er í lið 5.5 í VI. viðauka. 

4. Öflun upplýsinga og upphaflegt áhættumat 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal safna öllum viðeigandi upplýsingum um að 

hugsanlega sé ekki farið að tilskildum ákvæðum sem skipta máli við ákvörðunina um hvaða ISC-hópar skulu prófaðir 

á tilteknu ári. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal einkum taka tillit til upplýsinga sem 

vísa til gerðar ökutækis með mikla losun við raunveruleg akstursskilyrði. Safna skal upplýsingunum með því að 

notkun viðeigandi aðferðir sem geta falist í fjarkönnun, einfölduðum innbyggðum losunarvöktunarkerfum (SEMS) og 

prófun með færanlegu mælikerfi fyrir losun (PEMS). Nota má fjölda og vægi þeirra tilvika þar sem staðfest er að farið 

hafi verið yfir mörk meðan á slíkri prófun stendur til að setja prófanir á samræmi ökutækja í notkun í forgang. 

Sérhver framleiðandi skal láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu, sem veitir viðurkenninguna, í té skýrslur um 

losunartengdar ábyrgðarkröfur og um allar losunartengdar ábyrgðarviðgerðir sem eru gerðar eða skráðar meðan á 

viðhaldi stendur sem hluta af upplýsingunum sem lagðar eru fram í tengslum við athuganir á samræmi ökutækja í 

notkun, í samræmi við snið sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, og framleiðandinn koma 

sér saman um við gerðarviðurkenningu. Í upplýsingunum skal tilgreina tíðni og meginatriði ágalla í íhlutum og kerfum 

sem tengjast losun, sundurliðað eftir ISC-hópum. Skýrslunum skal skilað a.m.k. einu sinni á ári fyrir hvern 

notkunarsamræmishóp (e. ISC-family) út það tímabil þegar framkvæma á athuganir á notkunarsamræmi í samræmi við 

3. mgr. 9. gr. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal, á grundvelli upplýsinganna sem um getur í fyrstu og 

annarri málsgrein, gera frummat á hættunni á að notkunarsamræmishópur uppfylli ekki reglurnar um samræmi 

ökutækja í notkun og á þeim grundvelli skal ákveða hvaða hópar skulu prófaðir og hvaða tegundir prófana skulu gerðar 

samkvæmt ákvæðunum um samræmi ökutækja í notkun. Gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir viðurkenninguna 

er enn fremur heimilt að velja ISC-hópa til prófunar af handahófi. 

5. Prófun á samræmi ökutækja í notkun 

Framleiðandinn skal gera prófanir á samræmi ökutækja í notkun með tilliti til losunar gegnum útblástursrör, sem a.m.k. 

felur í sér prófun 1 á öllum ISC-hópum. Framleiðandinn getur einnig gert RDE-prófun og prófanir 4 og 6 á öllum ISC-

hópum eða hluta þeirra. Framleiðandinn skal láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir viðurkenninguna í té 

skýrslur um allar niðurstöður prófunarinnar á samræmi ökutækja í notkun í gegnum rafræna vettvanginn fyrir samræmi 

ökutækja í notkun sem lýst er í lið 5.9. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal athuga viðeigandi fjölda ISC-hópa á hverju ári eins 

og sett er fram í lið 5.4. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal láta allar niðurstöður úr 

prófuninni á notkunarsamræmi koma fram á rafræna vettvanginum fyrir notkunarsamræmi sem lýst er í lið 5.9. 

Faggiltar rannsóknarstofur eða tækniþjónustur geta framkvæmt athuganir á ótakmörkuðum fjölda af ISC-hópum á 

hverju ári. Faggiltu rannsóknarstofurnar eða tækniþjónusturnar skulu láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir 

viðurkenninguna í té skýrslur um allar niðurstöður prófana á samræmi ökutækja í notkun í gegnum rafræna 

vettvanginn fyrir samræmi ökutækja í notkun sem lýst er í lið 5.9. 

5.1. Gæðatrygging á prófunum 

Eftirlitsaðilar og rannsóknarstofur sem framkvæma athuganir á samræmi ökutækja í notkun og eru ekki tilnefndar 

tækniþjónustur skulu hafa faggildingu samkvæmt EN ISO/IEC 17020:2012 vegna prófunaraðferðarinnar fyrir 

samræmi ökutækja í notkun. Rannsóknarstofur sem framkvæma prófanir á samræmi ökutækja í notkun og eru ekki 

tilnefndar tækniþjónustur í skilningi 41. gr. tilskipunar 2007/46 geta einungis séð um prófun á samræmi ökutækja í 

notkun ef þær hafa hlotið faggildingu samkvæmt EN ISO/IEC 17025:2017.  
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Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal gera árlega úttekt á þeim athugunum á samræmi 

ökutækja í notkun sem framleiðandinn framkvæmir. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið getur einnig gert úttekt á þeim 

athugunum á samræmi ökutækja í notkun sem framkvæmdar eru af faggiltum rannsóknarstofum og tækniþjónustum. 

Úttektin skal byggjast á þeim upplýsingum sem framleiðendur og faggilt rannsóknarstofa eða tækniþjónusta leggur 

fram og skal a.m.k. innihalda ítarlegu skýrsluna á samræmi ökutækja í notkun í samræmi við 3. viðbæti. Gerðarviður-

kenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna getur krafist þess að framleiðendurnir og faggiltu rannsóknarstofurnar 

eða tækniþjónusturnar leggi fram viðbótarupplýsingar. 

5.2. Faggiltar rannsóknarstofur og tækniþjónustur birta niðurstöður úr prófunum 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal tilkynna þeim faggiltu rannsóknarstofum eða 

tækniþjónustum sem lögðu fram niðurstöður úr prófun á tilteknum ISC-hópi um niðurstöður matsins á uppfyllingu 

ákvæða og um ráðstafanir til úrbóta að því er varðar þann hóp, um leið og þær liggja fyrir. 

Niðurstöður prófananna, þ.m.t. nákvæmu gögnin um öll prófuð ökutæki, má einungis birta opinberlega eftir að 

gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna hefur birt ársskýrsluna eða niðurstöðurnar úr stakri aðferð 

við prófun á samræmi ökutækja í notkun eða eftir að tölfræðiferlinu (sjá lið 5.10) er lokið án niðurstöðu. Ef 

niðurstöður prófananna á samræmi ökutækja í notkun eru birtar skal þeim fylgja tilvísun í þá ársskýrslu 

gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, sem veitir viðurkenninguna sem innihélt þær niðurstöður. 

5.3. Tegundir prófana 

Prófun á samræmi ökutækja í notkun skal einungis gera á ökutækjum sem valin eru í samræmi við 1. viðbæti. 

Prófun á samræmi ökutækja í notkun með prófun 1 skal framkvæma í samræmi við XXI. viðauka. 

Prófun á samræmi ökutækja í notkun með RDE-prófunum skal framkvæma í samræmi við III. viðauka A, prófun 4 

skal framkvæma í samræmi við 2. viðbæti við þennan viðauka og prófun 6 skal framkvæma í samræmi við VIII. 

viðauka. 

5.4. Tíðni og gildissvið prófunar á samræmi ökutækja í notkun 

Ekki skal líða lengra tímabil en 24 mánuðir á milli upphafs tveggja prófana á samræmi ökutækja í tilteknum 

notkunarsamræmishópi á vegum framleiðanda. 

Tíðni prófana á samræmi ökutækja í notkun sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna 

framkvæmir skal byggjast á aðferðafræði við áhættumat sem samræmist alþjóðlega staðlinum ISO 31000:2018 Risk 

management — Principles and Guidelines, og skal innihalda niðurstöður upphaflega áhættumatsins sem gert er í 

samræmi við 4. lið. 

Frá og með 1. janúar 2020 skulu gerðarviðurkenningaryfirvöld sem veita viðurkenningu framkvæma prófun 1 og RDE-

prófun á minnst 5% af ISC-hópum hjá hverjum framleiðanda á ári hverju eða a.m.k. á tveimur ISC-hópum hjá hverjum 

framleiðanda á ári hverju, ef þeir eru fyrir hendi. Krafan um að prófun sé gerð á minnst 5% af ISC-hópum eða a.m.k. á 

tveimur slíkum hópum hjá hverjum framleiðanda á ári skal ekki gilda um smærri framleiðendur. Gerðarviður-

kenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal tryggja að það náist til sem mests úrvals notkunarsamræmishópa 

og aldursflokka í tilteknum notkunarsamræmishópi til að tryggja að farið sé að ákvæðum 3. mgr. 8. gr. Gerðarviður-

kenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal ljúka tölfræðiferlinu sem það hefur hafið fyrir hvern 

notkunarsamræmishóp innan 12 mánaða. 

Ekki skal gera neinar lágmarkskröfur um tíðni prófana á notkunarsamræmi með prófunum 4 og 6. 

5.5. Fjármögnun prófana á notkunarsamræmi af hálfu gerðarviðurkenningaryfirvalda sem veita viðurkenningu 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal tryggja að nægilegt fjármagn sé tiltækt til að standa 

straum af kostnaðinum við prófanir á samræmi ökutækja í notkun. Með fyrirvara um landslög skal endurheimta þennan 

kostnað með gjöldum sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna getur lagt á framleiðandann. 

Slík gjöld skulu standa straum af prófunum á notkunarsamræmi á allt að 5% af notkunarsamræmishópum hjá hverjum 

framleiðanda á hverju ári eða á a.m.k. tveimur notkunarsamræmishópum hjá hverjum framleiðanda á hverju ári. 

5.6. Prófunaráætlun 

Við framkvæmd RDE-prófunar í tengslum við notkunarsamræmi skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir 

viðurkenninguna gera drög að prófunaráætlun. Sú áætlun skal m.a. innihalda prófun til að athuga að farið sé að 

margvíslegum skilyrðum um samræmi ökutækja í akstri í samræmi við III. viðauka A.  
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5.7. Val á ökutækjum vegna prófunar á notkunarsamræmi 

Upplýsingarnar sem er safnað skulu vera nægilega ítarlegar til að tryggja að unnt sé að meta frammistöðu ökutækja í 

notkun sem er viðhaldið og notuð á tilhlýðilegan hátt. Nota skal töflurnar í 1. viðbæti til að ákveða hvort hægt sé að 

velja ökutækið til prófunar á notkunarsamræmi. Við samanburðinn við töflurnar í 1. viðbæti getur það gerst að sum 

ökutækin séu úrskurðuð sem biluð og því ekki prófuð með tilliti til notkunarsamræmis þegar vísbendingar eru um að 

hlutar mengunarvarnarkerfisins hafi orðið fyrir skemmdum. 

Nota má sama ökutækið til að vinna og taka saman skýrslur um fleiri en eina gerð prófunar (prófun 1, RDE-prófun, 

prófun 4, prófun 6) en í tölfræðiferlinu skal einungis taka tillit til fyrstu gildu prófunar af hverri gerð. 

5.7.1. Almennar kröfur 

Ökutækið skal tilheyra notkunarsamræmishópi eins og lýst er í 3. lið og skal standast eftirlitið sem sett er fram í 

töflunni í 1. viðbæti. Það skal vera skráð í Sambandinu og a.m.k. 90% af aksturstíma þess skulu hafa átt sér stað innan 

Sambandsins. Heimilt er að framkvæma losunarprófun á öðru landsvæði en því þar sem ökutækin eru valin. 

Því ökutæki sem er valið skal fylgja viðhaldsskrá sem sýnir að ökutækinu hafi verið viðhaldið á tilhlýðilegan hátt og 

þjónustun þess hafi verið í samræmi við ráðleggingar framleiðanda og að einungis upprunalegir íhlutir hafi verið 

notaðir við endurnýjun á hlutum sem tengjast losun. 

Ökutæki sem bera merki um misnotkun, óviðeigandi notkun sem getur haft áhrif á mengunarvarnagetu þess, óheimila 

breytingu eða skilyrði sem geta leitt til þess að notkun ökutækis sé óörugg skulu útilokuð frá prófun á 

notkunarsamræmi. 

Engar loftaflfræðilegar breytingar sem ekki er hægt að fjarlægja fyrir prófun skulu hafa verið gerðar á ökutækjunum. 

Ökutæki skal útilokað frá prófun á notkunarsamræmi ef upplýsingarnar, sem vistaðar eru í innbyggðu tölvunni, sýna að 

ökutækið hafi verið í notkun eftir að bilanakóði birtist og að viðgerð hafi ekki farið fram í samræmi við forskriftir 

framleiðanda. 

Ökutæki skal útilokað frá prófun á notkunarsamræmi ef eldsneytið úr eldsneytisgeymi ökutækisins uppfyllir ekki 

viðeigandi staðla sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB (1) eða ef vísbendingar eða 

skráningar eru til um að eldsneytisáfylling hafi farið fram með rangri eldsneytistegund. 

5.7.2. Skoðun og viðhald ökutækis 

Greiningar á bilunum og allt eðlilegt viðhald sem þykir nauðsynlegt í samræmi við 1. viðbæti skal fara fram á 

ökutækjum, sem samþykkt hafa verið til prófunar, annaðhvort áður en eða eftir að prófun á notkunarsamræmi fer fram. 

Eftirfarandi athuganir skulu fara fram: Athuganir með innbyggðu greiningarkerfi (framkvæmt fyrir eða eftir 

prófunina), sjónrænar athuganir á hvort að kveikt sé á ljóskerum bilanavísa, athuganir á heilleika loftsíu, allra 

drifreima, vökvaborða, vatnskassaloks og loks á eldsneytisáfyllingarstút, allra sogslangna og slangna í eldsneytiskerfi 

og raflagna sem tengjast eftirmeðferðarkerfinu; athuganir á kveikju, eldsneytismælum og íhlutum mengunarvarnar-

búnaðar með tilliti til vanstillinga og/eða þess hvort átt hafi verið við búnaðinn. 

Ef minna en 800 km vantar upp á að ökutækið fari í reglubundna þjónustuskoðun skal framkvæma þá skoðun. 

Fjarlægja skal rúðuvökvann og skipta honum út með heitu vatni fyrir prófun 4. 

Taka skal eldsneytissýni og geyma það í samræmi við kröfurnar í III. viðauka A til frekari greiningar ef niðurstaða er 

ófullnægjandi. 

Allar bilanir skulu skráðar. Ef bilunin er í mengunarvarnarbúnaðinum skal ökutækið teljast vera bilað og það skal ekki 

notað áfram til prófunar en taka skal tillit til bilunarinnar að því er varðar matið á uppfyllingu ákvæða sem gert er í 

samræmi við lið 6.1. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 

93/12/EBE (Stjtíð. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58). 
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5.8. Úrtaksstærð 

Þegar framleiðendur beita tölfræðiferlinu sem skilgreint er í lið 5.10 fyrir prófun 1 skal breyta fjölda úrtaka á 

grundvelli árlegrar heildarsölu innan Sambandsins á ökutækjahópi í notkun, eins og lýst er í eftirfarandi töflu: 

Tafla B.1 

Fjöldi úrtaka vegna prófunar á notkunarsamræmi með prófun 1 

ESB-skráningar ökutækja á sýnatökutímabilinu á hverju almanaksári 
Fjöldi úrtaka 

(fyrir prófun 1) 

allt að 100 000 1 

100 001 að 200 000 2 

yfir 200 000 3 

Hvert úrtak skal innihalda nógu margar gerðir ökutækja til þess að tryggja að það nái til a.m.k. 20% af heildarsölu í 

hópnum. Ef þörf er á fleiri en einu úrtaki úr hópi ökutækja skulu annað og þriðja úrtak endurspegla önnur 

notkunarskilyrði ökutækja en þau sem valin eru fyrir fyrsta úrtakið. 

5.9. Notkun rafræns vettvangs fyrir samræmi ökutækja í notkun og aðgangur að gögnum sem þörf er á vegna prófunar 

Framkvæmdastjórnin skal setja á stofn rafrænan vettvang til að greiða fyrir gagnaskiptum, annars vegar milli 

framleiðenda, faggiltra rannsóknarstofa eða tækniþjónusta og hins vegar gerðarviðurkenningarvaldsins sem veitir 

viðurkenninguna, og til að greiða fyrir því að fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstaða fáist úr úrtaki. 

Framleiðandinn skal fullgera möppuna um gagnsæi prófana sem um getur í 12. mgr. 5. gr. með því sniði sem tilgreint 

er í töflum 1 og 2 í 5. viðbæti og í töflunni í þessum lið og senda möppuna til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins sem 

veitir gerðarviðurkenningu með tilliti til losunar. Nota skal töflu 2 í 5. viðbæti til að gera kleift að velja ökutæki úr 

sama hópnum til prófunar og ásamt töflu 1 skal hún notuð til að veita fullnægjandi upplýsingar um ökutæki sem prófa 

skal. 

Þegar rafræni vettvangurinn sem um getur í fyrstu málsgrein verður tiltækur skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem 

veitir gerðarviðurkenningu með tilliti til losunar hala upp upplýsingunum í töflum 1 og 2 í 5. viðbæti á þennan 

vettvang innan 5 virkra daga frá móttöku þeirra. 

Allar upplýsingar í töflum 1 og 2 í 5. viðbæti skulu vera aðgengilegar almenningi á rafrænu formi án endurgjalds. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu einnig koma fram í möppunni um gagnsæi prófunar og framleiðandinn skal veita þær án 

endurgjalds innan 5 virkra daga frá því að faggilt rannsóknarstofa eða tækniþjónusta leggur fram beiðnina. 

ID Ílag Lýsing 

1. Ef hún er til, sérstök aðferð við umbreytingu 

ökutækja (fjórhjóladrif yfir í tvíhjóladrif) til 

aflmælisprófunar 

Eins og skilgreint er í lið 2.4.2.4 í 6. undirviðauka 

XXI. viðauka 

2. Leiðbeiningar um notkunarham aflmælis, ef þær 

liggja fyrir 

Hvernig skal virkja notkunarham aflmælis eins og 

einnig er gert við gerðarviðurkenningarprófanir 

3. Fríhjólunarhamur notaður við gerðarviðurkenningar-

prófanir 

Leiðbeiningar um hvernig eigi að virkja fríhjólunar-

ham ef ökutækið hefur slíkan ham 

4. Framkvæmd á afhleðslu rafhlöðu (tvinnrafökutæki 

ætlað fyrir ytri hleðslu, hreint rafökutæki) 

Aðferð framleiðanda upprunalegs búnaðar til að tæma 

rafgeymi til að undirbúa tvinnrafökutæki ætlað fyrir 

ytri hleðslu undir hleðsluprófun og undirbúa hreint 

rafökutæki undir hleðslu rafgeymisins 

5. Aðferð til að slökkva á öllum aukabúnaði Ef hún er notuð við gerðarviðurkenningarprófun 
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5.10. Tölfræðiferli 

5.10.1. Almenn 

Sannprófun á samræmi ökutækja í notkun skal byggjast á tölfræðiferli samkvæmt almennum meginreglum um 

raðbundna sýnatöku við skoðun út frá eiginleikum. Fyrir prófun 1 og RDE-prófun er lágmarksstærð úrtaks til að fá 

fullnægjandi niðurstöðu þrjú ökutæki og stærsta uppsafnaða úrtaksstærð er tíu ökutæki. 

Nota má einfaldaða aðferð við prófanir 4 og 6 sem felur í sér að úrtakið skal samanstanda af þremur ökutækjum og 

skal teljast hafa ófullnægjandi niðurstöðu ef ekkert hinna þriggja ökutækja stenst prófunina og fullnægjandi niðurstöðu 

ef öll þrjú ökutækin standast prófunina. Ef tvö af þremur ökutækjum hafa fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstöðu 

getur gerðarviðurkenningaryfirvaldið ákveðið að gera frekari prófanir eða hafist handa við að meta hvort farið sé að 

tilskildum ákvæðum í samræmi við lið 6.1. 

Ekki skal margfalda prófunarniðurstöður með spillistuðlum. 

Hvað varðar ökutæki með uppgefin hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri sem skráð eru í lið 48.2 í 

samræmisvottorðinu eins og lýst er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, sem eru lægri en losunarmörkin sem sett 

eru fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, skal samræmið kannað bæði með tilliti til uppgefna 

hámarksgildisins fyrir losun í raunverulegum akstri sem er hækkað í samræmi við mörkin sem sett eru fram í lið 2.1.1 í 

III. viðauka A og með tilliti til losunar innan þeirra marka sem sett eru fram í lið 2.1 í þeim viðauka. Ef í ljós kemur að 

sýnið uppfyllir ekki uppgefin hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri sem aukin eru með viðeigandi 

vikmörkum mælióvissu, en að sýnið nær hins vegar að vera innan marka, skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem 

veitir viðurkenninguna krefja framleiðandann um að hann grípi til ráðstafana til úrbóta. 

Áður en fyrsta prófunin á samræmi ökutækja í notkun er framkvæmd skal framleiðandi, faggilt rannsóknarstofa eða 

tækniþjónusta (aðilinn) tilkynna gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir viðurkenninguna um þá ætlun sína að 

framkvæma prófun á samræmi ökutækja í tilteknum ökutækjahópi. Að viðtekinni þessari tilkynningu skal 

gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, útbúa nýja tölfræðimöppu til að vinna úr niðurstöðunum 

úr hverri viðeigandi samsetningu eftirfarandi mæliþátta fyrir þann tiltekna aðila eða þá samsetningu af aðilum: 

ökutækjahópur, gerð losunarprófunar og mengunarefni. Hefja skal aðskilin tölfræðiferli fyrir hverja viðeigandi 

samsetningu þeirra mæliþátta. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, skal einungis taka inn í hverja tölfræðimöppu þær 

niðurstöður sem viðeigandi aðili leggur fram. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, skal halda 

skrár um fjölda prófana sem gerðar eru, fjölda fullnægjandi og ófullnægjandi prófana og um önnur nauðsynleg gögn til 

að styðja tölfræðiferlið. 

Þar eð fleiri en eitt tölfræðiferli getur verið opið á sama tíma fyrir tiltekna samsetningu af gerð prófunar og 

ökutækjahóps skal aðila einungis vera heimilt að leggja fram prófunarniðurstöður til eins tölfræðiferlis sem er opið 

fyrir tiltekna samsetningu af gerð prófunar og ökutækjahóps. Einungis skal tilkynna einu sinni um hverja prófun og 

allar prófanir (gildar, ekki gildar, ófullnægjandi eða fullnægjandi niðurstöður, o.s.frv.) skulu tilkynntar. 

Halda skal áfram með hvert tölfræðiferli tengt samræmi ökutækja í notkun þar til útkoma fæst þar sem tölfræðiferlið 

skilar fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstöðu um sýnið í samræmi við lið 5.10.5. Ef niðurstaða næst ekki innan 

12 mánaða frá því að tölfræðimappa er útbúin skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna þó 

ganga frá tölfræðimöppunni nema það ákveði að ljúka prófuninni vegna þeirrar tölfræðimöppu innan næstu 6 mánaða. 

5.10.2. Sameining niðurstaðna úr prófun á samræmi ökutækja í notkun 

Í almennu tölfræðiferli má sameina niðurstöður úr prófunum frá tveimur eða fleiri faggiltum rannsóknarstofum eða 

tækniþjónustum. Samsteypa niðurstaðna úr prófunum skal krefjast skriflegs samþykkis frá öllum hagsmunaraðilum 

sem leggja fram prófunarniðurstöður í samsteypta heild niðurstaðna og áður en prófun hefst skal senda tilkynningu um 

það til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins sem veitir viðurkenninguna. Einn þeirra aðila sem standa að samsteypu 

niðurstaðna úr prófunum skal skipaður leiðtogi aðilahópsins og skal sá bera ábyrgð á gagnaskýrslum og samskiptum 

við gerðarviðurkenningarvaldið sem veitir viðurkenninguna. 

5.10.3. Fullnægjandi/ófullnægjandi/ógild niðurstaða úr einni prófun 

Losunarprófun á samræmi ökutækja í notkun skal teljast hafa fullnægjandi niðurstöðu fyrir eitt eða fleiri mengunarefni 

þegar niðurstaða losunar er jafn mikil eða minni en losunarmörkin sem sett eru fram í I. viðauka reglugerðar (EB) 

nr. 715/2007 fyrir slíka gerð prófunar. 

Losunarprófun skal teljast hafa ófullnægjandi niðurstöðu fyrir eitt eða fleiri mengunarefni þegar niðurstaða losunar er 

yfir samsvarandi losunarmörkum fyrir slíka gerð prófunar. Við hverja ófullnægjandi niðurstöðu úr prófun skal hækka 

fjölda ófullnægjandi niðurstaðna f (sjá lið 5.10.5) um 1 í því tölfræðilega tilviki.  
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Losunarprófun á samræmi ökutækja í notkun skal teljast ógild ef þær kröfur vegna prófunar sem um getur í lið 5.3 eru 

ekki uppfylltar. Ógildar niðurstöður úr prófun skulu útilokaðar frá tölfræðiferlinu. 

Leggja skal niðurstöðurnar úr öllum prófunum á samræmi ökutækja í notkun fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem 

veitir viðurkenninguna, innan tíu virkra daga frá framkvæmd hverrar prófunar. Við lok prófana skal ítarleg 

prófunarskýrsla látin fylgja niðurstöðum úr prófunum. Niðurstöðurnar skulu felldar inn í úrtakið í tímaröð eftir 

framkvæmd. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal fella inn allar gildar niðurstöður úr losunarprófunum í 

viðeigandi opið tölfræðiferli þar til komist er að fullnægjandi eða ófullnægjandi niðurstöðu sýnis í samræmi við lið 

5.10.5. 

5.10.4. Meðhöndlun á einförum 

Ef einfarar í niðurstöðum fyrirfinnast í tölfræðiferlinu fyrir sýnið getur slíkt leitt til ófullnægjandi niðurstöðu í 

samræmi við aðferðirnar sem lýst er hér að neðan: 

Flokka skal einfara sem millistigs- eða mjög mikla einfara. 

Niðurstaða úr losunarprófun skal teljast vera einfari á millistigi ef hún er 1,3 sinnum eða meira yfir gildandi 

losunarmörkum. Ef tveir slíkir einfarar fyrirfinnast í sýni skal það leiða til ófullnægjandi niðurstöðu fyrir sýnið. 

Niðurstaða úr losunarprófun skal teljast vera mjög mikill einfari ef hún er 2,5 sinnum eða meira yfir gildandi 

losunarmörkum. Ef einn slíkur einfari fyrirfinnst í sýni skal það leiða til ófullnægjandi niðurstöðu fyrir sýnið. Í slíku 

tilviki skal framleiðandanum og gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir viðurkenninguna tilkynnt um númer 

skráningarmerkis ökutækisins. Eigendum ökutækis skal tilkynnt um þennan möguleika fyrir prófunina. 

5.10.5. Fullnægjandi/ófullnægjandi niðurstaða sýnis 

Að því er varðar ákvörðun um fullnægjandi/ófullnægjandi niðurstöðu sýnis táknar „p“ fjölda fullnægjandi niðurstaðna 

og „f“ táknar fjölda ófullnægjandi niðurstaðna. Hver fullnægjandi niðurstaða úr prófun skal auka p-gildið um 1 og hver 

ófullnægjandi niðurstaða úr prófun skal auka f-gildið um 1 í viðeigandi opnu tölfræðiferli. 

Við innfellingu gildra niðurstaðna úr losunarprófunum í opið tilvik tölfræðiferlis skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið 

framkvæma eftirfarandi aðgerðir: 

— Uppfæra uppsöfnuðu sýnastærðina „n“ fyrir það tilvik til að endurspegla heildarfjöldann af gildum 

losunarprófunum sem felldar eru inn í tölfræðiferlið, 

— eftir mat á niðurstöðum, uppfæra fjölda fullnægjandi niðurstaðna p og fjölda ófullnægjandi niðurstaðna f, 

— reikna út fjölda mjög mikilla einfara eða einfara á millistigi í sýninu í samræmi við lið 5.10.4., 

— athuga hvort að niðurstaða fáist með aðferðinni sem lýst er hér á eftir. 

Niðurstaðan veltur á uppsöfnuðu sýnastærðinni n, fjölda fullnægjandi niðurstaðna p og ófullnægjandi niðurstaðna f 

ásamt fjölda einfara á millistigi og/eða mjög mikilla einfara í sýninu. Við ákvörðun um fullnægjandi/ófullnægjandi 

niðurstöðu fyrir sýni úr prófun á samræmi ökutækja í notkun skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir 

viðurkenninguna nota ákvörðunartöfluna á mynd B.2 fyrir ökutæki sem byggjast á gerðum sem eru viðurkenndar frá 

og með 1. janúar 2020 og nota ákvörðunartöfluna á mynd B.2.a fyrir ökutæki sem byggjast á gerðum sem eru 

viðurkenndar fram til 31. desember 2019. Töflurnar sýna hvaða ákvörðun skal taka í tengslum við tiltekna uppsafnaða 

sýnastærð n og fjölda ófullnægjandi niðurstaðna f. 

Tveir valkostir eru mögulegir fyrir tölfræðiferli fyrir tiltekna samsetningu ökutækjahóps, gerðar losunarprófunar og 

mengunarefnis: 

Niðurstaðan „sýni er fullnægjandi“ skal fást þegar viðeigandi ákvörðunartafla á mynd B.2 eða mynd B.2.a gefur 

fullnægjandi niðurstöðu varðandi núverandi uppsafnaða sýnastærð n og fjölda ófullnægjandi niðurstaðna f. 

Taka skal ákvörðunina „sýni er ófullnægjandi“ ef a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt varðandi tiltekna 

uppsafnaða sýnastærð n: 

— Viðeigandi ákvörðunartaflan á mynd B.2 eða mynd B.2.a gefur ófullnægjandi niðurstöðu varðandi núverandi 

uppsafnaða sýnastærð n og fjölda ófullnægjandi niðurstaðna f. 

— Til staðar eru tveir einfarar á millistigi, 

— til staðar er einn mikill einfari. 
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Fáist engin niðurstaða skal tölfræðiferlinu haldið áfram og frekari niðurstöður skulu felldar inn í hana þar til niðurstaða 

fæst eða aðferðinni er lokið í samræmi við lið 5.10.1. 

Mynd B.2 

Ákvörðunartafla vegna tölfræðiferlisins fyrir ökutæki á grundvelli gerða sem eru viðurkenndar frá og með 

1. janúar 2020 (þar sem „FULLN“ er fullnægjandi, „ÓFULLN“ er ófullnægjandi og „ÓÁKV“ er óákveðið) 
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10        ÓFULLN 

9       ÓFULLN ÓFULLN 

8      ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN 

7     ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN 

6    ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN 

5   ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓÁKV ÓÁKV FULLN 

4  ÓFULLN ÓFULLN ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN 

3 ÓFULLN ÓFULLN ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN FULLN 

2 ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN FULLN FULLN FULLN 

1 ÓÁKV FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN 

0 FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN 

  3 4 5 6 7 8 9 10 

Uppsöfnuð sýnastærð n 

Mynd B.2.a 

Ákvörðunartafla vegna tölfræðiferlisins fyrir ökutæki sem eru gerðarviðurkennd til og með 31. desember 

2019 (þar sem „FULLN“ er fullnægjandi, „ÓFULLN“ er ófullnægjandi og „ÓÁKV“ er óákveðið) 
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7     ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN 

6    ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN ÓFULLN 

5   ÓFULLN ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN 

4  ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN FULLN 

3 ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN FULLN FULLN 

2 ÓÁKV ÓÁKV ÓÁKV FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN 

1 ÓÁKV FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN 

0 FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN FULLN 

  3 4 5 6 7 8 9 10 

 Uppsöfnuð sýnastærð n 
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5.10.6. Prófun á samræmi ökutækja í notkun fyrir fjölþrepa fullbúin ökutæki og ökutæki til sérstakra nota 

Framleiðandi grunnökutækisins skal ákvarða leyfð gildi mæliþáttanna sem skráðir eru í töflu B.3. Skrá skal leyfð gildi 

mæliþáttanna fyrir hvern hóp í upplýsingaskjalið í gerðarviðurkenningunni með tilliti til losunar (sjá 3. viðbæti I. 

viðauka) og í gagnsæisskrá 1 í 5. viðbæti (raðir 45 til 48). Framleiðanda á seinna þrepi skal einungis vera heimilt að 

nota gildin fyrir losun grunnökutækisins ef fullbúið ökutækið helst innan leyfðra gilda mæliþátta. Skrá skal gildi 

mæliþátta hvers fjölþrepa fullbúins ökutækis í samræmisvottorð þess. 

Tafla B.3 

Gildi mæliþátta fyrir fjölþrepa ökutæki og ökutæki til sérstakra nota sem heimilt er að nota við 

gerðarviðurkenningu á losun grunnökutækisins 

Gildi mæliþátta: Leyfð gildi frá – til: 

Massi fullbúins ökutækis tilbúins til aksturs (í kg)  

Framhlið fullbúins ökutækis (í cm2)  

Snúningsmótstaða (kg/t)  

Áætluð framhlið loftstreymis inn um vatnskassarist (í cm2)  

Ef fjölþrepa fullbúið ökutæki eða ökutæki til sérstakra nota er prófað og niðurstaða prófunarinnar er undir gildandi 

losunarmörkum skal ökutækið teljast hafa fullnægjandi niðurstöðu í notkunarsamræmishópnum að því er varðar lið 

5.10.3. 

Ef niðurstöður prófunarinnar á fullbúnu ökutæki eða ökutæki til sérstakra nota er yfir gildandi losunarmörkum en er 

ekki meira en 1,3 sinnum yfir gildandi losunarmörkum skal prófandinn athuga hvort ökutækið uppfyllir gildin í töflu 

B.3. Tilkynna skal gerðarviðurkenningaryfirvaldinu, sem veitir viðurkenninguna, um allt ósamræmi við þessi gildi. Ef 

ökutækið er ekki í samræmi við þau gildi skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, rannsaka 

ástæðurnar fyrir því og grípa til viðeigandi ráðstafana í tengslum við framleiðanda fjölþrepa fullbúins ökutækis eða 

ökutækis til sérstakra nota til að koma samræmi á að nýju, þ.m.t. með því að afturkalla gerðarviðurkenninguna. Ef 

ökutækið uppfyllir gildin í töflu B.3 skal það teljast vera ökutæki sem er merkt í notkunarsamræmishópnum að því er 

varðar lið 6.1. 

Ef niðurstaðan úr prófuninni er meira en 1,3 sinnum yfir gildandi losunarmörkum skal líta á það sem ófullnægjandi 

niðurstöðu fyrir þann notkunarsamræmishóp að því er varðar lið 6.1, en ekki sem einfara í viðkomandi 

notkunarsamræmishópi. Ef fjölþrepa fullbúna ökutækið eða ökutækið til sérstakra nota er ekki í samræmi við gildin í 

töflu B.3 skal tilkynna það til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, sem veitir viðurkenninguna, og það skal rannsaka 

ástæðurnar fyrir því og grípa til viðeigandi ráðstafana í tengslum við framleiðanda fjölþrepa fullbúna ökutækisins eða 

ökutækisins til sérstakra nota til að koma samræmi á að nýju, þ.m.t. með því að afturkalla gerðarviðurkenninguna. 

6. Mat á uppfyllingu ákvæða 

6.1. Innan 10 daga frá lokum prófunarinnar á samræmi ökutækja í notkun vegna sýnisins sem um getur í lið 5.10.5 skulu 

gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, og framleiðandinn hefja ítarlegar rannsóknir til að ákveða 

hvort notkunarsamræmishópurinn (eða hluti af honum) uppfyllir reglurnar um samræmi ökutækja í notkun og hvort 

þörf sé á ráðstöfunum til úrbóta. Varðandi fjölþrepa ökutæki eða ökutæki til sérstakra nota skal gerðarviður-

kenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna einnig framkvæma ítarlegar rannsóknir ef a.m.k. þrjú biluð ökutæki 

hafa sömu bilun eða fimm ökutæki eru merkt í sama notkunarsamræmishópnum, eins og sett er fram í lið 5.10.6. 

6.2. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, skal tryggja að nægilegt fjármagn sé tiltækt til að standa 

straum af kostnaðinum vegna matsins á uppfyllingu ákvæða. Með fyrirvara um landslög skal endurheimta þennan 

kostnað með gjöldum sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, getur lagt á framleiðandann. 

Slík gjöld skulu standa straum af öllum prófunum eða úttektum sem þörf er á til að unnt sé að meta uppfyllingu 

ákvæða. 
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6.3. Óski framleiðandinn þess getur gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, rýmkað rannsóknirnar til 

að ná yfir ökutæki sem eru í notkun hjá sama framleiðanda og sem tilheyra öðrum notkunarsamræmishópum sem 

líklegt er að hafi sömu ágalla. 

6.4. Ítarlegu rannsókninni skal lokið innan 60 virkra daga frá því að gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir 

viðurkenninguna, hefur rannsóknina. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, getur framkvæmt 

viðbótarprófanir á samræmi ökutækja í notkun til að komast að því hvers vegna ökutæki hafa ekki staðist upphaflegu 

prófanirnar. Framkvæma skal viðbótarprófanirnar við svipuð skilyrði og upphaflegu prófanirnar á samræmi ökutækja í 

notkun sem ökutækin stóðust ekki. 

Framleiðandinn skal, að beiðni gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, sem veitir viðurkenninguna, leggja fram 

viðbótarupplýsingar sem sýna einkum fram á mögulega ástæðu þess að ökutæki stóðust ekki prófanirnar, hvaða hlutar 

hópsins gætu orðið fyrir áhrifum af þessu, hvort að aðrir hópar gætu orðið fyrir áhrifum af þessu eða, ef við á, hvers 

vegna vandinn sem olli því að ökutæki stóðust ekki upphaflegu prófanirnar á samræmi ökutækja í notkun tengist ekki 

notkunarsamræmi. Veita skal framleiðandanum tækifæri til að færa sönnur á að farið hafi verið að ákvæðunum um 

samræmi ökutækja í notkun. 

6.5. Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal, innan frestsins sem settur er fram í lið 6.3, taka 

ákvörðun um uppfyllingu ákvæða og um þörfina að beita ráðstöfunum til úrbóta vegna notkunarsamræmishópsins sem 

fellur undir ítarlegu rannsóknirnar og skal yfirvaldið tilkynna framleiðandanum um þá ákvörðun. 

7. Ráðstafanir til úrbóta 

7.1. Framleiðandinn skal koma á áætlun um ráðstafanir til úrbóta og leggja hana fyrir gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem 

veitir viðurkenninguna, innan 45 virkra daga frá tilkynningunni sem um getur í lið 6.4. Rýmka má það tímabil um allt 

að 30 virka daga til viðbótar ef framleiðandinn sýnir gerðarviðurkenningaryfirvaldinu, sem veitir viðurkenninguna, 

fram á að meiri tíma þurfi til að rannsaka ástæðurnar fyrir ósamræminu. 

7.2. Þær ráðstafanir til úrbóta sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, krefst skulu m.a. felast í 

prófunum á íhlutum og ökutækjum sem eru útfærðar með réttmætum hætti og eru nauðsynlegar til þess að sýna fram á 

skilvirkni og endingu ráðstafananna til úrbóta. 

7.3. Framleiðandinn skal gefa áætluninni um ráðstafanir til úrbóta sérstakt einkennisnafn eða númer. Áætlunin um 

ráðstafanir til úrbóta skal a.m.k. felast í eftirfarandi: 

a) Lýsingu á hverri losunargerð ökutækis sem áætlunin um ráðstafanir til úrbóta nær til, 

b) lýsingu á þeim sérstöku lagfæringum, breytingum, viðgerðum, leiðréttingum, stillingum eða öðrum breytingum 

sem gera þarf til að ökutækið verði í samræmi, þar með talin samantekt á þeim gögnum og tæknilegu rannsóknum 

sem renna stoðum undir ákvarðanir framleiðandans er lúta að þeim tilteknu ráðstöfunum til úrbóta sem grípa á til, 

c) lýsingu á með hvaða hætti framleiðandinn hyggst upplýsa eigendur ökutækjanna um áætluðu ráðstafanirnar til 

úrbóta, 

d) lýsingu á réttu viðhaldi eða notkun, ef slíku er til að dreifa, sem framleiðandinn gerir að skilyrði fyrir rétti til 

lagfæringa samkvæmt áætluninni um ráðstafanir til úrbóta, ásamt útskýringu á því hvers vegna slík skilyrði eru 

nauðsynleg, 

e) lýsingu á þeirri málsmeðferð sem eigendur ökutækja skulu fylgja til að fá leiðréttingu á ósamræminu; í lýsingunni 

skal koma fram eftir hvaða dag skal gera ráðstafanir til úrbóta, hver áætlaður viðgerðartími verkstæðisins er og 

hvar þær geta farið fram, 

f) dæmi um þær upplýsingar sem komið hefur verið á framfæri við eigendur ökutækjanna, 

g) stutta lýsingu á því kerfi sem framleiðandinn notar til að tryggja nægilegar birgðir íhluta eða kerfa til þess að 

aðgerðir um ráðstafanir til úrbóta nái fram að ganga, þ.m.t. upplýsingar um hvenær nægilegar birgðir íhluta, 

hugbúnaðar eða kerfa sem þörf er á til að hefja beitingu slíkra ráðstafana til úrbóta munu vera tiltækar, 

h) dæmi um allar leiðbeiningar sem senda á þeim viðgerðarverkstæðum sem framkvæma munu viðgerðirnar, 

i) lýsingu á þeim áhrifum sem fyrirhugaðar ráðstafanir til úrbóta munu hafa á losun mengunarefna, eldsneytisnotkun, 

aksturshæfni og öryggi hverrar losunargerðar ökutækis, sem fellur undir áætlunina um ráðstafanir til úrbóta, þ.m.t. 

gögn og tæknilegar rannsóknir sem styðja þessar niðurstöður, 
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j) ef í áætluninni um ráðstafanir til úrbóta felst innköllun ökutækja skal láta gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem 

veitir viðurkenninguna í té lýsingu á því með hvaða hætti viðgerðir eru skráðar. Ef merkimiði er notaður skal 

einnig leggja fram sýnishorn af honum. 

Að því er varðar d-lið getur framleiðandinn ekki gert kröfu um viðhald eða notkunarskilyrði sem ekki hefur verið sýnt 

fram á að tengist ósamræminu og ráðstöfununum til úrbóta. 

7.4. Viðgerðin skal fara fram á hagkvæman hátt og innan eðlilegra tímamarka eftir að framleiðandinn hefur fengið 

ökutækið til viðgerðar. Innan 15 virkra daga frá móttöku tillögu að áætlun um ráðstafanir til úrbóta skal gerðarviður-

kenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna annaðhvort samþykkja hana eða krefjast nýrrar tillögu í samræmi við 

lið 7.5. 

7.5. Ef gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, samþykkir ekki áætlunina um ráðstafanir til úrbóta 

skal framleiðandinn þróa nýja áætlun og leggja hana fyrir þetta yfirvald innan 20 virkra daga frá tilkynningu um 

ákvörðun þess. 

7.6. Ef gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, samþykkir ekki seinni tillöguna sem framleiðandinn 

leggur fram skal yfirvaldið grípa til allra viðeigandi ráðstafana í samræmi við 30. gr. tilskipunar 2007/46/EB til að 

koma samræmi á að nýju, þ.m.t. með því að afturkalla gerðarviðurkenninguna ef nauðsyn krefur. 

7.7. Gerðarviðurkenningaryfirvaldinu sem veitir viðurkenninguna ber að tilkynna öllum aðildarríkjunum og 

framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína innan 5 virkra daga. 

7.8. Ráðstafanirnar til úrbóta skulu gilda um öll ökutæki í notkunarsamræmishópnum (eða í öðrum viðeigandi hópum sem 

framleiðandinn tilgreinir í samræmi við lið 6.2) sem líkleg eru til að verða fyrir áhrifum af sama ágallanum. 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal ákveða hvort nauðsynlegt sé að breyta gerðarviður-

kenningunni. 

7.9. Framleiðandinn ber ábyrgð á framkvæmd samþykktu áætlunarinnar um ráðstafanir til úrbóta í öllum aðildarríkjum og 

ber að halda skrá yfir hvert ökutæki sem tekið er af markaði eða kallað inn og gert við og um það hvaða verkstæði 

framkvæmdi viðgerðina. 

7.10. Framleiðandinn skal geyma afrit af samskiptum sínum við þá viðskiptavini sem eiga ökutæki sem verða fyrir áhrifum 

áætlunarinnar um ráðstafanir til úrbóta. Framleiðandinn skal einnig halda skrá um innköllunarátakið, þ.m.t. 

heildarfjölda ökutækja sem verða fyrir áhrifum í hverju aðildarríki og heildarfjölda ökutækja sem hafa þegar verið 

innkölluð í hverju aðildarríki, ásamt skýringu á öllum töfum á beitingu ráðstafananna til úrbóta. Annan hvern mánuð 

skal framleiðandinn senda skrána um innköllunarátakið til gerðarviðurkenningaryfirvaldsins sem veitir 

viðurkenninguna, gerðarviðurkenningaryfirvalda sérhvers aðildarríkis og framkvæmdastjórnarinnar. 

7.11. Aðildarríki skulu grípa til ráðstafana til að tryggja að samþykktu áætluninni um ráðstafanir til úrbóta sé beitt innan 

tveggja ára gagnvart minnst 90% þeirra ökutækja sem verða fyrir áhrifum og sem skráð eru á þeirra yfirráðasvæði 

7.12. Skrá ber viðgerð og breytingu eða ísetningu nýs búnaðar í vottorð sem eiganda ökutækisins er látið í té og skal það 

innihalda númer átaksins um ráðstafanir til úrbóta. 

8. Árleg skýrsla gerðarviðurkenningaryfirvalds sem veitir viðurkenninguna 

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna skal, eigi síðar en 31. mars á hverju ári, birta, á vefsetri 

sem er aðgengilegt almenningi, gjaldfrjálst og án þess að notandinn þurfi að segja á sér deili eða að skrá sig, skýrslu 

yfir niðurstöður úr öllum rannsóknum á samræmi ökutækja í notkun sem lokið var á undangengnu ári. Ef einhverjar 

rannsóknir á samræmi ökutækja í notkun frá fyrra ári eru enn yfirstandandi á þeim degi skal gefa skýrslu um þær um 

leið og rannsókninni lýkur. Í skýrslunni skulu koma fram a.m.k. þau atriði sem tilgreind eru í 4. viðbæti. 

 _____  
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1. viðbætir 

Viðmiðanir við val á ökutækjum og ákvörðun um ófullnægjandi niðurstöðu um ökutæki 

Val á ökutækjum fyrir samræmisprófun losunar við notkun 

   Trúnaðarmál 

Dagsetning:   x 

Nafn rannsakanda:   x 

Prófunarstaður:   x 

Skráningarland (einungis innan ESB):  x  

 

x = útilokunar-

viðmiðanir 

X = athugað og 

tilkynnt 

 

Einkenni ökutækisins  

  

Númer skráningarmerkis:  x x 

Ekin vegalengd: 

Ökutækinu þarf að hafa verið ekið á bilinu 15 000 (eða 30 000 km 

vegna prófunar á losun við uppgufun) til 100 000 km 

x   

Dagsetning fyrstu skráningar: 

Ökutækið þarf að vera á bilinu 6 mánaða (eða tólf mánaða vegna 

prófunar á losun við uppgufun) til 5 ára gamalt 

x   

    

Verksmiðjunúmer ökutækis:  x  

Flokkur og eiginleiki losunar:  x  

Skráningarland: 

Ökutækið þarf að vera skráð innan ESB 
x x  

Gerð:  x  

Hreyfilkóði:  x  

Rúmtak hreyfils (l):  x  

Hreyfilafl (kW):  x  

Tegund gírkassa (sjálfskipting/handskipting):  x  

Drifás (framhjóladrif/aldrif/afturhjóladrif):  x  

Stærð hjólbarða (að framan og aftan ef munur er á stærðinni)  x  

Er ökutækið hluti af innköllunar- eða þjónustuátaki? 

Ef svarið er já: Hvaða? Hefur viðgerðum tengdum átakinu þegar 

verið lokið? 

Viðgerðunum verður að hafa verið lokið 

x x  
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Viðtal við eiganda ökutækis 

(eigandinn verður einungis spurður mikilvægustu spurninga og skal 

ekki vera meðvitaður um afleiðingar svaranna) 

   

    

Nafn eiganda (einungis aðgengilegt faggiltum skoðunaraðila eða 

faggiltri rannsóknarstofu/tækniþjónustu) 
  x 

Tengiliður (heimilisfang/símanúmer) (einungis aðgengilegt 

faggiltum skoðunaraðila eða faggiltri rannsóknarstofu/tækni-

þjónustu) 

  x 

    

Hversu margir hafa eigendur ökutækisins verið?  x  

Virkaði kílómetramælirinn ekki? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 
x   

Hefur ökutækið verið notað í einum tilgangi af eftirfarandi?    

Sem bifreið til notkunar í sýningarsal?  x  

Sem leigubifreið?  x  

Sem sendibifreið?  x  

Í kappakstri/akstursíþróttum? x   

Sem bílaleigubifreið?  x  

Hefur ökutækið borið þungar byrðar umfram forskriftir 

framleiðanda? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hafa meiri háttar viðgerðir verið gerðar á hreyfli eða ökutæki?  x  

Hafa meiri háttar viðgerðir verið gerðar á hreyfli eða ökutæki án 

leyfis? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hefur vélarafl verið aukið/stillt? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 
x   

Hefur verið skipt um einhvern hluta eftirmeðferðarkerfisins fyrir 

útblástursloft og/eða eldsneytiskerfisins? Voru upprunalegir 

hlutir notaðir? Ekki er hægt að velja ökutækið ef upprunalegir hlutir 

voru ekki notaðir. 

x x  

Hefur einhver hluti eftirmeðferðarkerfisins verið varanlega 

fjarlægður? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hefur einhver óleyfilegur búnaður verið settur upp 

(þvagefniseyðir, hermir, o.s.frv.)? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hefur ökutækið lent í alvarlegu slysi? Leggja skal fram skrá yfir 

skemmdir og viðgerðir sem gerðar hafa verið eftir það 
 x  
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Hefur bifreiðin áður verið notuð með rangri eldsneytistegund (s.s. 

bensín í stað fyrir dísilolíu)? Hefur bifreiðin verið notuð með 

eldsneyti af ESB-gæðum sem er ekki fáanlegt á markaði (fengið á 

svörtum markaði eða er blandað eldsneyti?) 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hefur loftfrískari, mælaborðshreinsir, hemlahreinsir eða annars 

konar uppspretta mikillar vetniskolefnislosunar verið notuð 

kringum ökutækið á síðasta mánuði? Ekki er hægt að velja 

ökutækið til prófunar á losun við uppgufun ef svarið er já. 

x   

Hefur bensínleki átt sér stað innan í eða utan á ökutækinu á 

síðustu 3 mánuðum? 

Ekki er hægt að velja ökutækið til prófunar á losun við uppgufun ef 

svarið er já. 

x   

Hefur einhver reykt inn í bifreiðinni á síðustu 12 mánuðum? 

Ekki er hægt að velja ökutækið til prófunar á losun við uppgufun ef 

svarið er já. 

x   

Hefur tæringarvörn, sjálflímandi miðar eða undirvagnsvörn 

verið sett á einhverjar aðrar mögulegar uppsprettur rokgjarnra 

efnasambanda á ökutækinu? 

Ekki er hægt að velja ökutækið til prófunar á losun við uppgufun ef 

svarið er já. 

x   

Hefur ökutækið verið endurmálað? 

Ekki er hægt að velja ökutækið til prófunar á losun við uppgufun ef 

svarið er já. 

x   

Hvar er ökutækið mest notað?    

% hraðbraut  x  

% dreifbýli  x  

% þéttbýli  x  

Hefur ökutækinu verið ekið í ríki utan ESB í meira en 10% af 

aksturstímanum? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x —  

Í hvaða landi var eldsneyti fyllt á ökutækið í síðustu tvö skiptin? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef eldsneyti var fyllt á ökutækið í 

síðustu tvö skiptin utan ríkis sem beitir ESB-eldsneytisstöðlum. 

x   

Hefur verið notað íblöndunarefni í eldsneyti sem framleiðandinn 

hefur ekki samþykkt? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x   

Hefur ökutækinu verið viðhaldið og það notað í samræmi við 

leiðbeiningar frá framleiðanda? 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er nei. 

x   

Heildaryfirlit yfir fyrri þjónustu og viðgerðir, þ.m.t. öll 

endursmíði 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef ekki er mögulegt að leggja fram öll 

gögnin. 

x   
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 Skoðun og viðhald ökutækis X = Útilokunarviðmiðanir/ 

B = Bilað ökutæki 

X = athugað og 

tilkynnt 

    

1 

Eldsneytismagn geymis (fullur/tómur) 

Logar varaeldsneytisljósið? Fyllið á eldsneyti fyrir prófun ef 

svarið er já. 

 x 

2 

Loga einhver viðvörunarljós í mælaborðinu sem gefa til 

kynna bilun í ökutæki eða eftirmeðferðarkerfi fyrir 

útblástursloft sem ekki er hægt að ráða bót á með 

venjulegu viðhaldi? (Bilanavísisljós, gaumljós fyrir hreyfil, 

o.s.frv.) 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. 

x  

3 

Logar ljósið fyrir valvísa afoxun með hvata (SCR) eftir að 

hreyfill er gangsettur? 

Ef svarið er já ætti að fylla á AdBlue dísilútblástursvökva eða 

framkvæma viðgerð áður en ökutækið er notað í prófun. 

x  

4 

Sjónræn skoðun á útblásturskerfi 

Athuga leka milli útblástursgreinar og enda útblástursrörs. 

Athuga og skjalfesta (með ljósmyndum) 

Ökutækið telst vera bilað ef skemmdir eða lekar finnast. 

B  

5 

Íhlutir sem tengjast útblásturslofti 

Athuga skal og skjalfesta (með ljósmyndum), með tilliti til 

skemmda, alla íhluti sem tengjast útblæstri. 

Ökutækið telst vera bilað ef skemmdir finnast. 

B  

6 

Uppgufunarkerfi 

Settur er þrýstingur á eldsneytiskerfið (frá hylkinu) til að prófa 

hvort það leki í umhverfi þar sem umhverfishiti er stöðugur og 

prófun er gerð með logajónunarnema kringum ökutækið og um 

borð í ökutækinu. Ökutækið telst verða bilað ef niðurstaða 

prófunarinnar með logajónunarnema er ófullnægjandi. 

B  

7 
Eldsneytissýni 

Taka eldsneytissýni úr eldsneytisgeyminum. 
 x 

8 

Loftsía og olíusía 

Athuga síur með tilliti til mengunar og skemmda og skipta um 

þær sem eru skemmdar eða mikið mengaðar eða ef minna en 

800 km eru eftir þar til næsta skipting er ráðlögð. 

 x 

9 
Rúðuvökvi (einungis vegna prófunar á losun við uppgufun) 

Fjarlægja rúðuvökva og fylla geyminn með heitu vatni. 
 x 

10 

Hjól (að framan & aftan) 

Athuga hvort að hjólin snúast án hindrunar eða hvort hemillinn 

hindrar snúning. 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er nei. 

x  
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11 

Hjólbarðar (einungis vegna prófunar á losun við 

uppgufun) 

Fjarlægja varahjólbarðann og skipta í jafnaða hjólbarða ef 

minna en 15 000 km eru frá því að síðast var skipt um 

hjólbarða. Einungis skal nota sumarhjólbarða og heilsárs-

hjólbarða. 

 x 

12 

Drifreim og hlíf yfir kæli 

Ökutækið telst vera bilað ef skemmdir finnast. Skjalfesta skal 

með ljósmyndum. 

F  

13 

Athuga vökvaborð 

Athuga skal hámark og lágmark vökvaborðs (smurolía, 

kælivökvi)/fylla á ef undir lágmarki 

 x 

14 

Áfyllingarloki (einungis vegna prófunar á losun við 

uppgufun) 

Athuga að yfirfallsleiðslan innan við eldsneytishlerann sé 

alveg laus við efnaleifar eða skola eldsneytisslönguna með 

heitu vatni. 

 x 

15 

Sogslöngur og raflagnir 

Athuga skal að allar séu í lagi. Ökutækið telst vera bilað ef 

skemmdir finnast. Skjalfesta skal með ljósmyndum. 

B  

16 

Innsprautunarloki/kaplar 

Athuga alla kapla og eldsneytisleiðslur. Ökutækið telst vera 

bilað ef skemmdir finnast. Skjalfesta skal með ljósmyndum. 

B  

17 

Kveikjuþráður (bensín) 

Athuga skal kerti, kapla, o.s.frv. Skipta skal því út sem orðið 

hefur fyrir skemmdum. 

 x 

18 

Útblásturshringrás og hvati, agnasía 

Athuga skal alla kapla, víra og nema. 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef átt hefur verið við það. 

Ökutækið telst vera bilað ef skemmdir finnast. Skjalfesta skal 

með ljósmyndum. 

x/F  

19 

Öryggisskilyrði 

Athuga hvort að hjólbarðar, yfirbygging ökutækis, rafkerfi og 

hemlakerfi séu í öruggu ástandi fyrir prófunina og í samræmi 

við umferðarreglur. 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er nei. 

x  

20 

Festivagn 

Eru rafmagnskaplar fyrir tengingu við festivagna til staðar þar 

sem þeirra er krafist? 

 x 

21 

Loftaflfræðilegar breytingar 

Sannprófa að engar loftaflfræðilegar breytingar hafi verið 

gerðar á eftirmarkaði sem ekki er hægt að fjarlægja áður en 

prófun er gerð (hólf á þaki, farangursgrindur, lyftispillar, 

o.s.frv.) og að ekki vanti neina venjulega loftaflfræðilega íhluti 

(vindhlíf að framan, vinddreifi, vindkljúf, o.s.frv.). 

Ekki er hægt að velja ökutækið ef svarið er já. Skjalfesta með 

ljósmyndum. 

x  
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22 

Athuga hvort innan við 800 km vantar upp á að ökutækið 

fari í reglubundna þjónustuskoðun og framkvæma þá 

skoðun ef svo er. 

 x 

23 
Allar skoðanir þar sem krafist er að tengingar við innbyggt 

greiningarkerfi skuli gerðar á undan og/eða eftir prófun 
  

24 
Hlutanúmer og prófsumma fyrir kvörðun á stýrieiningu 

aflrásar 
 x 

25 

Greining með innbyggðu greiningarkerfi (á undan eða eftir 

losunarprófun) 

Lesa skal bilanagreiningarkóða og prenta villuskrá. 

 x 

26 

Leit í þjónustuham innbyggðs greiningarkerfis 09 (á undan 

eða eftir losunarprófun) 

Lesa þjónustuham 09. Skrá upplýsingarnar. 

 x 

27 

Þjónustuhamur innbyggðs greiningarkerfis 7 (á undan eða 

eftir losunarprófun) 

Lesa þjónustuham 07. Skrá upplýsingarnar. 

  

    

 Athugasemdir varðandi: Viðgerð/útskipti á íhlutum/hlutanúmer 

2. viðbætir 

Reglur um framkvæmd prófunar 4 við athugun á samræmi ökutækja í notkun 

Prófun 4 á samræmi ökutækja í notkun skal framkvæmd í samræmi við VI. viðauka (eða VI. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 692/2008, eftir atvikum) með eftirfarandi undantekningum: 

— Ökutæki sem prófuð eru með prófun 4 skulu vera minnst 12 mánaða gömul. 

— Hylkið skal teljast hafa verið látið eldast og þess vegna skal ekki fylgja aðferðinni við öldrun hylkis í prófunarbekk. 

— Hlaða skal hylkið utan ökutækisins samkvæmt aðferðinni sem lýst er í þessum tilgangi í VI. viðauka og þá skal hylkið 

fjarlægt og sett á ökutækið samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans um viðgerðir. Prófun með logajónunarnema (með 

niðurstöður undir 100 milljónarhlutum við 20 °C) skal gerð eins nálægt hylkinu og hægt er, á undan og eftir hleðslu, til að 

staðfesta að hylkið hafi verið fest með réttum hætti. 

— Eldsneytisgeymirinn skal teljast hafa verið látinn eldast og þess vegna skal ekki bæta neinum gegndræpistuðli við í 

útreikninginn á niðurstöðu prófunar 4. 

 _____  
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3. viðbætir 

Ítarleg skýrsla um samræmi ökutækja í notkun 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í ítarlegu skýrslunni um samræmi ökutækja í notkun: 

1. Nafn og heimilisfang framleiðanda, 

2. nafn, póstfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang hlutaðeigandi prófunarstofu, 

3. tegundarheiti ökutækja sem prófunaráætlunin nær yfir, 

4. ef við á, skrá yfir gerðir ökutækja sem upplýsingar framleiðanda ná yfir, þ.e. vegna losunar gegnum útblástursrör, hóp 

ökutækja í notkun, 

5. númer gerðarviðurkenninga sem gilda um þessar gerðir ökutækja innan hópsins, þ.m.t., ef við á, númer allra rýmkana 

og leiðréttinga og/eða afturkallana (endursmíði), 

6. upplýsingar um rýmkanir og leiðréttingar og/eða afturkallanir á gerðarviðurkenningum ökutækja sem upplýsingar 

framleiðanda ná yfir (ef viðurkenningaryfirvaldið óskar eftir því), 

7. tímabilið þegar upplýsinga var aflað, 

8. framleiðslutími ökutækisins sem skýrslan nær yfir (t.d. ökutæki sem eru framleidd á almanaksárinu 2017), 

9. aðferðin við athugun á samræmi ökutækja í notkun, þ.m.t.: 

i) aðferð við öflun ökutækja, 

ii) viðmiðanir fyrir val og höfnun ökutækja (þ.m.t. svörin sem skráð eru í töflunni í 1. viðbæti, þ.m.t. ljósmyndir), 

iii) gerðir og aðferðir prófana, sem notaðar eru í áætluninni, 

iv) viðmiðanir fyrir samþykki eða höfnun á hópi ökutækja, 

v) landsvæði þar sem framleiðandi hefur safnað upplýsingum, 

vi) stærð úrtaks og áætlun um val úrtaks, 

10. niðurstöður úr aðferðinni við athugun á samræmi ökutækja í notkun, þ.m.t.: 

i) upplýsingar um ökutæki sem áætlunin nær yfir (hvort sem þau eru prófuð eða ekki). Upplýsingarnar skulu 

innihalda töfluna í 1. viðbæti. 

ii) prófunargögn um losun gegnum útblástursrör: 

— forskriftir fyrir prófunareldsneyti (þ.e. viðmiðunareldsneyti eða markaðseldsneyti), 

— prófunarskilyrði (hitastig, raki, tregðumassi aflmælis), 

— stilling aflmælis (þ.e. ökumótstaða, aflstilling), 

— niðurstöður úr prófun og útreikningur á fullnægjandi/ófullnægjandi niðurstöðu, 

iii) prófunargögn um losun við uppgufun: 

— forskriftir fyrir prófunareldsneyti (þ.e. viðmiðunareldsneyti eða markaðseldsneyti), 

— prófunarskilyrði (hitastig, raki, tregðumassi aflmælis), 

— stilling aflmælis (þ.e. ökumótstaða, aflstilling), 

— niðurstöður úr prófun og útreikningur á fullnægjandi/ófullnægjandi niðurstöðu. 

 _____   
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4. viðbætir 

Snið á árlegri skýrslu gerðarviðurkenningaryfirvaldsins, sem veitir viðurkenninguna, um  

samræmi ökutækja í notkun 

FYRIRSÖGN 

A. Stutt yfirlit og helstu niðurstöður 

B. Starfsemi tengd samræmi ökutækja í notkun sem framleiðandi hefur sinnt á næstliðnu ári: 

1) Upplýsingaöflun framleiðanda 

2) Prófanir á samræmi ökutækja í notkun (þ.m.t. áætlanagerð og val á hópum sem prófaðir eru og lokaniðurstöður úr 

prófunum) 

C. Starfsemi tengd samræmi ökutækja í notkun sem faggiltar rannsóknarstofur eða tækniþjónustur hafa sinnt á næstliðnu ári: 

3) Öflun upplýsinga og áhættumat 

4) Prófanir á samræmi ökutækja í notkun (þ.m.t. áætlanagerð og val á hópum sem prófaðir eru og lokaniðurstöður úr 

prófunum) 

D. Starfsemi tengd samræmi ökutækja í notkun sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið sem veitir viðurkenninguna hefur sinnt á 

undangengnu ári: 

5) Öflun upplýsinga og áhættumat 

6) Prófanir á samræmi ökutækja í notkun (þ.m.t. áætlanagerð og val á hópum sem prófaðir eru og lokaniðurstöður úr 

prófunum) 

7) Ítarlegar rannsóknir 

8) Ráðstafanir til úrbóta 

E. Mat á árlegri minnkun losunar sem búist er við vegna einhverra af ráðstöfunum til úrbóta varðandi samræmi ökutækja í 

notkun 

F. Lærdómur (þ.m.t. af afköstum þeirra mælitækja sem voru notuð) 

G. Skýrsla um aðrar ógildar prófanir 

 ______  

5. viðbætir 

Gagnsæi 

Tafla 1 

Gagnsæisskrá 1 

ID Ílag Tegund gagna Eining Lýsing 

1 TA-auðkennisnúmer í 2017/1151 Texti — Eins og skilgreint er í I. viðauka/4. viðbæti 

2 Auðkenni brúunarhóps Texti — Eins og skilgreint er í lið 5.6 í almennum kröfum í XXI. 

viðauka. 

3 Auðkenni PEMS-prófunarhóps Texti — Eins og skilgreint er í lið 5.2 í 7. viðbæti við III. viðauka 

A. 

4 Auðkenni Ki-hóps Texti — Eins og skilgreint er í lið 5.9 í XXI. viðauka. 

5 Auðkenni ATCT-hóps Texti — Eins og skilgreint er í 6. undirviðauka a við XXI. 

viðauka. 

6 Auðkenni hóps varðandi losun 

við uppgufun 

Texti — Eins og skilgreint er í VI. viðauka 
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ID Ílag Tegund gagna Eining Lýsing 

7 Ökumótstöðuhópsauðkenni 

ökutækis H 

Texti — Eins og skilgreint er í lið 5.7 í XXI. viðauka 

7a Ökumótstöðuhópsauðkenni 

ökutækis L (ef við á) 

Texti — Eins og skilgreint er í lið 5.7 í XXI. viðauka 

8 Prófunarmassi ökutækis H Tala kg WLTP-prófunarmassi eins og hann er skilgreindur í lið 

3.2.25 í XXI. viðauka 

8a Prófunarmassi ökutækis L (ef við 

á) 

Tala kg WLTP-prófunarmassi eins og hann er skilgreindur í lið 

3.2.25 í XXI. viðauka 

9 F0 fyrir ökutæki H Tala N Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

9a F0 fyrir ökutæki L (ef við á) Tala N Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

10 F1 fyrir ökutæki H Tala N/km/klst. Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

10a F1 fyrir ökutæki L (ef við á) Tala N/km/klst. Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

11 F2 fyrir ökutæki H Tala N/(km/ 

klst.)^2 

Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

11a F2 fyrir ökutæki L (ef við á) Tala N/(km/ 

klst.)^2 

Ökumótstöðustuðull eins hann er skilgreindur í 4. 

undirviðauka XXI. viðauka 

12a Massi koltvísýringslosunar frá 

ökutækjum H með brunahreyfil 

og tvinnrafökutækjum H sem 

ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

Tölur g/km WLTP-koltvísýringslosun (lág, meðal, há, mjög há, 

samanlögð) eins og reiknað er út frá: 

— fyrir ökutæki með brunahreyfil, 9. þrep í töflu A7/1 

í 7. undirviðauka við XXI. viðauka eða 

— fyrir tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu, 8. þrep í töflu A8/5 í 8. undirviðauka við 

XXI. viðauka 

12aa Massi koltvísýringslosunar frá 

ökutækjum L með brunahreyfil 

og tvinnrafökutækjum L sem 

ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

(ef við á) 

Tölur g/km WLTP-koltvísýringslosun (lág, meðal, há, mjög há, 

samanlögð) eins og reiknað er út frá: 

— fyrir ökutæki með brunahreyfil, 9. þrep í töflu A7/1 

í 7. undirviðauka við XXI. viðauka eða 

— fyrir tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu, 8. þrep í töflu A8/5 í 8. undirviðauka við 

XXI. viðauka 

12b Massi koltvísýringslosunar frá 

ökutækjum H sem ætluð eru fyrir 

ytri hleðslu 

Tölur g/km WLTP-koltvísýringslosun í hleðsluham (lág, meðal, há, 

mjög há, samanlögð) eins og reiknað er út frá 8. þrepi í 

töflu A8/5 í 8. undirviðauka við XXI. viðauka, 
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    WLTP-koltvísýringslosun í afhleðsluham (samanlögð) 

og WLTP-koltvísýringslosun (vegin, samanlögð) eins 

og reiknað er út frá 10. þrepi í töflu A8/8 í 8. 

undirviðauka við XXI. viðauka. 

12ba Massi koltvísýringslosunar frá 

tvinnrafökutækjum L sem ætluð 

eru fyrir ytri hleðslu (ef við á) 

Tölur g/km WLTP-koltvísýringslosun í hleðsluham (lág, meðal, há, 

mjög há, samanlögð) eins og reiknað er út frá 8. þrepi í 

töflu A8/5 í 8. undirviðauka við XXI. viðauka, 

WLTP-koltvísýringslosun í afhleðsluham (samanlögð) 

og WLTP-koltvísýringslosun (vegin, samanlögð) eins 

og reiknað er út frá 10. þrepi í töflu A8/8 í 8. 

undirviðauka við XXI. viðauka. 

13 Drifhjól ökutækis í ökutækjahópi Texti fram-

hjóladrif, 

aftur-

hjóladrif, 

fjórhjóladrif 

Viðbót 1.7 við 4. viðbæti við I. viðauka, 

14 Stilling vegkeflis við 

gerðarviðurkenningarprófun 

Texti einása eða 

tvíása 

Eins og skilgreint er í liðum 2.4.2.4 og 2.4.2.5 í 6. 

undirviðauka við XXI. viðauka. 

15 Tilkynntur Vmax ökutækis H Tala km/klst. Hámarkshraði ökutækis eins og skilgreint er í lið 3.7.2 í 

XXI. viðauka 

15a Tilkynntur Vmax ökutækis L (ef 

við á) 

Tala km/klst. Hámarkshraði ökutækis eins og skilgreint er í lið 3.7.2 í 

XXI. viðauka 

16 Hámarksnettóafl við 

snúningshraða hreyfils 

Tala ... kW/... 

min 

Eins og skilgreint er í 2. undirviðauka XXI. viðauka 

17 Massi ökutækis H sem er tilbúið 

til aksturs 

Tala kg Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (MRO) eins og 

skilgreint er í lið 3.2.5 í XXI. viðauka 

17a Massi ökutækis L sem er tilbúið 

til aksturs (ef við á) 

Tala kg Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs (MRO) eins og 

skilgreint er í lið 3.2.5 í XXI. viðauka 

18 Valkvæður notkunarhamur eða 

valkvæðir notkunarhamir sem 

notaðir eru við gerðarviðurkenn-

ingarprófanirnar (hrein 

brunahreyfilsökutæki) eða við 

hleðsluprófun (tvinnrafökutæki 

sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu, tvinnrafökutæki ætlað 

fyrir ytri hleðslu, tvinnökutæki 

með efnarafala sem ekki er ætlað 

fyrir ytri hleðslu) 

Mismunandi 

möguleg snið 

(texti, 

myndir, 

o.s.frv.) 

— Ef fyrir hendi eru hamir sem ökumaður velur sem eru 

ekki aðalhamir skal í textanum lýsa öllum þeim hömum 

sem notaðir eru við prófanirnar 

19 Valkvæður notkunarhamur eða 

valkvæðir notkunarhamir sem 

notaðir eru við gerðarviðurkenn-

ingarprófanirnar í tengslum við 

afhleðsluprófun (tvinnrafökutæki 

ætlað fyrir ytri hleðslu) 

Mismunandi 

möguleg snið 

(texti, 

myndir, 

o.s.frv.) 

— Ef fyrir hendi eru hamir sem ökumaður velur sem eru 

ekki aðalhamir skal í textanum lýsa öllum þeim hömum 

sem notaðir eru við prófanirnar 
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20 Snúningshraði hreyfils í 

lausagangi 

Tala snún./mín. Eins og skilgreint er í 2. undirviðauka XXI. viðauka 

21 Gírafjöldi Tala — Eins og skilgreint er í 2. undirviðauka XXI. viðauka 

22 Gírhlutföll Gildi í töflu — Gírhlutfall, endanlegt drifhlutfall eða –föll, 

heildargírhlutföll 

23 Hjólbarðastærð prófunaröku-

tækisins að framan og aftan 

Bókstafir/Töl

ur 

— Notað við gerðarviðurkenningu 

24 Aflferill við fullt álag í tengslum 

við ökutæki með brunahreyfil 

Gildi í töflu snún./mín. á 

móti Kw 

Aflferillinn við fullt álag á snúningshraðasviði hreyfils frá 

nidle til nrated eða nmax, eða ndv(ngvmax) × vmax, eftir því hvort 

er hærra. 

25 Viðbótaröryggisbil Vigur % Eins og skilgreint er í 2. undirviðauka XXI. viðauka 

26 Sértækt n_min_drive Tala 

Tafla (úr 

kyrrstöðu í 

fyrsta gír, úr 

öðrum til 

þriðja gírs,...) 

snún./mín. Eins og skilgreint er í 2. undirviðauka XXI. viðauka 

27 Prófsumma ökutækja L og H í 

lotu 

Tala — Mismunandi fyrir ökutæki L og H. Til að sannprófa 

réttleika lotunnar sem er notuð. Einungis tekið með ef lota 

er önnur en 3b 

28 Gírskipting meðalgírs ökutækis H Tala — Til að fullgilda mismunandi útreikninga á gírskiptingu 

29 Leiðréttingarstuðull ATCT-hóps Tala — Eins og skilgreint er í lið 3.8.1 í undirviðauka 6a við XXI. 

viðauka Eitt gildi fyrir hvert eldsneyti í ef um er að ræða 

ökutæki með margs konar eldsneyti. 

30a Samleggjandi Ki-stuðull eða 

stuðlar 

Gildi í töflu — Tafla þar sem gildið er skilgreint fyrir hvert mengunarefni 

og fyrir koltvísýring (g/km, mg/km, …). Autt ef 

margfaldandi Ki-stuðlar eru gefnir upp. 

30b Margfaldandi Ki-stuðull eða -

stuðlar 

Gildi í töflu — Tafla þar sem gildi er skilgreint fyrir hvert mengunarefni 

og fyrir koltvísýringsgildið. Autt ef samleggjandi Ki-

stuðlar eru gefnir upp. 

31a Samleggjandi spillistuðlar (DF) Gildi í töflu — Tafla þar sem gildi er skilgreint fyrir hvert meng-

unarefni(g/km, mg/km, …). Autt ef margfaldandi DF-

stuðlar eru gefnir upp. 

31b Margfaldandi spillistuðlar (DF) Gildi í töflu — Tafla þar sem gildi er skilgreint fyrir hvert mengunarefni. 

Autt ef samleggjandi DF-stuðlar eru gefnir upp. 

32 Spenna rafgeymis fyrir öll 

endurhlaðanleg 

raforkugeymslukerfi 

Tölur V Eins og skilgreint er í 2. viðbæti við 6. undirviðauka við 

XXI. viðauka vegna leiðréttingar á hleðslujafnvægi 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (RCB) í tilviki 

ökutækja með brunahreyfil og í 2. viðbæti við 8. 

undirviðauka við XXI. viðauka vegna tvinnrafökutækja, 

rafökutækja og tvinnökutækja með efnarafala (DIN EN 

60050-482) 
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33 K-leiðréttingarstuðull Tala (g/km)/ 

(Wh/km) 

Fyrir tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

og tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu, leiðréttingar á 

koltvísýringslosun í hleðsluham eins og skilgreint er í 8. 

undirviðauka við XXI. viðauka, fasatengt eða samanlagt 

34a Raforkunotkun ökutækis H Tala Wh/km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta 

ECAC,weighted (samanlagt) og fyrir hrein rafökutæki er þetta 

raforkunotkun (samanlögð) eins og skilgreint er í 8. 

undirviðauka í XXI. viðauka 

34b Raforkunotkun ökutækis L (ef við 

á) 

Tala Wh/km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta 

ECAC,weighted (samanlagt) og fyrir hrein rafökutæki er þetta 

raforkunotkun (samanlögð) eins og skilgreint er í 8. 

undirviðauka XXI. viðauka 

35a Rafdrægni ökutækis H Tala km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta full 

rafdrægni (EAER) við blandaðan akstur (samanlagt) og 

fyrir hrein rafökutæki er þetta hrein rafdrægni 

(samanlögð) eins og skilgreint er í 8. undirviðauka XXI. 

viðauka 

35b Rafdrægni ökutækis L (ef við á) Tala km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta full 

rafdrægni (EAER) við blandaðan akstur (samanlagt) og 

fyrir hrein rafökutæki er þetta hrein rafdrægni 

(samanlögð) eins og skilgreint er í 8. undirviðauka XXI. 

viðauka 

36a Rafdrægni ökutækis H í þéttbýli Tala km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta 

EAERcity og fyrir hrein rafökutæki er þetta hrein 

rafdrægni (í borg) eins og skilgreint er í 8. undirviðauka 

XXI. viðauka 

36b Rafdrægni ökutækis L í þéttbýli 

(ef við á) 

Tala km Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta 

EAERcity og fyrir hrein rafökutæki er þetta hrein 

rafdrægni (í borg) eins og skilgreint er í 8. undirviðauka 

XXI. viðauka 

37a Aksturslotuflokkur ökutækis H Texti — Til að vita hvaða lota (flokkur 1/2/3a/3b) hefur verið 

notuð til að reikna út orkuþörf í lotu hjá einstöku ökutæki 

37b Aksturslotuflokkur ökutækis L (ef 

við á) 

Texti — Til að vita hvaða lota (flokkur 1/2/3a/3b) hefur verið 

notuð til að reikna út orkuþörf í lotu hjá einstöku ökutæki 

38a Niðurskölun f_dsc ökutækis H Tala — Til að vita hvort þörf er á niðurskölun og hvort hún hefur 

verið notuð til að reikna út orkuþörf í lotu hjá einstöku 

ökutæki 

38b Niðurskölun f_dsc ökutækis L (ef 

við á) 

Tala — Til að vita hvort þörf er á niðurskölun og hvort hún hefur 

verið notuð til að reikna út orkuþörf í lotu hjá einstöku 

ökutæki 

39a Takmörkun á Hraða ökutækis H já/nei km/klst. Til að vita hvort þörf er á aðferð með takmörkuðum hraða 

og hvort nota þurfi aðferðina til að reikna út orkuþörf í 

lotu fyrir einstakt ökutæki 

39b Takmarkaður hraði ökutækis L (ef 

við á) 

já/nei km/klst. Til að vita hvort þörf er á aðferð með takmörkuðum hraða 

og hvort nota þurfi aðferðina til að reikna út orkuþörf í 

lotu fyrir einstakt ökutæki 

40a Tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi ökutækis H með 

hleðslu 

Tala kg  
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40b Tæknilega leyfilegur 

hámarksmassi ökutækis L með 

hleðslu (ef við á) 

Tala kg  

41 Bein innsprautun já/nei —  

42 Greining á endurnýjun Texti — Lýsing framleiðanda ökutækis á hvernig skal greina að 

endurnýjun hafi átt sér stað við prófun 

43 Ljúka endurnýjun Texti — Lýsing á aðferðinni til að ljúka endurnýjuninni 

44 Þyngdardreifing Vigur — Hundraðshluti af þyngd ökutækisins á hverjum ás 

Fyrir fjölþrepa ökutæki eða ökutæki til sérstakra nota 

45 Leyfilegur, endanlegur massi 

fullbúins ökutækis tilbúins til 

aksturs 

 kg Frá–til 

46 Leyfileg framhlið fullbúins 

ökutækis 

 cm2 Frá–til 

47 Leyfileg snúningsmótstaða  kg/t Frá–til 

48 Leyfileg áætluð framhlið fyrir 

loftstreymi inn um 

vatnskassaristina 

 cm2 Frá–til 

Tafla 2 

Gagnsæisskrá 2 

Gagnsæisskrá 2 samanstendur af tveimur gagnamengjum sem innihalda reitina í töflu 3 og töflu 4. 

Tafla 3 

Gagnamengi 1 í gagnsæisskrá 2 

Reitur Tegund gagna Lýsing 

ID1 Tala Einkvæmt auðkenni línu í gagnamengi 1 í gagnsæisskrá 2 

TVV Texti Einkvæmt auðkenni gerðar, afbrigðis, útfærslu ökutækisins (lykilreitur í 

gagnamengi 1) 

IF ID Texti Auðkenni brúunarhópsins 

RL ID Texti Auðkenni ökumótstöðuhópsins 

Tegund Texti Viðskiptaheiti framleiðanda 

Verslunarheiti Texti Verslunarheiti gerðar, afbrigðis, útfærslu (TVV) 

Flokkur Texti Ökutækjaflokkur 

Yfirbygging Texti Gerð yfirbyggingar 
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Tafla 4 

Gagnamengi 2 í gagnsæisskrá 2 

Reitur Tegund gagna Lýsing 

ID2 Tala Einkvæmt auðkenni línu í gagnamengi 2 í gagnsæisskrá 2 

IF ID Texti Einkvæmt auðkenni brúunarhópsins (lykilreitur í gagnamengi 2) 

WVTA-númer Texti Auðkenni gerðarviðurkenningar fullbúins ökutækis 

TA-auðkennisnúmer tengt 

losun 

Texti Auðkenni gerðarviðurkenningar með tilliti til losunar 

PEMS ID Texti Auðkenni PEMS-prófunarhópsins 

EF ID Texti Auðkenni hóps varðandi losun við uppgufun 

ATCT-auðkenni Texti Auðkenni ATCT-hópsins 

Ki-auðkenni Texti Auðkenni Ki-hópsins 

Auðkenni endingar Texti Auðkenni endingarhópsins 

Eldsneyti Texti Eldsneytistegundir ökutækis 

Tvíbrennieldsneyti Já/Nei Ef ökutækið getur notað fleiri en eina gerð eldsneytis 

Slagrými hreyfils Tala Slagrými hreyfils í cm3 

Málafl hreyfils Tala Málafl hreyfilsins (kW við mín–1) 

Gerð gírkassa Texti Gerð aflyfirfærslu ökutækis 

Aflásar Texti Fjöldi og staðsetning aflása 

Rafvél Texti Númer og gerð rafvélar eða rafvéla 

Hámarksnettóafl Tala Hámarksnettóafl rafvélarinnar 

HEV-flokkur Texti Flokkur tvinnrafökutækis.“ 
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III. VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka A við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 1.2.16 kemur eftirfarandi: 

„1.2.16. „Mælisuð“: tvisvar sinnum kvaðratmeðaltalsrót af tíu staðalfrávikum sem hvert fyrir sig er reiknað frá 

núllsvörunum sem eru mældar í 30 sekúndur við stöðuga mælitíðni sem er margfeldi af 1,0 Hz.“ 

2) Í stað jöfnunnar í lið 2.1 kemur eftirfarandi: 

„NTEpollutant = CFpollutant × EURO-6.“ 

3) Í stað orðanna „1 + vikmörk með vikmörk = 0,5“ í öðrum dálki töflunnar í lið 2.1.1 kemur „1 + vikmörk 

köfnunarefnisoxíðs með vikmörk köfnunarefnisoxíðs = 0,43.“ 

4) Eftirfarandi málsliður bætist við í lið 2.1.2: 

„Við gerðarviðurkenningar samkvæmt þessari undanþágu skal ekki gefa upp neitt RDE-hámarksgildi.“ 

5) Í stað liðar 2.1.3 kemur eftirfarandi: 

„2.1.3. Framleiðandi skal staðfesta að farið sé að ákvæðum liðar 2.1 með því að fylla út vottorðið sem er sett fram í 

9. viðbæti. Sannprófun á að tilskilin ákvæði séu uppfyllt skal gerð í samræmi við reglurnar um samræmi ökutækja 

í notkun.“ 

6) Í stað liðar 3.1.0 kemur eftirfarandi: 

„3.1.0. Kröfurnar í lið 2.1 skulu uppfylltar í ferð í þéttbýli og í allri PEMS-ferðinni, þar sem losun ökutækisins sem er 

prófað skal reiknuð út í samræmi við 4. og 6. viðbæti og skal ávallt vera jöfn og eða minni en gildið fyrir losun 

innan marka (MRDE,k ≤ NTEpollutant).“ 

7) Liðir 3.1.0.1, 3.1.0.2 og 3.1.0.3 falla brott, 

8) Í stað liðar 3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.2. Ef viðurkenningaryfirvaldið er ekki sátt við athugun á gæðum gagna og niðurstöður úr fullgildingu á PEMS-

prófun í samræmi við 1. og 4. viðbæti meðan á gerðarviðurkenningarprófunum stendur getur viðurkenningar-

yfirvaldið litið svo á að prófunin sé ógild. Í slíkum tilvikum skal viðurkenningaryfirvaldið skrá prófunargögnin og 

ástæðurnar fyrir ógildingu prófunarinnar.“ 

9) Í stað liðar 3.1.3 kemur eftirfarandi: 

„3.1.3. Skýrslugjöf og miðlun upplýsinga um RDE-gerðarviðurkenningarprófanir.“ 

10) Í stað liðar 3.1.3.2.1. kemur eftirfarandi: 

„3.1.3.2.1. Á vefsetrinu skal vera hægt að framkvæma leit með algildisstaf í undirliggjandi gagnagrunni á grundvelli eins 

eða fleira af eftirfarandi: 

Gerð, tegundar, afbrigðis, útfærslu, verslunarheitis eða gerðarviðurkenningarnúmers eins og um getur í 

samræmisvottorðinu, skv. IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

Upplýsingarnar, sem lýst er hér á eftir, skulu gerðar aðgengilegar fyrir hvert ökutæki í einni leit: 

— Auðkenni PEMS-prófunarhópsins sem ökutækið tilheyrir, í samræmi við 3. lið í gagnsæisskrá 1 sem sett 

er fram í töflu 1 í 5. viðbæti II. viðauka, 

— uppgefin hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri, eins og þau eru skráð í lið 48.2 í 

samræmisvottorðinu, eins og lýst er í IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB.“  
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11) Í stað liðar 4.2 kemur eftirfarandi: 

„4.2. Við gerðarviðurkenningu skal framleiðandi sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á að hið valda ökutæki, 

akstursmynstur þess, skilyrði og farmþungi séu dæmigerð fyrir PEMS-prófunarhópinn. Nota skal kröfur um 

farmþunga og umhverfisskilyrði, eins og er tilgreint í liðum 5.1 og 5.2, fyrir fram til að ákvarða hvort skilyrðin séu 

viðunandi fyrir RDE-prófun. 

12) Í stað liðar 4.5 kemur eftirfarandi: 

„4.5. Í því skyni að meta einnig losun frá ökutækjum í ferðum með heitræsingu skal prófa tiltekinn fjölda ökutækja úr 

hverjum PEMS-prófunarhópi, eins og tilgreint er í lið 4.2.8 í 7. viðbæti, án meðhöndlunar ökutækisins, eins og lýst 

er í lið 5.3, en þó með heitum hreyfli með hitastig á kælivökva og/eða hitastig á smurolíu sem er yfir 70 °C.“ 

13) Ákvæði liða 4.6 og 4.7 bætast við. 

„4.6. Við RDE-prófanir sem gerðar eru við gerðarviðurkenningu getur gerðarviðurkenningaryfirvaldið sannprófað að 

uppsetning prófunar og sá búnaður sem er notaður uppfylli kröfurnar í 1. og 2. viðbæti, með beinni skoðun eða 

greiningu á sönnunargögnum (t.d. ljósmyndir, skrár). 

4.7. Framleiðandi hugbúnaðartólsins eða gerðarviðurkenningarvald skal fullgilda hugbúnaðartólið sem er notað við 

sannprófun á marktæki ferðar og til að reikna út losun í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 4., 5. og 6. 

viðbæti og 7. viðbæti a og 7. viðbæti b uppfylli ákvæði. Ef slíkt hugbúnaðartól er gell inn í PEMS-mælitækið skal 

leggja fram sönnun fyrir fullgildingunni samhliða afhendingu mælitækisins.“ 

14) Í stað liða 5.4.1 og 5.4.2 kemur eftirfarandi: 

„5.4.1. Athuga skal allt sem er ofaukið eða ófullnægjandi í hreyfifræði akstursins meðan á ferðinni stendur, með þeim 

aðferðum sem er lýst í 7. viðbæti a. 

5.4.2. Ef niðurstöðurnar úr ferðinni teljast marktækar að loknum sannprófunum samkvæmt lið 5.4.1 skal beita 

aðferðunum sem mælt er fyrir um í 5. viðbæti, 7. viðbæti a og 7. viðbæti b til að sannprófa að prófunarskilyrðin 

hafi verið eðlileg.“ 

15) Í stað liðar 5.5.1 kemur eftirfarandi: 

„5.5.1. Nota skal loftræstikerfið eða annan aukabúnað þannig að það samsvari því sem að jafnaði er fyrirhuguð notkun á 

þeim í raunverulegum akstri á vegi. Skjalfesta skal alla notkun. Gluggar ökutækisins skulu vera lokaðir þegar 

loftkælingin eða hitarinn eru í notkun.“ 

16) Í stað liða 5.5.2.2, 5.5.2.3 og 5.5.2.4 kemur eftirfarandi: 

„5.5.2.2. Allar niðurstöður skulu leiðréttar með Ki-stuðlunum eða Ki-fráviksgildunum, sem eru ákvörðuð með 

aðferðunum í 1. viðbæti við 6. undirviðauka XXI. viðauka fyrir gerðarviðurkenningu ökutækja með kerfi sem 

endurnýja sig reglubundið. Beita skal Ki-stuðlinum eða Ki -fráviksgildinu á lokaniðurstöðurnar að loknu mati í 

samræmi við 6. viðbæti. 

5.5.2.3. Ef losunin uppfyllir ekki kröfurnar í lið 3.1.0 skal sannprófa hvort endurnýjun eigi sér stað. Sannprófun á 

endurnýjun má byggjast á sérfræðiáliti með víxlfylgni nokkurra eftirfarandi merkja, sem geta m.a. verið 

mæling á hitastigi útblásturs, agnafjölda, koltvísýringi og súrefni (O2) ásamt hraða og hröðun ökutækisins. Ef 

ökutækið hefur búnað til að greina endurnýjun sem tilgreindur er í gagnæisskrá 1 sem sett er fram í töflu 1 í 5. 

viðbæti við II. viðauka skal nota hann til að ákvarða hvort endurnýjun hafi átt sér stað. Framleiðandinn skal 

einnig tilgreina aðferðina sem nota þarf til að ljúka endurnýjuninni í gagnsæisskrá 1 sem sett er fram í töflu 1 í 

5. viðbæti við II. viðauka. Framleiðandinn getur veitt ráðgjöf um hvernig eigi að greina að endurnýjun hafi átt 

sér stað ef slíkt merki er ekki fyrir hendi. 

Ef endurnýjun átti sér stað á meðan á prófun stóð skulu niðurstöðurnar bornar saman við kröfurnar í lið 3.1.0 án 

þess að nota Ki-stuðulinn eða Ki-fráviksgildið. Ef losunin, sem af leiðir, uppfyllir ekki kröfurnar skal ógilda 

prófunina og endurtaka hana einu sinni. Áður en önnur prófunin hefst skal tryggja að lokið sé við endurnýjun 

og stöðgun með a.m.k. 1 klst. akstri. Önnur prófunin telst gild þó svo að endurnýjun fari fram þegar hún á sér 

stað.  
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5.5.2.4. Sannprófa má hvort endurnýjun eigi sér stað í samræmi við lið 5.5.2.3 hér að framan, jafnvel þó að ökutæki 

uppfylli kröfurnar í lið 3.1.0. Ef færa má sönnur fyrir endurnýjun, og með samþykki gerðarviðurkenningar-

yfirvaldsins, skulu endanlegar niðurstöður reiknaðar út án þess að nota Ki-stuðulinn eða Ki-fráviksgildið.“ 

17) Liðir 5.5.2.5 og 5.5.2.6 falla brott. 

18) Nýr liður 5.5.3 bætist við: 

„5.5.3. Heimilt er að tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu séu prófuð í hvaða valkvæða notkunarham sem er, þ.m.t. 

hamnum fyrir hleðslu rafgeymisins.“ 

19) Eftirfarandi liðir 5.5.4, 5.5.5 og 5.5.6 bætast við: 

„5.5.4. Breytingar sem hafa áhrif á loftaflfræðilega eiginleika ökutækisins eru ekki leyfilegar að undanskilinni 

uppsetningu PEMS-kerfisins. 

5.5.5. Ekki skal aka prófunarökutækjunum með það fyrir augum að þau annaðhvort standist prófunina eða ekki vegna 

öfgafullra akstursmynstra sem eru ekki dæmigerð fyrir venjuleg notkunarskilyrði. Ef þörf krefur má sannprófun á 

eðlilegum akstri byggjast á sérfræðiáliti sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, gerir 

eða lætur gera fyrir sína hönd með víxlfylgni nokkurra eftirfarandi merkja, sem geta m.a. verið útblástursstreymi, 

hiti útblásturs, mæling á koltvísýringi, súrefni (O2), o.s.frv. ásamt hraða og hröðun ökutækis og GPS-gögnum 

þess og mögulega fleiri gagnaþáttum eins og snúningshraða hreyfils, gírstöðu, stöðu eldsneytisgjafar, o.s.frv. 

5.5.6. Ökutækið skal vera í góðu vélfræðilegu ásigkomulagi og skal hafa verið tilkeyrt a.m.k. 3000 km áður en prófunin 

hefst. Skrá skal ekna kílómetra og aldur ökutækisins sem notað er við RDE-prófun.“ 

20) Í stað liðar 6.2 kemur eftirfarandi: 

„6.2. Ferðin skal alltaf byrja á þéttbýlisakstri og því næst akstri í dreifbýli og á hraðbraut í samræmi við hlutföllin sem 

eru tilgreind í lið 6.6. Akstur í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut skal vera í samfelldri röð í samræmi við lið 6.12, en 

má einnig fela í sér ferð sem byrjar og endar á sama stað. Rjúfa má akstur í dreifbýli með stuttum tímabilum í 

þéttbýlisakstri þegar ekið er um þéttbýlissvæði. Rjúfa má akstur á hraðbraut með stuttum tímabilum þéttbýlis- eða 

dreifbýlisaksturs, t.d. þegar farið er fram hjá vegatollstöðvum eða svæðum þar sem vegavinna fer fram.“ 

21) Í stað liðar 7.6 kemur eftirfarandi: 

„7.6. Við upphaf prófunarinnar eins og skilgreint er í lið 5.1 í 1. viðbæti skal ökutækið vera á hreyfingu innan 

15 sekúndna. Stöðvun ökutækis á öllu kaldræsitímabilinu, eins það er skilgreint í 4. lið í 4. viðbæti, skal haldið í 

lágmarki og skal ekki vara lengur en 90 sekúndur í heild. Ef hreyfillinn drepur á sér meðan á prófuninni stendur er 

leyfilegt að endurræsa hann, en sýnataka skal ekki raskast. Ef hreyfillinn stöðvast meðan á prófuninni stendur skal 

sýnatakan ekki raskast.“ 

22) Í stað liðar 8.2 kemur eftirfarandi: 

„8.2. Ef um er að ræða RDE-prófun með ófullnægjandi niðurstöðu skulu sýni tekin af eldsneyti, smurefni og hvarfmiðli 

(ef við á) og þau geymd í minnst 1 ár við skilyrði sem tryggja heilleika sýnanna. Henda má sýnum þegar þau hafa 

verið greind.“ 

23) Í stað liðar 9.2 kemur eftirfarandi: 

„9.2. Sannprófa skal hvort að ferðin sé marktæk með þriggja þrepa aðferð sem hér segir: 

ÞREP A: Ferðin samrýmist almennum kröfum, jaðarskilyrðum, kröfum varðandi ferðir og akstur og uppfylli 

forskriftir um smurolíu, eldsneyti og hvarfmiðla sem sett eru fram í 4. til 8. lið, 

ÞREP B: Ferðin samrýmist kröfunum sem eru settar fram í 7. viðbæti a og 7. viðbæti b. 

ÞREP C: Ferðin samrýmist kröfunum sem eru settar fram í 5. viðbæti. 

Þrepum aðferðarinnar er lýst á mynd 1.  
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Mynd 1 

Sannprófun á að ferð sé marktæk 

 

Ef minnst ein af kröfunum er ekki uppfyllt skal ferðin teljast vera ómarktæk.“ 

24) Í stað liðar 9.4 kemur eftirfarandi: 

„9.4. Þegar búið er að ákvarða hvort ferð telst gild í samræmi við lið 9.2 skal reikna út niðurstöður um losun með þeim 

aðferðum sem mælt er fyrir um í 4. og 6. viðbæti. Útreikningar á losun skulu gerðir á milli upphafs prófunar og 

loka prófunar eins og skilgreint er í 1. viðbæti, lið 5.1 annars vegar og lið 5.3 hins vegar.“ 

25) Í stað liðar 9.6 kemur eftirfarandi: 

„9.6. Losun mengandi lofttegunda og fjöldi losaðra agna við kaldræsingu eins og er skilgreint í 4. lið í 4. viðbæti skulu 

tekin með í hefðundið mat í samræmi við 4., 5. og 6. viðbæti. Ef ökutækið hefur verið formeðhöndlað síðustu þrjár 

klukkustundirnar fyrir prófun við meðalhitastig sem fellur undir rýmkað svið í samræmi við lið 5.2, skulu ákvæði 

liðar 9.5 gilda um gögnin sem safnað er meðan á kaldræsitímabilinu stendur, jafnvel þó að akstursaðstæður séu ekki 

innan rýmkaða hitasviðsins.“ 

26) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrstu málsgreinar liðar 3.2 kemur eftirfarandi: 

„Prófunarmæliþættir sem eru tilgreindir í töflu 1 í þessum viðbæti skulu mældir við jafna tíðni sem er 1,0 Hz eða hærri 

og skráðir og tilkynntir við 1,0 Hz tíðni í samræmi við kröfurnar í 8. viðbæti. Ef mæliþættir frá rafstýrieiningu hreyfils 

eru aðgengilegir má afla þeirra á talsvert hærri tíðni, en skráningartíðnin skal vera 1,0 Hz. PEMS-greiningartækin, 

streymismælitækin og nemarnir skulu uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2. og 3. viðbæti.“ 

b) Í stað liðar 3.4.2 kemur eftirfarandi: 

„3.4.2. Leyfilegur bakþrýstingur 

Uppsetning og notkun PEMS-sýnatökunema skal ekki auka þrýstinginn við útblástursopið meira en þörf er á 

þannig að það geti mögulega haft áhrif á hversu dæmigerðar mælingarnar eru. Því er mælt með að einungis 

einum sýnatökunema sé komið fyrir á sama plani. Ef það er tæknilega mögulegt skulu framlengingar til að 

auðvelda sýnatöku eða tengingu við útblástursmassastreymismælinn hafa sama eða stærra þversniðsflatarmál 

og útblástursrörið.“  
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ÞREP A 

III. viðauki A 

 Þéttbýli, dreifbýli, 

hraðbraut 

 Hæð yfir sjávarmáli 

 Umhverfishiti 

 Ástand ökutækis við 

kaldræsingu 

 Meðalhraði í þéttbýli 

 Hlutfall stöðvunar 

 Meiri hraði en 145 

km/klst. á hraðbraut 

 … 

ÞREP B: 

7. viðbætir a 

 Uppsafnað 95. 

hundraðshlutamark 

hraða x hröðun undir 

mörkum ferils 

 Hlutfallsleg jákvæð 

hröðun yfir mörkum 

ferils 

 Bæði ofantalið fyrir 

akstur í þéttbýli, 

dreifbýli og á hraðbraut 

7. viðbætir b 

 Uppsöfnuð aukning á 

hæð yfir sjávarmáli 

ÞREP C: 

5. viðbætir 

 Breytilegur 

meðaltalsgluggi 

 Samanburður á 

koltvísýringi í 

gluggum [g/km] með 

viðmiðunargildum úr 

WLTP-prófunar-

aðferðinni 

 Marktæki ferðar í 

gluggum fyrir akstur 

í þéttbýli, dreifbýli 

og á hraðbraut 
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c) Í stað liðar 3.4.3 kemur eftirfarandi: 

„3.4.3. Útblástursmassastreymismælir 

Þegar útblástursmassastreymismælir er notaður skal hann festur við útblástursrör ökutækisins í samræmi við 

leiðbeiningar framleiðanda mælisins. Mælisvið útblástursmassastreymismælisins skal ná yfir það svið 

útblástursmassastreymis sem vænst er í prófuninni. Mælst er til þess að velja útblástursmassastreymismæli í 

því skyni að hafa hæsta streymi sem vænst er meðan á prófun stendur sem nær yfir minnst 75% af öllu sviði 

mælisins. Uppsetning útblástursmassastreymismælisins og hugsanlegra breytistykkja eða samtengja fyrir 

útblástursrör skal ekki hafa skaðleg áhrif á gang hreyfils eða eftirmeðferðarkerfis fyrir útblástursloft. Beggja 

vegna við íhlutinn sem nemur streymið skal setja minnst fjögur rörþvermál eða 150 mm af beinni leiðslu, allt 

eftir því hvort er stærra. Þegar verið er að prófa fjölstrokkahreyfil með kvíslaða útblástursgrein er mælt með 

því að staðsetja útblástursmassastreymismælinn fyrir neðan staðinn þar sem útblástursgreinarnar sameinast og 

stækka þversnið leiðslnanna svo að taka megi sýni frá sama þversniðsflatarmáli eða stærra. Heimilt er að nota 

mælingar á útblástursmassastreymi með nokkrum útblástursmassastreymismælum ef þetta er ekki gerlegt. 

Hinar mörgu mismunandi útfærslur á útblástursrörum, stærð þeirra og útblástursmassastreymi getur kallað á 

málamiðlanir sem stjórnast af góðu verkfræðilegu áliti þegar kemur að vali og uppsetningu á 

útblástursmassastreymismæli eða -mælum. Heimilt er að setja upp útblástursmassastreymismæli með minna 

þvermál en útblástursrörið eða samanlögð áætluð framhlið margra röra, að því tilskildu að það auki nákvæmni 

mælinga og hafi ekki skaðleg áhrif á notkun eða á eftirmeðferð útblásturslofts eins og er tiltekið í lið 3.4.2. 

Mælt er með því að skrásetja uppsetningu útblástursmassastreymismælis með ljósmyndum.“ 

d) Í stað þriðja undirliðar liðar 3.5 kemur: 

„Ef hreyfillinn er búinn eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft skal útblásturssýnið tekið neðan við 

eftirmeðferðarkerfið. Þegar ökutæki með kvíslaðri útblástursgrein er prófað skal inntaki sýnatökunemans komið fyrir 

nægilega aftarlega í streyminu til að tryggja að sýnið sé dæmigert fyrir meðallosun frá öllum strokkum. Í 

fjölstrokkahreyflum með nokkra aðskilda hópa útblástursgreina, t.d. „V“-hreyflum, skal sýnatökuneminn staðsettur 

fyrir neðan staðinn þar sem útblástursgreinarnar sameinast. Heimilt er að nota sýnatöku á nokkrum stöðum þar sem er 

að finna vel blandað útblástursloft ef þetta er ekki tæknilega mögulegt. Í slíkum tilvikum skal fjöldi og staðsetning 

sýnatökunema samsvara útblástursmassastreymismælunum eins vel og mögulegt er. Ef um ójafnt útblástursstreymi er 

að ræða skal íhuga hlutfallslega sýnatöku eða sýnatöku með fleiri en einu greiningartæki.“ 

e) Í stað liðar 4.6 kemur eftirfarandi: 

„4.6. Greiningartæki athugað með tilliti til mælingar á losun agna 

Núllstaða greiningartækisins skal skráð með því að taka sýni af andrúmslofti, sem hefur verið síað með HEPA-

síu á viðeigandi sýnatökupunkti, vanalega við inntak sýnatökurásar. Merkið skal skráð við stöðuga tíðni sem er 

margfeldi af 1,0 Hz í að meðaltali 2 mínútur og skal endanlegur styrkur vera í samræmi við forskriftir 

framleiðanda, en skal ekki fara yfir 5000 agnir á hvern rúmsentimetra.“ 

f) Í stað liðar 5.1 kemur eftirfarandi: 

„5.1. Upphaf prófunar 

Upphaf prófunar (sjá mynd viðb.1.1) skal skilgreina út frá annaðhvort: 

— Þegar brunahreyfillinn er fyrst ræstur, 

— eða fyrstu hreyfingu ökutækisins sem hefst með brunahreyfilinn ekki í gangi, á meiri hraða en 1 km/klst. 

fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu. 

Sýnataka, mæling og skráning mæliþátta skal hefjast áður en prófunin hefst. Áður en prófunin hefst skal 

staðfesta að gagnaskráningartækið skrái alla nauðsynlega mæliþætti. 

Til að auðvelda tímajöfnun er mælt með að skrá mæliþættina, sem þarf að tímajafna, annaðhvort með einu 

gagnaskráningartæki eða með samstilltum tímastimpli.  
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Mynd viðb.1.1. 

Röðun á upphafi prófunar 

“ 

g) í stað liðar 5.3 kemur eftirfarandi:  

„5.3. Lok prófunar 

Lokum prófunarinnar (sjá mynd viðb.1.2) er náð þegar ökutækið hefur lokið ferðinni og annaðhvort þegar: 

— Slökkt er á brunahreyflinum, 

eða: 

— fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, sem 

ljúka prófuninni með brunahreyfilinn ekki í gangi er ökutækið stöðvað og hraðinn er í mesta lagi 1 km/klst. 

Forðast skal óhóflegan lausagang hreyfils eftir lok ferðarinnar. Gagnaskráning skal halda áfram þar til 

viðbragðstími sýnatökukerfanna er liðinn. Í tilviki ökutækja með merki sem gefur til kynna um að endurnýjun 

greinist (sjá 42. línu í gagnsæisskrá 1 í 5. viðbæti II. viðauka) skal athugun með innbyggða greiningarkerfinu 

framkvæmd og skjalfest strax eftir skráningu gagna og áður en ekið er lengra. 

Mynd viðb.1.2. 

Uppröðun í lok prófunar 

 “ 

h) Í stað liðar 6.3 kemur eftirfarandi: 

„6.3. Athugun á mælingum á losun í vegaakstri 

Sá styrkur af mælisviðskvörðunargasi sem var notaður við kvörðunina á greiningartækjunum í samræmi við lið 

4.5 við upphaf prófunar skal ná yfir minnst 90% af gildunum fyrir styrk sem fæst úr 99% af mælingunni á 

gildum hlutum losunarprófunarinnar. Heimilt er að 1% af heildarfjölda mælinga sem eru notaðar við matið sé 

hærri en mælisviðskvörðunargasið, sem notað er, upp að stuðlinum tveimur. Ef þessar kröfur eru ekki 

uppfylltar skal ógilda prófunina.“ 

27) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað f-liðar í lið 3.4.2 kemur eftirfarandi: 

„f) Gildin sem verið er að meta og, ef þörf þykir, viðmiðunargildin, skulu skráð við stöðuga tíðni sem er margfeldi 

af 1,0 Hz, í 30 sekúndur.“  

Sýnataka Á 
Gagnaskránin

g Á 

Brunahreyfill 
Á (þegar við 

á) 

< 15 sekúndur (liður 7.6 í 

III. viðauka a) 

Ökutæki á 

hreyfingu 

Upphaf prófunar þegar 

brunahreyfill er Á 

Upphaf prófunar með brunahreyfil AF 

(einungis tvinnrafökutæki ætluðu fyrir 
ytri hleðslu og tvinnrafökutæki sem 

ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu)“ 

Enginn óhóflegur 

lausagangur 

Ökutæki 

stöðvað 

Brunahreyfill 

AF 

Lok 
prófunar“ 

Gagnaskráning 

AF 

Lok prófunar með brunahreyfil AF 

í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki sem 

ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu 
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b) Í stað b- og e-liðar í lið 4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„b) staðfestingu á jafngildi við viðkomandi staðlað greiningartæki sem er tilgreint í lið 4.1.1 yfir það styrksvið 

mengunarefna og umhverfisskilyrði sem vænst er í gerðarviðurkenningarprófuninni, eins og er skilgreint í XXI. 

viðauka við þessa reglugerð sem og í fullgildingarprófun eins og er lýst í 3. lið 3. viðbætis fyrir ökutæki búið 

neistakveikju og þjöppukveikjuhreyfli; framleiðandi greiningartækisins skal sýna fram á marktækni jafngildis 

innan leyfilegra vikmarka sem eru gefin í lið 3.3 í 3. viðbæti, 

e) staðfestingu á að áhrif frá titringi, hröðun og umhverfishita á aflestrartölu greiningartækisins fari ekki yfir 

kröfurnar um mælisuð fyrir greiningartæki sem settar eru fram í lið 4.2.4.“ 

c) Í stað liðar 4.2.4 kemur eftirfarandi: 

„4.2.4. Mælisuð 

Mælisuðið skal ekki fara yfir 2% af fulla kvarðaútslaginu. Á milli allra 10 mælingartímabilanna skal koma 

30 sekúndna tímabil þar sem viðeigandi mælisviðskvörðunargas er leitt inn í greiningartækið. Á undan hverju 

sýnatökutímabili og hverju mælisviðstímabili skal nægjanlegur tími látinn líða til að tæma greiningartækið og 

sýnatökurásirnar.“ 

d) Í stað liðar 5.1 kemur eftirfarandi: 

„5.1. Kvörðunar- og mælisviðslofttegundir vegna RDE-prófana 

e) Eftirfarandi liðir 5.1.1, 5.1.2 og 5.1.3 bætast við: 

„5.1.1. Almenn 

Taka skal tillit til reglna um geymsluþol allra kvörðunar- og mælisviðskvörðunargastegunda. Hreint og 

blandað kvörðunargas og mælisviðskvörðunargas skal uppfylla nákvæmu skilgreiningarnar í 5. undirviðauka 

XXI. viðauka við þessa reglugerð. 

5.1.2. NO2-kvörðunargas 

Að auki er heimilt að nota NO2-kvörðunargas. Styrkur NO2-kvörðunargassins skal vera minna en 2% frá 

yfirlýstu styrkgildi. Í NO2-kvörðunargasinu skal magn NO ekki vera meira en 5% af NO2-innihaldi þess. 

5.1.3. Margþættar blöndur 

Einungis skal nota margþættar blöndur sem uppfylla kröfurnar í lið 5.1.1. Þessar blöndur geta innihaldið tvo 

eða fleiri efnisþætti. Margþættar blöndur sem innihalda bæði köfnunarefniseinoxíð og köfnunarefnistvíoxíð 

eru undanþegnar kröfunni um óhreinindi í köfnunarefnistvíoxíði sem sett er fram í liðum 5.1.1 og 5.1.2.“ 

f) Í stað liðar 7.2.3 kemur eftirfarandi: 

„7.2.3. Nákvæmni 

Nákvæmni útblástursmassastreymismælisins, skilgreind sem frávik aflestrartölu hans frá viðmiðunar-

streymisgildinu, skal ekki fara yfir ±3% af aflestrartölunni, 0,5% af fullu kvarðaútslagi eða ±1,0% af því 

hámarksstreymi sem útblástursmassastreymismælirinn var kvarðaður við, hver talan sem er hæst.“ 

g) Í stað liðar 7.2.5 kemur eftirfarandi: 

„7.2.5. Mælisuð 

Mælisuðið skal ekki fara yfir 2% af hæsta kvarðaða streymisgildinu. Á milli allra 10 mælingartímabilanna 

skulu koma 30 sekúndna tímabil þar sem útblástursmassastreymismælirinn er látinn verða fyrir mesta 

kvarðaða streymi.“ 

28) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liða 3.2.2 og 3.2.3 kemur eftirfarandi: 

„3.2.2. Prófunarskilyrði 

Fullgildingarprófunin skal gerð á vegkefli, eftir því sem unnt er, við gerðarviðurkenningarskilyrði með því að 

fylgja kröfunum í XXI. viðauka við þessa reglugerð. Mælt er með að leiða útblástursstreymið sem PEMS-

kerfið dregur út í fullgildingarprófuninni aftur inn í gassýnissafnarann. Ef það er ekki mögulegt skal leiðrétta 
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niðurstöðurnar frá gassýnissafnaranum fyrir útdregna útblástursmassann. Ef útblástursmassastreymið er 

fullgilt með útblástursmassastreymismæli er mælt með að milligáta massastreymismælingarnar með gögnum 

frá nema eða frá stýrieiningu hreyfilsins. 

3.2.3. Greining gagna 

Reikna skal sértæka heildarlosun miðað við vegalengd [g/km], sem er mæld með rannsóknarstofubúnaði, í 

samræmi við 7. undirviðauka XXI. viðauka. Losunin, sem er mæld með PEMS-kerfinu, skal reiknuð í 

samræmi við 9. lið 4. viðbætis, lögð saman til að fá út heildarmassa losunar mengandi efna [g] og síðan deilt í 

með prófunarvegalengdinni [km] sem fæst með vegkeflinu. Heildarmassi sértækrar losunar mengunarefna 

miðað við vegalengd [g/km], sem er ákvörðuð með PEMS-kerfinu og kerfi tilvísunarrannsóknarstofunnar, 

skal metin með hliðsjón af kröfunum sem eru tilgreindar í lið 3.3. Til að fullgilda mælingar á losun 

köfnunarefnisoxíðs skal beita rakaleiðréttingu samkvæmt 7. undirviðauka XXI. viðauka við þessa reglugerð.“ 

b) Í stað liða 4.1 og 4.2 kemur eftirfarandi: 

„4.1. Tíðni fullgildingar 

Auk þess að uppfylla kröfurnar um línuleika í 3. lið 2. viðbætis við stöðug skilyrði, skal fullgilda línuleika 

órekjanlegra útblástursmassastreymismæla eða útblástursmassastreymis sem er reiknað út frá órekjanlegum 

nemum eða mælimerkjum frá stýrieiningu hreyfils við óstöðug skilyrði fyrir hvert prófunarökutæki, miðað við 

kvarðaðan útblástursmassastreymismæli eða gassýnissafnarann. 

4.2. Fullgildingaraðferð 

Framkvæma skal fullgildinguna á vegkefli við skilyrði fyrir gerðarviðurkenningu, að því marki sem unnt er. 

Nota skal rekjanlega kvarðaðan streymismæli sem viðmiðun. Umhverfishiti má vera hvaða hitastig sem er 

innan þeirra marka sem eru tilgreind í lið 5.2 í þessum viðauka. Uppsetning útblástursmassastreymismælisins 

og framkvæmd prófunarinnar skulu uppfylla kröfuna í lið 3.4.3 í 1. viðbæti þessa viðauka.“ 

29) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1 kemur eftirfarandi: 

„1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni við að ákvarða augnabliksmassa og fjölda losaðra agna [g/s; #/s] sem skal 

síðar nota við mat á ferð til mælingar á losun í raunverulegum akstri (RDE-ferð) og útreikning á endanlegri 

losunarniðurstöðu eins og lýst er í 6. viðbæti.“ 

b) Í stað annarrar málsgreinar liðar 3.2 kemur eftirfarandi: 

„Tímaleiðrétta skal útblástursmassastreymi sem er mælt með útblástursmassastreymismæli með andhverfri hliðrun miðað 

við umbreytingartíma útblástursmassastreymismælisins. Ákvarða skal umbreytingartíma massastreymismælisins 

samkvæmt lið 4.4 í 2. viðbæti:“ 

c) Í stað 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„4. Kaldræsing 

Kaldræsing að því er varðar RDE-prófun er tímabilið frá upphafi prófunarinnar fram að þeim tímapunkti þegar 

ökutækið hefur gengið í 5 mínútur. Ef hitastig kælivökvans er ákvarðað lýkur kaldræsitímabilinu þegar 

kælivökvinn er minnst 70 °C heitur í fyrsta skipti, en eigi síðar en þegar 5 mínútur eru liðnar frá því að prófunin 

hefst.“ 

d) Eftirfarandi liðir 8.3 og 8.4 bætast við: 

„8.3. Leiðrétting á neikvæðum niðurstöðum um losun 

Ekki skal leiðrétta neikvæðar millibilsniðurstöður. Neikvæðar lokaniðurstöður skal stilla á núll. 

8.4. Leiðrétting vegna rýmkaðra skilyrða 

Losunina á hverri sekúndu sem reiknuð er út í samræmi við þennan viðbæti má einungis taka og deila í með 

gildinu 1,6 í þeim tilvikum sem mælt er fyrir um í liðum 9.5 og 9.6. 

Leiðréttingarstuðullinn 1,6 skal aðeins notaður einu sinni. Leiðréttingarstuðullinn 1,6 gildir um losun mengandi 

efna en ekki koltvísýring.“  
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30) Í stað 5. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„5. viðbætir 

Sannprófun á hreyfifræði ferðar í heild með því að nota aðferðina þar sem notaður er breytilegur meðaltalsgluggi 

1. Inngangur 

Aðferðin þar sem notaður er breytilegur meðaltalsgluggi er notuð til að sannprófa hreyfifræði ferðar í 

heild Prófunin skiptist í undirþætti (glugga) og tölfræðilega úrvinnslan sem á eftir kemur hefur þann tilgang að 

ákvarða hvort ferðin er marktæk að því er varðar RDE-prófun. „Eðlileiki“ glugganna er ákvarðaður með því að 

bera saman sértæka koltvísýringslosun þeirra við viðmiðunarferli sem fengið er úr koltvísýringslosun ökutækis 

sem er mælt í samræmi við WLTP-prófunaraðferðina. 

2. Tákn, mæliþættir og einingar 

Stuðull (i) vísar til tímaþrepsins 

Stuðull (j) vísar til gluggans 

Stuðull (k) vísar til flokksins (t = heildin, u = þéttbýli, r = dreifbýli, m = hraðbraut) eða til einkennandi 

koltvísýringsferils (cc) 

Δ — mismunur 

≥ — stærri eða jafn og 

# — fjöldi 

% — hundraðshlutfall 

≤ — minni en eða jafn og 

a1, b1 — reiknistuðlar einkennandi koltvísýringsferilsins 

a2, b2 — reiknistuðlar einkennandi koltvísýringsferilsins 

MCO2  — massi koltvísýrings [g] 

MCO2,j — Massi koltvísýrings í glugga j, [g] 

ti — heildartími í þrepi i, [s] 

tt — tímalengd prófunar, [s] 

vi — raunhraði ökutækis í tímaþrepi i, [km/klst.] 

v̅j — meðalhraði ökutækis í glugga j, [km/klst.] 

tol1H — efri vikmörk fyrir einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins, [%] 

tol1L — neðri vikmörk fyrir einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins, [%] 

3. Breytilegir meðaltalsgluggar 

3.1. Skilgreining á meðaltalsgluggum 

Augnablikslosunin, sem er reiknuð í samræmi við 4. viðbæti, skal heilduð með aðferð þar sem notaður er 

breytilegur meðaltalsgluggi, á grunni viðmiðunarmassa koltvísýringsins. 

Reiknireglan er sem hér segir: Sértæk massalosun koltvísýrings miðað við vegalengd meðan á losun í 

raunverulegum akstri stendur er ekki reiknuð fyrir allt gagnamengið heldur fyrir undirmengi þess, og er lengd 

undirmengjanna ákvörðuð þannig að þau samsvari ávallt sama þætti af massalosun koltvísýrings frá ökutækinu 

sem mæld er í WLTP-prófunarlotu. Útreikningur á breytilegum gluggum er gerður með Δt millibili sem samsvarar 
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gagnasöfnunartíðninni. Í eftirfarandi liðum er vísað til undirmengjanna, sem notuð eru til að reikna 

koltvísýringslosun ökutækis í vegaakstri og meðalhraða þess, sem „meðaltalsglugga“. 

Keyra má útreikninginn, sem er lýst í þessum lið, frá fyrsta gagnapunkti (áfram). 

Eftirfarandi gögn skulu ekki tekin með í útreikninginn á massa koltvísýrings, fjarlægðinni og meðalhraða 

ökutækisins í meðaltalsgluggunum: 

— Reglubundin sannprófun mælitækja og/eða eftir sannprófanir núllreks, 

— jarðhraði ökutækis er minni en 1 km/klst. 

Útreikningurinn skal hefjast þegar jarðhraði ökutækis er 1 km/klst. eða meiri og skal ná til viðburða í akstri þar 

sem engin koltvísýringslosun á sér stað og jarðhraði ökutækisins er 1 km/klst. eða meiri. 

Ákvarða skal massalosunina MCO2,j með því að heilda augnablikslosunina í g/s eins og er tilgreint í 4. viðbæti 

þessa viðauka. 

Mynd 1 

Hraði ökutækis á móti tíma - Meðaltalslosun ökutækis á móti tíma, frá fyrsta meðaltalsglugga  

 

Mynd 2 

Skilgreining á massa koltvísýrings á grunni meðaltalsglugga 

 

 

Fyrsti gluggi 

Tímalengd fyrsta glugga 
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Tímalengd (t2,j – t1,j) junda meðaltalsgluggans er ákvörðuð með: 

MCO2(t2,j) − MCO2(t1,j) ≥ MCO2,ref 

Þar sem: 

MCO2(ti,j) er massi koltvísýrings sem er mældur frá byrjunartíma prófunar að tíma ti,j, [g], 

MCO2,ref er helmingurinn af koltvísýringsmassanum sem ökutækið losar við WLTP-prófunina sem gerð er í 

samræmi við 6. undirviðauka við XXI. viðauka þessarar reglugerðar. 

Meðan á gerðarviðurkenningu stendur skal viðmiðunargildi koltvísýrings tekið úr WLTP-prófuninni sem 

framkvæmd er við gerðarviðurkenningarprófun á einstökum ökutækjum. 

Að því er varðar prófun á samræmi ökutækja í notkun skal viðmiðunarmassi koltvísýrings fenginn úr 12. lið 

gagnsæisskráar 1 í 5. viðbæti II. viðauka með innreikningi milli ökutækis H og ökutækis L (ef við á) eins og 

skilgreint er í 7. undirviðauka XXI. viðauka með því að nota prófunarmassann og ökumótstöðustuðlana (f0, f1 og 

f2) sem fengnir eru úr samræmisvottorði einstaka ökutækisins eins og skilgreint er í IX. viðauka. Gildið fyrir 

tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal fengið úr WLTP-prófun sem gerð er í hleðsluham. 

t2,j skal valið þannig að: 

MCO2(t2,j − Δt) − MCO2(t1,j) < MCO2,ref ≤ MCO2(t2,j) −MCO2(t1,j) 

Þar sem Δt er gagnasöfnunartíminn. 

Koltvísýringsmassarnir MCO2,j í gluggunum eru reiknaðir með því að heilda augnablikslosunina sem er reiknuð 

eins og er tilgreint í 4. viðbæti þessa viðauka. 

3.2. Útreikningur á mæliþáttum í glugga 

Reikna skal eftirfarandi atriði fyrir hvern glugga sem er ákvarðaður í samræmi við lið 3.1. 

— Sértæk koltvísýringslosun miðað við vegalengd MCO2,d,j, 

— Meðalhraði ökutækis v̅j. 

4. Mat á gluggum 

4.1. Inngangur 

Hreyfifræðileg viðmiðunarskilyrði prófunarökutækisins eru skilgreind með tilliti til koltvísýringslosunar þess á 

móti meðalhraða sem er mældur við gerðarviðurkenningu með prófun 1 og er getið sem „einkennandi 

koltvísýringsferils ökutækisins“. Til að sértæk koltvísýringslosun miðað við vegalengd fáist skal ökutækið prófað 

í WLTP-prófunarlotu í samræmi við XXI. viðauka við þessa reglugerð. 

4.2. Viðmiðunarpunktar einkennandi koltvísýringsferils 

Sértæk koltvísýringslosun miðað við vegalengd sem taka skal tillit til í þessari málsgrein vegna 

skilgreiningarinnar á viðmiðunarferlinu skal fengin úr 12. lið gagnsæisskráar 1 í 5. viðbæti II. viðauka með 

innreikningi milli ökutækis H og ökutækis L (ef við á) eins og skilgreint er í 7. undirviðauka XXI. viðauka með 

því að nota prófunarmassa og ökumótstöðustuðla (f0, f1 og f2) sem fengnir eru úr samræmisvottorði einstaka 

ökutækisins eins og skilgreint er í IX. viðauka. Gildið fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal fengið 

með WLTP-prófunaraðferð sem gerð er í hleðsluham. 

Meðan á gerðarviðurkenningu stendur skulu gildin tekin úr WLTP-prófuninni sem framkvæmd er við 

gerðarviðurkenningarprófun á einstaka ökutækinu. 
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Viðmiðunarpunktarnir P1, P2 og P3 sem þarf til að skilgreina einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins skulu 

fundnir sem hér segir: 

4.2.1. Liður P1 

vP1̅̅ ̅̅  = 18,882 km/klst. (meðalhraðinn í lághraðafasa prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu) 

MCO2,d,P1 = losun ökutækisins á koltvísýringi í lághraðafasa WLTP-prófunarlotunnar [g/km] 

4.2.2. Liður P2 

vP2̅̅ ̅̅  = 56,664 km/klst. (meðalhraðinn á háhraðafasa prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu) 

MCO2,d,P2 = losun ökutækisins á koltvísýringi í háhraðafasa WLTP-prófunarlotunnar [g/km] 

4.2.3. Liður P3 

vP3̅̅ ̅̅  = 91,997 km/klst. (meðalhraðinn á hæsta hraðafasa prófunarlotunnar fyrir létt ökutæki sem er samræmd á 

heimsvísu) 

MCO2,d,P3 = losun ökutækisins á koltvísýringi í hæsta hraðafasa WLTP-prófunarlotunnar [g/km] 

4.3. Skilgreining á einkennandi koltvísýringsferli 

Losun í einkennandi koltvísýringsferli er reiknuð út frá viðmiðunarpunktunum sem eru skilgreindir í lið 4.2, sem 

fall af meðalhraða með tveimur línulegum þáttum (P1, P2) og (P2, P3). Þátturinn (P2, P3) takmarkast við 

145 km/klst. á hraðaás ökutækisins. Einkennandi ferillinn er skilgreindur með jöfnum sem hér segir: 

Fyrir þáttinn (P1, P2): 

MCO2,d,CC(v̅) = a1v̅ + b1 

með: a1 = (MCO2,d,P2 −MCO2,d,P1)/(vP2̅̅ ̅̅ − vP1̅̅ ̅̅ ) 

og: b1 = MCO2,d,P1 − a1vP1̅̅ ̅̅  

Fyrir þáttinn (P2, P3): 

MCO2,d,CC(v̅) = a2v̅ + b2 

með: a2 = (MCO2,d,P3 −MCO2,d,P2)/(vP3̅̅ ̅̅ − vP2̅̅ ̅̅ ) 

og: b2 = MCO2,d,P2 − a2vP2̅̅ ̅̅  

Mynd 3 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis og vikmörk fyrir ökutæki með brunahreyfil og tvinnrafökutæki, 

sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

  

Gluggi 
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Mynd 4 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis og vikmörk fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

 

4.4. Gluggar fyrir akstur í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut 

4.4.1. Gluggar í þéttbýli 

Gluggar fyrir akstur í þéttbýli einkennast af meðalhraða ökutækis v̅j undir 45 km/klst. 

4.4.2. Gluggar í dreifbýli 

Gluggar fyrir akstur í dreifbýli einkennast af meðalhraða ökutækis v̅j frá og með 45 km/klst. og undir 80 km/klst. 

Fyrir ökutæki í flokki N2 sem eru með búnað sem takmarkar hraða við 90 km/klst., í samræmi við tilskipun 

92/6/EBE, einkennast gluggar í dreifbýli af meðalhraða ökutækis v̅j sem er undir 70 km/klst. 

4.4.3. Gluggar á hraðbraut 

Gluggar fyrir akstur á hraðbraut einkennast af meðalhraða ökutækis v̅j frá og með 80 km/klst. og upp að 

145 km/klst. 

Fyrir ökutæki í flokki N2 sem eru með búnað sem takmarkar hraða við 90 km/klst., í samræmi við tilskipun 

92/6/EBE, einkennast gluggar á hraðbraut af meðalhraða ökutækis v̅j frá og með 70 km/klst. og upp að 

90 km/klst. 

Mynd 5 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis: skilgreiningar á akstri í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut 

(myndskýring fyrir ökutæki með brunahreyfil og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu að 

undanskildum ökutækjum í flokki N2 sem eru útbúin með búnaði sem takmarkar hraða ökutækisins við 90 

km/klst. í samræmi við tilskipun 92/6/EBE)  

  

ÞÉTTBÝLI DREIFBÝLI HRAÐBRAUT 

Gluggi 

Gluggi 
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Mynd 6 

Einkennandi koltvísýringsferill ökutækis: skilgreiningar á akstri í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut 

(myndskýring fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu að undanskildum ökutækjum í flokki N2 sem 

eru útbúin með búnaði sem takmarkar hraða ökutækisins við 90 km/klst. í samræmi við tilskipun 

92/6/EBE) 

 

4.5. Sannprófun á að ferð sé marktæk 

4.5.1. Vikmörk umhverfis einkennandi koltvísýringsferil ökutækisins 

Efri vikmörkin í einkennandi koltvísýringsferli ökutækisins eru tol1H = 45% fyrir akstur í þéttbýli og tol1H = 40% 

fyrir akstur í dreifbýli og á hraðbraut. 

Lægri vikmörkin í einkennandi koltvísýringsferli ökutækisins eru tol1L = 25% fyrir ökutæki með brunahreyfil og 

tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tol1L = 100% fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu. 

4.5.2. Sannprófun á marktæki prófunarinnar 

Prófunin er marktæk þegar minnst 50% glugganna fyrir akstur í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut eru innan 

vikmarkanna sem eru skilgreind fyrir einkennandi koltvísýringsferilinn. 

Ef lágmarkskrafan um 50% milli tol1H and tol1L er ekki uppfyllt fyrir tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu og tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er heimilt að hækka efri jákvæðu vikmörkin tol1H í 1% skrefum 

þar til 50% markmiðinu er náð. Þegar þessi tilhögun er notuð skal gildið tol1H aldrei vera hærra en 50%.“ 

31) Í stað 6. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„6. viðbætir 

ÚTREIKNINGUR Á LOKANIÐURSTÖÐUM LOSUNAR Í RAUNVERULEGUM AKSTRI 

1. Tákn, mæliþættir og einingar 

Stuðull (k) vísar til flokksins (t = heildin, u = þéttbýli, 1–2 = fyrstu tveir fasar í WLTP-prófunarlotu) 

ICk er hlutfall vegalengdar þar sem brunahreyfillinn er notaður í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri 

hleðslu, í allri RDE-ferðinni 

dICE,k er ekin vegalengd [km] með brunahreyfilinn í gangi í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu, í 

allri RDE-ferðinni 

dEV,k er ekin vegalengd [km] með brunahreyfilinn ekki í gangi í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu, 

í allri RDE-ferðinni 

MRDE,k er endanlegur massi sértækrar losunar á loftkenndum mengunarefnum miðað við vegalengd í 

raunverulegum akstri [mg/km] eða fjöldi agna [#/km] 

mRDE,k er massi sértækrar losunar loftkenndra mengunarefna [mg/km] eða fjölda agna [#/km] miðað við 

vegalengd sem á sér stað í gegnum alla RDE-ferðina og áður en nokkurs konar leiðrétting hefur 

verið gerð í samræmi við þennan viðbæti 

ÞÉTTBÝLI DREIFBÝLI HRAÐBRAUT 

Gluggi 
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MCO2RDE,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í allri RDE-

ferðinni 

MCO2WLTC,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í allri WLTC-

lotunni 

MCO2WLTC_CS,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í allri WLTC-

lotunni, frá tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu sem prófað er í hleðsluham þess 

rk hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist við RDE-prófunina og WLTP-prófunina 

RFk er niðurstöðumatstuðullinn sem er reiknaður út fyrir RDE-ferðina 

RFL1 er fyrsti mæliþáttur fallsins sem notað er til að reikna út niðurstöðumatstuðulinn 

RFL2 er annar mæliþáttur fallsins sem notað er til að reikna út niðurstöðumatstuðulinn 

2. Útreikningur lokaniðurstöðu losunar í raunverulegum akstri 

2.1. Inngangur 

Sannprófa skal að ferðin sé marktæk í samræmi við lið 9.2 í III. viðauka A. Fyrir marktækar ferðir eru endanlegar 

niðurstöður losunar í raunverulegum akstri reiknaðar út á eftirfarandi máta fyrir ökutæki með brunahreyfil, 

tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu. 

Í allri RDE-ferðinni og í hluta RDE-ferðarinnar sem er farinn í þéttbýli (k = t = heildin, k = u = þéttbýli): 

MRDE,k = mRDE,k · RFk 

Gildi mæliþáttanna RFL1 og RFL2 í fallinu sem er notað til að reikna út niðurstöðumatstuðulinn eru sem hér segir: 

— Óski framleiðandinn þess, þá einungis að því er varðar gerðarviðurkenningar sem veittar eru fyrir  

1. janúar 2020, 

RFL1 = 1,20 og RFL2 = 1,25, 

Í öllum öðrum tilvikum: 

RFL1 = 1,30 og RFL2 = 1,50, 

Niðurstöðumatstuðlar losunar í raunverulegum akstri RFk (k = t = heildin, k = u = þéttbýli) skulu fengnir með 

því að nota þá ferla sem mælt er fyrir um í lið 2.2 fyrir ökutæki með brunahreyfil og í lið 2.3 fyrir 

tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu. Þessir matstuðlar skulu vera háðir endurskoðun af hálfu 

framkvæmdastjórnarinnar og skulu endurskoðaðir með tilliti til tækniframfara. Myndræn útfærsla á aðferðinni 

er sett fram á mynd viðb. 6.1 hér á eftir og stærðfræðiformúlurnar eru í töflu viðb. 6.1: 

Mynd viðb. 6.1. 

Fall til að reikna út niðurstöðumatstuðul 
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Tafla viðb. 6.1 

Útreikningur á niðurstöðumatstuðlum 

Ef: Þá er niðurstöðumatstuðulinn RFk: Þar sem: 

rk ≤ RFL1 RFk = 1  

RFL1 < rk ≤ RFL2 RFk = a1rk + b1 
a1 =

RFL2 − 1

[RFL2(RFL1 − RFL2)]
 

b1 = 1 – a1RFL1 

rk > RFL2 RFk =
1

rk
  

2.2. Niðurstöðumatstuðull RDE-prófunar fyrir ökutæki með brunahreyfil og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu 

Gildið fyrir niðurstöðumatstuðul RDE-prófunar fer eftir hlutfallinu rk milli sértækrar koltvísýringslosunar miðað við 

vegalengd sem mælist í RDE-prófuninni og sértækrar koltvísýringslosunar miðað við vegalengd, sem ökutækið losar 

frá sér í WLTP-prófun sem gerð er í samræmi við 6. undirviðauka XXI. viðauka við þessa reglugerð, sem fengin er 

úr 12. lið gagnsæisskráar 1 í 5. viðbæti II. viðauka með innreikningi milli ökutækis H og ökutækis L (ef við á) eins 

og skilgreint er í 7. undirviðauka XXI. viðauka með notkun prófunarmassa og ökumótstöðustuðla (F0, F1 og F2) 

sem fengnir eru úr samræmisvottorði einstaka ökutækisins eins og skilgreint er í IX. viðauka. Viðeigandi fasar í 

aksturslotu WLTP-prófunarinnar skulu vera sem hér segir með tilliti til losunar í þéttbýli: 

a) varðandi ökutæki með brunahreyfil, fyrstu tveir fasar WLTP-prófunarinnar, þ.e. lághraðafasinn og 

miðhraðafasinn, 

b) varðandi tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, öll aksturslota WLTP-prófunarinnar. 

rk =
MCO2,RDE,k

MCO2,WLTP,k
 

2.3. Niðurstöðumatstuðull RDE-prófunar fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

Gildið fyrir niðurstöðumatstuðul RDE-prófunar fer eftir hlutfallinu rk milli sértækrar koltvísýringslosunar miðað við 

vegalengd sem mælist í RDE-prófuninni og sértækrar koltvísýringslosunar miðað við vegalengd, sem ökutækið losar 

frá sér í gegnum WLTP-prófun sem gerð er í hleðsluham, í samræmi við 6. undirviðauka XXI. viðauka við þessa 

reglugerð, sem fengin er úr 12. lið gagnsæisskráar 1 í 5. viðbæti II. viðauka með innreikningi milli ökutækis H og 

ökutækis L (ef við á) eins og skilgreint er í 7. undirviðauka XXI. viðauka með notkun prófunarmassa og 

ökumótstöðustuðla (F0, F1 og F2) sem fengnir eru úr samræmisvottorði einstaka ökutækisins eins og skilgreint er í 

IX. viðauka. Hlutfallið rk er leiðrétt með hlutfalli sem endurspeglar notkunina á brunahreyfli í RDE-ferðinni og í 

WLTP-prófuninni sem ljúka á með því að nota hleðsluhaminn. Formúlan hér á eftir skal vera háð endurskoðun af 

hálfu framkvæmdastjórnarinnar og skal endurskoðuð vegna tækniframfara. 

Varðandi annað hvort akstur í þéttbýli eða heildarakstur: 

rk =
MCO2,RDE,k

MCO2,WLTP,k−CS,t
∙
0,85

ICk
 

þar sem ICk er hlutfallið af vegalengd með brunahreyfilinn í gangi í annað hvort akstri í þéttbýli eða í heildarakstri, 

deilt með heildarvegalengdinni í akstri í þéttbýli eða í heildarakstri: 

ICk =
dICE,k

dICE,k + dEV,k
 

Með ákvörðun á notkun brunahreyfils í samræmi við 5. lið 4. viðbætis.“ 

32) Ákvæðum 7. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. INNGANGUR 

Vegna sérkenna PEMS-prófana skal þess ekki krafist að þær séu framkvæmdar á hverri gerð ökutækis með tilliti 

til losunar og upplýsinga um viðgerðir og viðhald ökutækja eins og er skilgreint í 1. lið 2. gr., sem hér á eftir 

nefnist „losunargerð ökutækis.“ Framleiðanda ökutækis er heimilt að flokka saman nokkrar losunargerðir 
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ökutækja og nokkur ökutæki með mismunandi uppgefin hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri í 

samræmi við I. hluta IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB, til að mynda PEMS-prófunarhóp samkvæmt 

kröfunum í 3. lið, sem skal fullgilda samkvæmt kröfunum í 4. lið.“ 

b) Liður 4.2.6 fellur brott. 

c) Í stað skýringar 2 í töflunni í lið 4.2.8 kemur eftirfarandi: 

„(2) Þegar aðeins ein losunargerð ökutækja er í PEMS-prófunarhópi skal gerðarviðurkenningaryfirvaldið ákveða 

hvort að ökutækið skuli prófað við heit- eða kaldræsingu.“ 

d) Í stað liðar 5.3 kemur eftirfarandi: 

„5.3. Yfirvaldið og framleiðandi ökutækjanna skulu halda skrá yfir losunargerðir ökutækja sem eru hlutar af 

tilteknum PEMS-prófunarhópi, á grunni gerðarviðurkenninganúmera. Fyrir hverja losunargerð skal einnig gefa 

upp samsvarandi samsetningu á gerðarviðurkenningarnúmerum, gerðum, afbrigðum og útfærslum eins og er 

skilgreint í lið 0.2 í EB-samræmisvottorði ökutækisins.“ 

33) Ákvæðum 7. viðbætis a er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„7. viðbætir a 

Sannprófun á hreyfifræði ferðar“ 

b) Í stað 1. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. Inngangur 

Í þessum viðbæti er lýst reikniaðferðum til að sannprófa hreyfifræði ferðar með því að ákvarða hverju er ofaukið 

eða hvað vantar upp á í hreyfifræði aksturs í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut.“ 

c) Í stað liðar 3.1.1 kemur: 

„3.1.1. Forvinnsla gagna 

Kvikir mæliþættir eins og hröðun (v · apos) eða RPA skulu ákvarðaðir með hraðamerki með 0,1% nákvæmni 

fyrir öll hraðagildi yfir 3 km/klst. og 1 Hz sýnatökutíðni. Þessi krafa um nákvæmni er almennt uppfyllt með 

merkjum sem kvörðuð eru út frá vegalengd og eru fengin frá (snúnings-) hraðanema á hjóli. Annars skal 

ákvarða hröðunina með 0,01 m/s2 nákvæmni og 1 Hz sýnatökutíðni. Aðskilda hraðamerkið í (v · apos) skal í 

því tilviki hafa minnst 0,1 km/klst. nákvæmni. 

Réttur hraðaferill byggir upp grunn að frekari útreikningum og flokkun eins og er lýst í liðum 3.1.2 og 3.1.3.“ 

d) Í stað liðar 3.1.3 kemur eftirfarandi: 

„3.1.3 Flokkun niðurstaðna 

Þegar búið er að reikna ai og (v · a)i, skal raða gildunum vi, di, ai and (v · a)i í hækkandi röð eftir hraða 

ökutækisins. 

Öll gagnamengi þar sem vi ≤ 60 km/klst. tilheyra þéttbýlishraðaflokknum, öll gagnamengi þar sem 

60 km/klst. < vi ≤ 90 km/klst. tilheyra dreifbýlishraðaflokknum og öll gagnamengi þar sem vi > 90 km/klst. 

tilheyra hraðbrautarhraðaflokknum. 

Varðandi ökutæki í flokki N2 sem eru útbúin með búnaði sem takmarkar hraða ökutækisins við 90 km/klst. 

tilheyra öll gagnamengi með vi ≤ 60 km/klst. hraðaflokkinum "þéttbýli“, öll gagnamengi með 60 km/klst. < vi 

≤ 80 km/klst. tilheyra hraðaflokkinum „dreifbýli“ og öll gagnamengi með vi > 80 km/klst. tilheyra 

hraðaflokkinum „hraðbraut“. 

Fjöldi gagnamengja með hröðunargildi þar sem ai > 0,1 m/s2 skal vera meiri en eða jafn og 100 í hverjum 

hraðaflokki.  
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Reikna skal meðalhraða ökutækisins v̅k fyrir hvern hraðaflokk sem hér segir: 

v̅k = (∑ vi,ki )/Nk, i = 1 to Nk, k= u, r, m 

Þar sem: 

Nk er heildarfjöldi sýna úr þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutunum.“ 

e) Í lið 4.1.1 bætist eftirfarandi við: 

„Óski framleiðandinn þess, þá einungis að því er varðar þau ökutæki í flokki N1 eða N2 sem hafa hlutfall afls miðað 

við massa ökutækis sem er 44 W/kg eða minna, gildir eftirfarandi: 

Ef v̅k ≤ 74,6 km/h 

og 

(v ∙ apos)k
_[95] > (0,136 ∙ v̅k + 14,44) 

er uppfyllt er ferðin ómarktæk. 

Ef v̅k > 74,6 km/h 

og 

(v ∙ apos)k
_[95] > (−0,097 ∙ v̅k + 31,635) 

er uppfyllt er ferðin ómarktæk. 

Nota skal eftirfarandi gildi til að reikna út hlutfall afls miðað við massa: 

— massinn sem samsvarar raunverulegum prófunarmassa ökutækisins, þ.m.t. ökumanni og PEMS-búnaði (kg), 

— hæsta málafl hreyfils samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda (W).“ 

f) Í stað liðar 4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„4.1.2. Sannprófun á RPA fyrir hvern hraðaflokk 

Ef v̅k ≤ 94,05 km/h og RPAk < (−0,0016 ∙ v̅k + 0,1755) er uppfyllt, er ferðin ómarktæk. 

Ef v̅k > 94,05 km/h og RPAk < 0,025 er uppfyllt, er ferðin ómarktæk.“ 

34) Ákvæðum 7. viðbætis b er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 4.4.3 kemur eftirfarandi: 

„4.4.3. Útreikningur á endanlegum niðurstöðum 

Jákvæð uppsöfnuð aukning hæðar yfir sjávarmáli í heilli ferð skal reiknuð með því að heilda alla jákvæða 

innreiknaða og jafnaða veghalla, þ.e. roadgrade,2(d). Staðla skal niðurstöðuna með heildarprófunar-

vegalengdinni dtot og setja fram í metrum af uppsafnaðri aukningu hæðar yfir sjávarmáli á hverja 

100 kílómetra af vegalengdinni. 

Jákvæð uppsöfnuð aukning hæðar yfir sjávarmáli í þéttbýlishluta ferðar skal þá reiknuð út frá hraða 

ökutækisins við hvern aðgreindan leiðarpunkt. 

vw = 1 / (tw,i – tw,i – 1) · 602 / 1 000 

Þar sem: 

vw - hraði ökutækis við leiðarpunkt [km/klst.] 

Öll gagnamengi með vw =< 60 km/klst. tilheyra þéttbýlishluta ferðarinnar. 

Heilda alla jákvæða innreiknaða og jafnaða veghalla sem samsvara gagnamengjum úr þéttbýlishluta ferðar. 
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Heilda töluna á 1 m leiðarpunktum sem samsvara gagnamengjum úr þéttbýlishluta ferðar og deila með 1000 

til að reikna út vegalengd prófunar í þéttbýli d urban [km]. 

Jákvæð uppsöfnuð aukning hæðar yfir sjávarmáli í þéttbýlishluta ferðar skal þá reiknuð út með því að deila í 

hæðaraukningu í þéttbýli með vegalengd prófunar í þéttbýli og setja fram í metrum af uppsafnaðri aukningu 

hæðar yfir sjávarmáli á hverja 100 kílómetra af vegalengdinni.“ 

35) Ákvæði 7. viðbætis c falla brott. 

36) Ákvæðum 8. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. og 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst kröfum er varða gagnaskipti milli mælikerfa og gagnamatshugbúnaðar og um skýrslugjöf 

og skipti á millibilsniðurstöðum og endanlegum niðurstöðum RDE-prófunar að gagnamati loknu. 

Skipti á og skýrslugjöf um lögboðna og valkvæða mæliþætti skal samræmast kröfunum í lið 3.2 í 1. viðbæti. 

Tækniskýrslan samanstendur af 5 liðum: 

i. gagnaskiptaskráin eins og lýst er í lið 4.1, 

ii. skýrslugjafarskrá #1 eins og lýst er í lið 4.2.1, 

iii. skýrslugjafarskrá #2 eins og lýst er í lið 4.2.2, 

iv. lýsing á ökutæki og hreyfli eins og lýst er í lið 4.3, 

v. myndræna stuðningsefnið fyrir uppsetningu á PEMS-kerfi eins og lýst er í lið 4.4. 

2. TÁKN, MÆLIÞÆTTIR OG EININGAR 

a1 reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

b1 reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

a2 reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

b2 reiknistuðull einkennandi koltvísýringsferilsins 

tol1– neðri frumvikmörk 

tol1+ efri frumvikmörk 

(v · apos)95k 95. hundraðshlutamark margfeldis raunhraða ökutækis og jákvæðrar hröðunar yfir 0,1 m/s2 að 

teknu tilliti til þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarakstursins [m2/s3 eða W/kg] 

RPAk hlutfallsleg jákvæð hröðun fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaraksturinn [m/s2 eða 

kWs/(kg*km)] 

ICk er hlutfall vegalengdar þar sem brunahreyfillinn er notaður í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri 

hleðslu, í allri RDE-ferðinni 

dICE,k er ekin vegalengd [km] með brunahreyfilinn í gangi í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu, 

í allri RDE-ferðinni 

dEV,k er ekin vegalengd [km] með brunahreyfilinn ekki í gangi í tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri 

hleðslu, í allri RDE-ferðinni 

MCO2,RDE,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í allri RDE-

ferðinni 

MCO2,WLTP,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í WLTP-

prófuninni 

MCO2,WLTP_CS,k er massi sértækrar koltvísýringslosunar [g/km] miðað við vegalengd sem á sér stað í WLTP-

prófun í tengslum við tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu, sem prófað er í 

hleðsluham 

rk hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist við RDE-prófunina og WLTP-prófunina 

RFk er niðurstöðumatstuðullinn sem er reiknaður út fyrir RDE-ferðina 
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RFL1 er fyrsti mæliþáttur fallsins sem notað er til að reikna út niðurstöðumatstuðulinn 

RFL2 er annar mæliþáttur fallsins sem er notað til að reikna út niðurstöðumatstuðulinn.“ 

b) Í stað liðar 3.1 kemur eftirfarandi: 

„3.1. Almennt 

Gefa skal skýrslu um losunargildi ásamt öðrum viðeigandi mæliþáttum og skiptast á þeim í formi gagnaskráa á 

csv-sniði. Gildi mæliþátta skulu aðskilin með kommu, ASCII-kóði #h2C. Gildi undirmæliþátta skulu aðskilin 

með tvípunkti, ASCII-kóði #h3B. Tugastafsmerki tölugilda skal vera punktur, ASCII-kóði #h2E. Í lok hverrar 

línu kemur vending og línuskipti, ASCII-kóði #h0D #h0A. Ekki skal nota nein tákn til að aðskilja þúsundir.“ 

c) Í stað liðar 3.3 kemur eftirfarandi: 

„3.3. Millibilsniðurstöður og lokaniðurstöður 

Samantekt á mæliþáttum millibilsniðurstaðna skal skrásett og hafa sömu uppsetningu og tilgreint er í töflu 3. 

Afla skal upplýsinganna í töflu 3 áður en gagnamatsaðferðunum og aðferðunum við útreikning á losun, sem 

mælt er fyrir um í 5. og 6. viðbæti, er beitt. 

Ökutækjaframleiðandinn skal skrá fyrirliggjandi niðurstöður sem fengust með gagnamatsaðferðunum í 

aðskildar skrár. Skýrsla um niðurstöðurnar úr gagnamatinu sem var gert með aðferðinni sem er lýst í 5. viðbæti 

og með útreikningnum á losun sem lýst er í 6. viðbæti skal gefin í samræmi við töflur 4, 5 og 6. Inngangur 

skýrslugjafarskrárinnar skal vera í þremur hlutum. Fyrstu 95 línurnar skulu fráteknar fyrir sértækar upplýsingar 

um forsendur sem eru notaðar í gagnamatsaðferðinni. Í línum 101-195 skulu koma niðurstöðurnar úr 

gagnamatsaðferðinni. Línur 201-490 skulu fráteknar til skýrslugjafar um lokaniðurstöður um losun. Lína 501 

og allar línur sem á eftir koma mynda meginmál skýrslugjafarskrárinnar og skulu innihalda nákvæmar 

niðurstöður úr gagnamatinu.“ 

d) Í stað liða 4.1 til 4.2.2. komi eftirfarandi: 

„4.1. Gagnaskipti: 

Vinstri dálkur töflu 1 er mæliþátturinn sem á að tilkynna (fast snið og efni). Miðdálkur töflu 1 er lýsingin 

og/eða einingin (fast snið og efni). Ef hægt er að lýsa mæliþætti með efnisatriði úr fyrir fram skilgreindri skrá 

úr miðdálkinum þá skal lýsa mæliþættinum með því fyrir fram skilgreinda flokkunarkerfi (t.d. í 19. línu 

gagnaskiptaskrárinnar ætti að lýsa ökutæki með handskiptingu sem handskiptu en ekki HS (e. Mt) eða handsk. 

(e. Man) eða út frá neinu öðru flokkunarkerfi). Færa ætti raunverulegu gögnin í hægri dálkinn í töflu 1. Dæmi 

um gögn hafa verið sett í töflurnar til að sýna réttu aðferðina við að fylla inn tilkynnta innihaldið. Uppröðunina 

á dálkum og línum (þ.m.t. eyður) verður að virða. 

Tafla 1 

Inngangur gagnaskiptaskrárinnar 

AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

Dagsetning prófunar [dd.mm.áááá] 13.10.2016 

Stofnun sem hefur eftirlit með 

prófuninni 

[heiti stofnunarinnar] Dæmi 

Staðsetning prófunar [Borg (land)] Ispra (Ítalía) 

Stofnun sem óskar eftir prófuninni [heiti stofnunarinnar] Dæmi 

Ökumaður ökutækisins [TS/Lab/OEM] VELA rannsóknarstofa 

Gerð ökutækis [verslunarheiti ökutækis] Verslunarheiti 

Framleiðandi ökutækisins [heiti] Dæmi 
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

Árgerð ökutækisins [ár] 2017 

Auðkenni ökutækisins [verksmiðjunúmer ökutækis eins og 

skilgreint er í ISO 3779:2009] 

ZA1JRC2U912345678 

Staða kílómetramælis við upphaf 

prófunar 

[km] 5 252 

Staða kílómetramælis við lok prófunar [km] 5 341 

Ökutækjaflokkur [flokkur eins og skilgreint er í II. 

viðauka við tilskipun 70/156/EBE] 

M1 

Losunarmörk fyrir gerðarviður-

kenningu 

[Euro X] Euro 6c 

Gerð kveikju [r.kv. (PI), þj.kv. (CI)] PI 

Málafl hreyfils [kW] 85 

Toppgildi snúningsvægis [Nm] 190 

Slagrými hreyfils [rúmsentimetrar] 1 197 

Yfirfærsla [Beinskipt, sjálfskipt eða samfelld, 

stiglaus skipting] 

CVT 

Fjöldi framgíra [#] 6 

Eldsneytistegund. Tilgreina eldsneytið 

sem notað er í prófuninni ef ökutæki 

notar fjölblöndueldsneyti 

[bensín/dísilolía/fljótandi 

jarðolíugas/lífmetan/etanól/ 

lífdísilolía] 

Dísilolía 

Smurefni [merking vöru] 5W30 

Stærð fremri og aftari hjólbarða [breidd.hæð.ummál 

felgu/breidd.hæð.ummál felgu] 

195.55.20/195.55.20 

Þrýstingur í hjólbörðum á fram- og 

afturási 

[bar/bar] 2,5/2,6 

Mæliþættir ökumótstöðu [F0/F1/F2] 60,1/0,704/0,03122 

Prófunarlota vegna gerðarviður-

kenningar 

[NEDC/WLTC] WLTC 

Losun koltvísýrings við gerðarviður-

kenningu 

[g/km] 139,1 

Losun koltvísýrings í lághraðaham 

WLTC-prófunarlotu 

[g/km] 155,1 

Losun koltvísýrings í miðlungs-

hraðaham WLTC-prófunarlotu 

[g/km] 124,5 

Losun koltvísýrings í háhraðaham 

WLTC-prófunarlotu 

[g/km] 133,8 

Losun koltvísýrings í hæsta hraðaham 

WLTC-prófunarlotu 

[g/km] 146,2 

Prófunarmassi ökutækis (1) [kg] 1 743,1 

Framleiðandi PEMS-kerfis [heiti] 01. FRAML. 

PEMS-gerð [PEMS-verslunarheiti] PEMS X56 

PEMS-raðnúmer [fjöldi] C9658 
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

PEMS-aflgjafi [Gerð rafgeymis Li-ion/Ni-Fe/Mg-ion] Li-ion 

Framleiðandi greiningartækis fyrir 

lofttegundir 

[heiti] 22. FRAML. 

Gerð greiningartækis fyrir lofttegundir [Gerð] IR 

Raðnúmer greiningartækis fyrir 

lofttegundir 

[fjöldi] 556 

Tegund knúningsafls [Ökutæki með brunahreyfil/tvinnra-

fökutæki, sem ekki er ætlað fyrir ytri 

hleðslu/tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

ICE 

Rafhreyfilafl [kW. 0 ef ökutæki hefur einungis 

brunahreyfil] 

0 

Ástand hreyfils við upphaf prófunar [kaldur/heitur] Kaldur 

Drifhamur hjóla [2WD/4WD] 2WD 

Gervifarmþungi [% fráviks frá farmþunga] 28 

Eldsneyti sem er notað [viðmiðun/markaður/EN228] markaður 

Mynsturdýpt hjólbarða [mm] 5 

Aldur ökutækis [mánuðir] 26 

Eldsneytisskömmtun [Bein innsprautun/óbein innsprautun/ 

bein og óbein innsprautun] 

Bein innsprautun 

Gerð yfirbyggingar [fernar dyr/hallbakur/skutbifreið/ 

tvennar dyr/ blæjubifreið/vöruflutn-

ingabifreið/sendibifreið] 

fernar dyr 

Koltvísýringslosun í hleðsluham 

(tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri 

hleðslu) 

[g/km] — 

Framleiðandi 

útblástursmassastreymismælis (3) 

[heiti] EFMman 2 

Gerð nema í útblástursmassa-

streymismæli (3) 

[meginregla verkunarmáta] Pitot 

Raðnúmer útblástursmassa-

streymismælis (3) 

[númer] 556 

Með hverju útblástursmassastreymi er 

fundið 

[útblástursmassastreymismælir/ 

stýrieining hreyfils/nemi] 

útblástursmassastreymismælir 

Loftþrýstingsnemi [gerð/ framleiðandi] Piezoresistor/AAA 

Dagsetning prófunar [dd.mm.áááá] 13.10.2016 

Upphafstími forprófunarferlis [klst:mín] 15:25 

Upphafstími ferðar [klst:mín] 15:42 

Upphafstími eftirprófunarferlis [klst:mín] 17:28 

Endatími forprófunarferlis [klst:mín] 15:32 

Endatími ferðar [klst:mín] 17:25 

Endatími eftirprófunarferlis [klst:mín] 17:38 

Hármarkshitastig varmajafnvægis [K] 291,2 
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

Lágmarkshitastig varmajafnvægis [K] 290,7 

Varmajafnvægi náð að öllu leyti eða að 

hluta til við rýmkuð skilyrði í 

umhverfishita 

[já/nei] Nei 

Drifhamur ökutækis með brunahreyfil 

ef við á 

[venjulegur/kappakstur/vistvænn] Vistvænn 

Drifhamur tengitvinnrafökutækis [hleðsluhamur/afhleðsluhamur/hleðsla 

rafgeymis/væg notkun] 

 

Einhver virk öryggiskerfi gerð óvirk 

við prófunina? 

[Nei/ESP/ABS/AEB] Nei 

Stöðvunar-/ræsingarkerfi virkt [Já/nei/ekkert SS] Ekkert SS 

Loftræsting [af/á] af 

Tímaleiðrétting: THC-hliðrun [s]  

Tímaleiðrétting: CH4-hliðrun [s]  

Tímaleiðrétting: NMHC-hliðrun [s]  

Tímaleiðrétting: Hliðrun súrefnis [s] –2 

Tímaleiðrétting: PN-hliðrun [s] 3,1 

Tímaleiðrétting: CO-hliðrun [s] 2,1 

Tímaleiðrétting: CO2-hliðrun [s] 2,1 

Tímaleiðrétting: NO-hliðrun [s] –1,1 

Tímaleiðrétting: NO2-hliðrun [s] –1,1 

Tímaleiðrétting: Hliðrun útblást-

ursmassastreymis 

[s] 3,2 

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir THC [ppm]  

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir CH4 [ppm]  

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir 

NMHC 

[ppm]  

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir O2 [%]  

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir PN [#]  

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir CO [ppm] 18 000 

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir CO2 [%] 15 

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir NO [ppm] 4 000 

Viðmiðunargildi mælisviðs fyrir NO2 [ppm] 550 

(4)   

(4)   

(4)   
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

(4)   

(4)   

(4)   

Núllsvörun fyrir prófun THC [ppm]  

Núllsvörun fyrir prófun CH4 [ppm]  

Núllsvörun fyrir prófun NMHC [ppm]  

Núllsvörun fyrir prófun O2 [%]  

Núllsvörun fyrir prófun PN [#]  

Núllsvörun fyrir prófun CO [ppm] 0 

Núllsvörun fyrir prófun CO2 [%] 0 

Núllsvörun fyrir prófun NO [ppm] 0,03 

Núllsvörun fyrir prófun NO2 [ppm] –0,06 

Mælisviðssvörun fyrir prófun THC [ppm]  

Mælisviðssvörun fyrir prófun CH4 [ppm]  

Mælisviðssvörun fyrir prófun NMHC [ppm]  

Mælisviðssvörun fyrir prófun O2 [%]  

Mælisviðssvörun fyrir prófun PN [#]  

Mælisviðssvörun fyrir prófun CO [ppm] 18 008 

Mælisviðssvörun fyrir prófun CO2 [%] 14,8 

Mælisviðssvörun fyrir prófun NO [ppm] 4 000 

Mælisviðssvörun fyrir prófun NO2 [ppm] 549 

Núllsvörun eftir prófun THC [ppm]  

Núllsvörun eftir prófun CH4 [ppm]  

Núllsvörun eftir prófun NMHC [ppm]  

Núllsvörun eftir prófun O2 [%]  

Núllsvörun eftir prófun PN [#]  

Núllsvörun eftir prófun CO [ppm] 0 

Núllsvörun eftir prófun CO2 [%] 0 
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

Núllsvörun eftir prófun NO [ppm] 0,11 

Núllsvörun eftir prófun NO2 [ppm] 0,12 

Mælisviðssvörun eftir prófun THC [ppm]  

Mælisviðssvörun eftir prófun CH4 [ppm]  

Mælisviðssvörun eftir prófun NMHC [ppm]  

Mælisviðssvörun eftir prófun O2 [%]  

Mælisviðssvörun eftir prófun PN [#]  

Mælisviðssvörun eftir prófun CO [ppm] 18 010 

Mælisviðssvörun eftir prófun CO2 [%] 14,55 

Mælisviðssvörun eftir prófun NO [ppm] 4 505 

Mælisviðssvörun eftir prófun NO2 [ppm] 544 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

THC 

[mg/km]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CH4 

[mg/km]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NMHC 

[mg/km]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

PN 

[#/km]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CO 

[mg/km] 56,0 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CO2 

[g/km] 2,2 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NOX 

[mg/km] 11,5 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

THC 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CH4 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NMHC 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

PN 

[% af agnamælingakerfinu]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CO 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni] 2,0 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

CO2 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni] 3,5 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NOX 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni] 4,2 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NO 

[mg/km]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NO2 

[mg/km]  
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AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NO 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni]  

PEMS-fullgilding — niðurstöður fyrir 

NO2 

[% af rannsóknarstofuviðmiðuninni]  

Vikmörk NOX [gildi] 0,43 

Vikmörk fjölda efnisagna [gildi] 0,5 

Vikmörk CO [gildi]  

Ki notað [enginn/viðbætinn/margfaldandi] Ekkert 

Ki stuðull/ Ki fráviksgildi [gildi]  

(5)   

(1) Massi ökutækis eins og hann var í prófun á vegi, þ.m.t. massi ökumanns og allra íhluta PEMS-kerfisins, þ.m.t. allur 

tilbúinn gervifarmþungi. 

(2) Frátekið fyrir viðbótarupplýsingar um framleiðendur greiningartækja og raðnúmer ef fleiri en eitt greiningartæki er 

notað. 

(3) Lögboðið ef útblástursmassastreymið er ákvarðað með útblástursmassastreymismæli. 

(4) Ef þörf er á má færa inn viðbótarupplýsingar hérna. 

(5) Viðbótarmæliþáttum má bæta við til að auðkenna og merkja prófunina. 

Meginmál gagnaskiptaskrárinnar samanstendur af þriggja línu yfirskrift sem samsvarar línum 198, 199 og 200 

(tafla 2, víxlað) og raunverulegum gildum sem skráð eru í ferðinni, sem hafa á með frá línu 201 og þar til 

greint hefur verið frá öllum gögnum. Vinstri dálkur töflu 2 samsvarar línu 198 í gagnaskiptaskránni (fast snið). 

Miðdálkur töflu 2 samsvarar línu 199 í gagnaskiptaskránni (fast snið). Hægri dálkur töflu 2 samsvarar línu 200 

í gagnaskiptaskránni (fast snið). 

Tafla 2 

Meginmál gagnaskiptaskrárinnar; línunum og dálkunum í þessari töflu skal víxlað í meginmáli 

gagnaskiptaskrárinnar 

Tími ferð [s] 

Hraði ökutækis (1) Nemi [km/klst.] 

Hraði ökutækis (1) GPS-staðsetningarkerfi [km/klst.] 

Hraði ökutækis (1) ECU [km/klst.] 

Breiddargráða GPS-staðsetningarkerfi [gráða:mín:s] 

Lengdargráða GPS-staðsetningarkerfi [gráða:mín:s] 

Hæð yfir sjávarmáli (1) GPS-staðsetningarkerfi [m] 

Hæð yfir sjávarmáli (1) Nemi [m] 

Loftþrýstingur Nemi [kPa] 

Umhverfishiti Nemi [K] 

Umhverfisraki Nemi [g/kg] 

THC-styrkur Greiningartæki [ppm] 

CH4-styrkur Greiningartæki [ppm] 

NMHC-styrkur Greiningartæki [ppm] 

CO-styrkur Greiningartæki [ppm] 

CO2-styrkur Greiningartæki [ppm] 
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NOX-styrkur Greiningartæki [ppm] 

NO-styrkur Greiningartæki [ppm] 

NO2-styrkur Greiningartæki [ppm] 

O2-styrkur Greiningartæki [ppm] 

Agnaþéttni Greiningartæki [#/m3] 

Útblástursmassastreymi útblástursmassastreymism

ælir 

[kg/s] 

Hitastig útblásturslofts í útblástursmassastreym-

ismælinum (EFM) 

útblástursmassastreymism

ælir 

[K] 

Útblástursmassastreymi Nemi [kg/s] 

Útblástursmassastreymi ECU [kg/s] 

THC-massi Greiningartæki [g/s] 

CH4-massi Greiningartæki [g/s] 

NMHC-massi Greiningartæki [g/s] 

CO-massi Greiningartæki [g/s] 

CO2-massi Greiningartæki [g/s] 

NOX-massi Greiningartæki [g/s] 

NO-massi Greiningartæki [g/s] 

NO2-massi Greiningartæki [g/s] 

Súrefnismassi Greiningartæki [g/s] 

PN Greiningartæki [#/s] 

Mæling lofttegunda virk PEMS [virk (1); óvirk (0); villa  

(> 1)] 

Snúningshraði hreyfils ECU [sn./mín.] 

snúningsvægi hreyfils ECU [Nm] 

Snúningsvægi við drifás Nemi [Nm] 

Snúningshraði hjóla Nemi [rad/s] 

Eldsneytisstreymi ECU [g/s] 

Eldsneytisstreymi til hreyfils ECU [g/s] 

Inntaksloftstreymi til hreyfils ECU [g/s] 

Hitastig kælivökva hreyfils ECU [K] 

Hitastig á smurolíu ECU [K] 

Endurnýjunarstaða ECU — 

Staðsetning fetils ECU [%] 

Staða ökutækis ECU [villa (1); eðlileg (0)] 

Hundraðshlutfall snúningsvægis ECU [%] 

Hundraðshlutfall núningsvægis ECU [%] 
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Hleðsluástand ECU [%] 

Rakastig Nemi [%] 

(2)   

(1) Skal ákvarða með minnst einni aðferð. 

(2) Bæta má við viðbótarmæliþáttum til að auðkenna ökutækið og prófunarskilyrðin. 

Vinstri dálkur töflu 3 er mæliþátturinn sem á að tilkynna (fast snið). Miðdálkur töflu 3 er lýsingin og/eða 

einingin (fast snið). Ef hægt er að lýsa mæliþætti með efnisatriði úr fyrir fram skilgreindri skrá úr 

miðdálkinum þá skal lýsa mæliþættinum með því fyrir fram skilgreinda flokkunarkerfi. Færa ætti raunverulegu 

gögnin í hægri dálkinn í töflu 3. Dæmi um gögn hafa verið sett í töfluna til að sýna réttu aðferðina við að fylla 

inn tilkynnta innihaldið. Uppröðunina á dálkum og línum verður að virða. 

4.2. Millibilsniðurstöður og lokaniðurstöður 

4.2.1. Millibilsniðurstöður 

Tafla 3 

Skýrslugjafarskrá #1 — Samantekt á mæliþáttum millibilsniðurstaðna 

Heildarvegalengd ferðar [km] 90,9 

Heildartímalengd ferðar [klst:mín:s] 01:37:03 

Heildarstöðvunartími [mín:s] 09:02 

Meðalhraði í ferð [km/klst.] 56,2 

Hámarkshraði í ferð [km/klst.] 142,8 

Meðaltal THC-losunar [ppm]  

Meðaltal CH4-losunar [ppm]  

Meðaltal NMHC-losunar [ppm]  

Meðaltal CO-losunar [ppm] 15,6 

Meðaltal CO2-losunar [ppm] 119 969,1 

Meðaltal NOX-losunar [ppm] 6,3 

Meðaltal fjölda losaðra agna [#/m3]  

Meðalútblástursmassastreymi [kg/s] 0,010 

Meðalhiti útblásturs [K] 368,6 

Hámarkshiti útblásturs [K] 486,7 

Uppsafnaður THC-massi [g]  

Uppsafnaður CH4-massi [g]  

Uppsafnaður NMHC-massi [g]  

Uppsafnaður CO-massi [g] 0,69 

Uppsafnaður CO2-massi [g] 12 029,53 

Uppsafnaður NOX-massi [g] 0,71 

Uppsafnaður agnafjöldi [#]  

THC-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

CH4-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

NMHC-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  
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CO-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 7,68 

CO2-losun fyrir ferðina í heild [g/km] 132,39 

NOX-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 7,98 

Fjöldi losaðra agna fyrir ferðina í heild [#/km]  

Vegalengd í þéttbýli [km] 34,7 

Tímalengd í þéttbýli [klst:mín:s] 01:01:42 

Stöðvunartími í þéttbýli [mín:s] 09:02 

Meðalhraði í þéttbýli [km/klst.] 33,8 

Hámarkshraði í þéttbýli [km/klst.] 59,9 

Meðalstyrkur THC við akstur í þéttbýli [ppm]  

Meðalstyrkur CH4 við akstur í þéttbýli [ppm]  

Meðalstyrkur NMHC við akstur í þéttbýli [ppm]  

Meðalstyrkur CO við akstur í þéttbýli [ppm] 23,8 

Meðalstyrkur CO2 við akstur í þéttbýli [ppm] 115 968,4 

Meðalstyrkur NOX við akstur í þéttbýli [ppm] 7,5 

Meðalagnaþéttni við akstur í þéttbýli [#/m3]  

Meðalútblástursmassastreymi við akstur í þéttbýli [kg/s] 0,007 

Meðalhiti útblásturs við akstur í þéttbýli [K] 348,6 

Hámarkshiti útblásturs við akstur í þéttbýli [K] 435,4 

Uppsafnaður THC-massi við akstur í þéttbýli [g]  

Uppsafnaður CH4-massi við akstur í þéttbýli [g]  

Uppsafnaður NMHC-massi við akstur í þéttbýli [g]  

Uppsafnaður CO-massi við akstur í þéttbýli [g] 0,64 

Uppsafnaður CO2-massi við akstur í þéttbýli [g] 5 241,29 

Uppsafnaður NOX-massi við akstur í þéttbýli [g] 0,45 

Uppsafnaður agnafjöldi við akstur í þéttbýli [#]  

THC-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

CH4-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

NMHC-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

CO-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 18,54 

CO2-losun við akstur í þéttbýli [g/km] 150,64 

NOX-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 13,18 

Fjöldi losaðra agna við akstur í þéttbýli [#/km]  

Vegalengd í dreifbýli [km] 30,0 

Tímalengd í dreifbýli [klst:mín:s] 00:22:28 

Stöðvunartími í dreifbýli [mín:s] 00:00 

Meðalhraði í dreifbýli [km/klst.] 80,2 
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Hámarkshraði í dreifbýli [km/klst.] 89,8 

Meðalstyrkur THC við akstur í dreifbýli [ppm]  

Meðalstyrkur CH4við akstur í dreifbýli [ppm]  

Meðalstyrkur NMHC við akstur í dreifbýli [ppm]  

Meðalstyrkur CO við akstur í dreifbýli [ppm] 0,8 

Meðalstyrkur CO2 við akstur í dreifbýli [ppm] 126 868,9 

Meðalstyrkur NOXvið akstur í dreifbýli [ppm] 4,8 

Meðalagnaþéttni við akstur í dreifbýli [#/m3]  

Meðalútblástursmassastreymi í dreifbýli [kg/s] 0,013 

Meðalhiti útblásturs í dreifbýli [K] 383,8 

Hámarkshiti útblásturs í dreifbýli [K] 450,2 

Uppsafnaður THC-massi við akstur í dreifbýli [g]  

Uppsafnaður CH4-massi við akstur í dreifbýli [g]  

Uppsafnaður NMHC-massi við akstur í dreifbýli [g]  

Uppsafnaður CO-massi við akstur í dreifbýli [g] 0,01 

Uppsafnaður CO2-massi við akstur í dreifbýli [g] 3 500,77 

Uppsafnaður NOX-massi við akstur í dreifbýli [g] 0,17 

Uppsafnaður agnafjöldi við akstur í dreifbýli [#]  

THC-losun við akstur í dreifbýli [mg/km]  

CH4-losun við akstur í dreifbýli [mg/km]  

NMHC-losun við akstur í dreifbýli [mg/km]  

CO-losun við akstur í dreifbýli [mg/km] 0,25 

CO2-losun við akstur í dreifbýli [g/km] 116,44 

NOX-losun við akstur í dreifbýli [mg/km] 5,78 

Fjöldi losaðra agna við akstur í dreifbýli [#/km]  

Vegalengd á hraðbraut [km] 26,1 

Tímalengd á hraðbraut [klst:mín:s] 00:12:53 

Stöðvunartími á hraðbraut [mín:s] 00:00 

Meðalhraði á hraðbraut [km/klst.] 121,3 

Hámarkshraði á hraðbraut [km/klst.] 142,8 

Meðalstyrkur THC við akstur á hraðbraut [ppm]  
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Meðalstyrkur CH4við akstur á hraðbraut [ppm]  

Meðalstyrkur NMHC við akstur á hraðbraut [ppm]  

Meðalstyrkur CO við akstur á hraðbraut [ppm] 2,45 

Meðalstyrkur CO2 við akstur á hraðbraut [ppm] 127 096,5 

Meðalstyrkur NOXvið akstur á hraðbraut [ppm] 2,48 

Meðalagnaþéttni við akstur á hraðbraut [#/m3]  

Meðalútblástursmassastreymi á hraðbraut [kg/s] 0,022 

Meðalhiti útblásturs á hraðbraut [K] 437,9 

Hámarkshiti útblásturs á hraðbraut [K] 486,7 

Uppsafnaður THC-massi við akstur á hraðbraut [g]  

Uppsafnaður CH4-massi við akstur á hraðbraut [g]  

Uppsafnaður NMHC-massi við akstur á hraðbraut [g]  

Uppsafnaður CO-massi við akstur á hraðbraut [g] 0,04 

Uppsafnaður CO2-massi við akstur á hraðbraut [g] 3 287,47 

Uppsafnaður NOX-massi við akstur á hraðbraut [g] 0,09 

Uppsafnaður agnafjöldi við akstur á hraðbraut [#]  

THC-losun við akstur á hraðbraut [mg/km]  

CH4-losun við akstur á hraðbraut [mg/km]  

NMHC-losun við akstur á hraðbraut [mg/km]  

CO-losun við akstur á hraðbraut [mg/km] 1,76 

CO2-losun við akstur á hraðbraut [g/km] 126,20 

NOX-losun við akstur á hraðbraut [mg/km] 3,29 

Fjöldi losaðra agna við akstur á hraðbraut [#/km]  

Hæð yfir sjávarmáli á byrjunarpunkti (m yfir sjávarmáli) 123,0 

Hæð yfir sjávarmáli á endapunkti (m yfir sjávarmáli) 154,1 

Uppsöfnuð hæðaraukning meðan á ferð stendur [m/100 km] 834,1 

Uppsöfnuð hæðaraukning í þéttbýli [m/100 km] 760,9 

Gagnamengi úr þéttbýlishluta ferðar með hröðunargildum 

> 0,1 m/s2 

[fjöldi] 845 

(v · apos)95 urban [m2/s3] 9,03 

RPAurban [m/s2] 0,18 
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Gagnamengi úr dreifbýlishluta ferðar með hröðunargildum 

> 0,1 m/s2 

[fjöldi] 543 

(v · apos)95 rural [m2/s3] 9,60 

RPArural [m/s2] 0,07 

Gagnamengi úr hraðbrautarhluta ferðar með hröðunar-

gildum > 0,1 m/s2 

[fjöldi] 268 

(v · apos)95 motorway [m2/s3] 5,32 

RPAmotorway [m/s2] 0,03 

Vegalengd kaldræsingar [km] 2,3 

Tímalengd kaldræsingar [klst:mín:s] 00:05:00 

Kaldræsing stöðvunartími [mín:s] 60 

Kaldræsing meðalhraði [km/klst.] 28,5 

Kaldræsing hámarkshraði [km/klst.] 55,0 

Ekin vegalengd í þéttbýli með brunahreyfil í gangi [km] 34,8 

Hraðamerki notað [GPS/stýrieining 

hreyfils/nemi] 

GPS-

staðsetningarkerfi 

T4253H-sía notuð [já/nei] nei 

Tímalengd lengsta stöðvunartíma [s] 54 

stöðvun í þéttbýli > 10 sekúndur [fjöldi] 12 

Tímalengd í lausagangi eftir fyrstu ræsingu [s] 7 

Hraðahlutfall fyrir hraðbrautarhlutann > 145 km/klst. [%] 0,1 

Hámarkshæð yfir sjávarmáli í ferðinni [m] 215 

Hámarksumhverfishiti [K] 293,2 

Lágmarksumhverfishiti [K] 285,7 

Ferð farin að öllu leyti eða að hluta til við rýmkuð skilyrði 

um hæð yfir sjávarmáli 

[já/nei] nei 

Ferð farin að öllu leyti eða að hluta til við rýmkuð skilyrði 

um umhverfishita 

[já/nei] nei 

Meðaltal NO-losunar [ppm] 3,2 

Meðaltal NO2-losunar [ppm] 2,1 

Uppsafnaður NO-massi [g] 0,23 

Uppsafnaður NO2-massi [g] 0,09 

NO-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 5,90 

NO2-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 2,01 

Meðalstyrkur NO við akstur í þéttbýli [ppm] 7,6 

Meðalstyrkur NO2 við akstur í þéttbýli [ppm] 1,2 

Uppsafnaður NO-massi við akstur í þéttbýli [g] 0,33 

Uppsafnaður NO2-massi við akstur í þéttbýli [g] 0,12 

NO-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 11,12 

NO2-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 2,12 
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Meðalstyrkur NO við akstur í dreifbýli [ppm] 3,8 

Meðalstyrkur NO2 við akstur í dreifbýli [ppm] 1,8 

Uppsafnaður NO-massi við akstur í dreifbýli [g] 0,33 

Uppsafnaður NO2-massi við akstur í dreifbýli [g] 0,12 

NO-losun við akstur í dreifbýli [mg/km] 11,12 

NO2-losun við akstur í dreifbýli [mg/km] 2,12 

Meðalstyrkur NO við akstur á hraðbraut [ppm] 2,2 

Meðalstyrkur NO2 við akstur á hraðbraut [ppm] 0,4 

Uppsafnaður NO-massi við akstur á hraðbraut [g] 0,33 

Uppsafnaður NO2-massi við akstur á hraðbraut [g] 0,12 

NO-losun við akstur á hraðbraut [mg/km] 11,12 

NO2-losun við akstur á hraðbraut [mg/km] 2,21 

AUÐKENNING PRÓFUNAR [kóði] TEST_01_Veh01 

Dagsetning prófunar [dd.mm.áááá] 13.10.2016 

Stofnun sem hefur eftirlit með prófuninni [heiti stofnunarinnar] Dæmi 

(1)   

(1) Bæta má við mæliþáttum til að auðkenna viðbótarþætti ferðar. 

4.2.2. Niðurstöður úr gagnamatinu 

Frá línu 1 til 497 í töflu 4 er vinstri dálkurinn sá mæliþáttur sem á að tilkynna (fast snið), miðdálkurinn er 

lýsingin og/eða einingin (fast snið) og hægri dálkurinn er þar sem færa ætti raunverulegu gögnin inn. Dæmi 

um gögn hafa verið sett í töfluna til að sýna réttu aðferðina við að fylla inn tilkynnta innihaldið. Uppröðunina á 

dálkum og línum verður að virða. 

Tafla 4 

Yfirskrift skýrslugjafarskráar #2 — Reiknistillingar í gagnamatsaðferð í samræmi við 5. og 6. viðbæti 

Viðmiðunarmassi 

koltvísýrings 

[g] 1 529,48 

Reiknistuðull einkennandi 

koltvísýringsferilsins a1 

— –1,99 

Reiknistuðull einkennandi 

koltvísýringsferilsins b1 

— 238,07 

Reiknistuðull einkennandi 

koltvísýringsferilsins a2 

— 0,49 

Reiknistuðull einkennandi 

koltvísýringsferilsins b2 

— 97,02 

[Frátekið til notkunar síðar] —  

[Frátekið til notkunar síðar] —  

[Frátekið til notkunar síðar] —  
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[Frátekið til notkunar síðar] —  

[Frátekið til notkunar síðar] —  

Reiknihugbúnaður og útgáfa 

hans 

— EMROAD V.5.90 B5 

Efri frumvikmörk tol1+ [%][% URB/ % RUR/ % MOT] 45/40/40 

Neðri frumvikmörk tol1– [%] 25 

IC(t) [hlutfall brunahreyfils fyrir ferð í heild] 1 

dICE(t) [km með brunahreyfli fyrir ferð í heild] 88 

dEV(t) [km með rafafli fyrir ferð í heild] 0 

mCO2_WLTP_CS(t) [kg koltvísýringslosunar sem á sér stað í WLTP-

prófun á tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu sem 

prófað er í hleðsluham] 

 

MCO2_WLTP(t) [sértæk koltvísýringslosun miðað við vegalengd, 

mæld í g/km, sem á sér stað í WLTP-prófun] 

154 

MCO2_WLTP_CS(t) [sértæk koltvísýringslosun miðað við vegalengd, 

mæld í g/km, sem á sér stað í WLTP-prófun á 

tvinnrafökutæki ætluðu fyrir ytri hleðslu sem prófað 

er í hleðsluham] 

 

MCO2_RDE(t) [massi sértækrar koltvísýringslosunar miðað við 

vegalengd [g/km] í gegnum heila RDE-ferð] 

122,4 

MCO2_RDE(u) [massi sértækrar koltvísýringslosunar miðað við 

vegalengd [g/km] í RDE-ferð í þéttbýli] 

135,8 

r(t) [hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist við 

RDE-prófunina og WLTP-prófunina] 

1,15 

rOVC-HEV(t) [hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist við 

alla RDE-prófunina og alla WLTP-prófunina fyrir 

tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu] 

 

RF(t) [niðurstöðumatstuðull sem er reiknaður út fyrir alla 

RDE-ferðina] 

1 

RFL1 [fyrsti mæliþáttur fallsins sem er notað til að reikna út 

niðurstöðumatstuðulinn] 

1,2 

RFL2 [annar mæliþáttur fallsins sem er notað til að reikna út 

niðurstöðumatstuðulinn] 

1,25 

IC(u) [hlutfall brunahreyfils í ferð í þéttbýli] 1 

dICE(u) [km með brunahreyfil í ferð í þéttbýli] 25 

dEV(u) [km með rafafli í ferð í þéttbýli] 0 

r(u) [hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist í RDE-

prófun í þéttbýli og í fösum 1 + 2 í WLTP-prófuninni] 

1,26 
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rOVC-HEV(u) [hlutfall milli koltvísýringslosunar sem mælist í 

þéttbýlishluta RDE-prófunarinnar og í allri WLTP-

prófuninni fyrir tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri 

hleðslu] 

 

RF(u) [niðurstöðumatstuðull sem er reiknaður út fyrir RDE-

ferðina í þéttbýli] 

0,793651 

AUÐKENNING 

PRÓFUNAR 

[kóði] TEST_01_Veh01 

Dagsetning prófunar [dd.mm.áááá] 13.10.2016 

Stofnun sem hefur eftirlit 

með prófuninni 

[heiti stofnunarinnar] Dæmi 

(1)   

(1) Bæta má við mæliþáttum fram að línu 95 til að auðkenna frekari reiknistillingar. 

Upphaf töflu 5a er frá línu 101 í skýrslugjafarskrá #2 Vinstri dálkurinn er sá mæliþáttur sem á að tilkynna (fast 

snið), miðdálkurinn er lýsingin og/eða einingin (fast snið) og hægri dálkurinn er þar sem færa ætti 

raunverulegu gögnin inn. Dæmi um gögn hafa verið sett í töfluna til að sýna réttu aðferðina við að fylla inn 

tilkynnta innihaldið. Uppröðunina á dálkum og línum verður að virða. 

Tafla 5a 

Yfirskrift skýrslugjafarskráar #2 — Niðurstöður úr gagnamatsaðferð í samræmi við 5. viðbæti 

Fjöldi glugga — 4 265 

Fjöldi þéttbýlisglugga — 1 551 

Fjöldi dreifbýlisglugga — 1 803 

Fjöldi hraðbrautarglugga — 910 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

Fjöldi glugga innan tol1 — 4 219 

Fjöldi þéttbýlisglugga innan tol1 — 1 535 

Fjöldi dreifbýlisglugga innan tol1 — 1 774 

Fjöldi hraðbrautarglugga innan tol1 — 910 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

Hlutdeild þéttbýlisglugga innan tol1 [%] 99,0 



Nr. 73/268 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

Hlutdeild dreifbýlisglugga innan tol1 [%] 98,4 

Hlutdeild hraðbrautarglugga innan tol1 [%] 100,0 

Hlutdeild þéttbýlisglugga innan tol1 sem er yfir 50% [1 = Já, 0 = Nei] 1 

Hlutdeild dreifbýlisglugga innan tol1 sem er yfir 50% [1 = Já, 0 = Nei] 1 

Hlutdeild hraðbrautarglugga innan tol1 sem er yfir 50% [1 = Já, 0 = Nei] 1 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

(1)   

(1) Viðbótarmæliþáttum má bæta við fram að línu 195. 
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Upphaf töflu 5b er frá línu 201 í skýrslugjafarskrá #2 Vinstri dálkurinn er sá mæliþáttur sem á að tilkynna (fast 

snið), miðdálkurinn er lýsingin og/eða einingin (fast snið) og hægri dálkurinn er þar sem færa ætti 

raunverulegu gögnin inn. Dæmi um gögn hafa verið sett í töfluna til að sýna réttu aðferðina við að fylla inn 

tilkynnta innihaldið. Uppröðunina á dálkum og línum verður að virða. 

Tafla 5b 

Yfirskrift skýrslugjafarskráar #2 — Endanlegar losunarniðurstöður í samræmi við 6. viðbæti 

THC-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

CH4-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

NMHC-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

CO-losun fyrir ferðina í heild [mg/km]  

NOX-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 6,73 

Fjöldi losaðra agna fyrir ferðina í heild [#/km] 1,15 × 1011 

CO2-losun fyrir ferðina í heild [g/km]  

NO-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 4,73 

NO2-losun fyrir ferðina í heild [mg/km] 2 

THC-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

CH4-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

NMHC-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

CO-losun við akstur í þéttbýli [mg/km]  

NOX-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 8,13 

Fjöldi losaðra agna við akstur í þéttbýli [#/km] 0,85 × 1011 

CO2-losun við akstur í þéttbýli [g/km]  

NO-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 6,41 

NO2-losun við akstur í þéttbýli [mg/km] 2,5 

(1)   

(1) Bæta má við viðbótarmæliþáttum. 

Meginmál skýrslugjafarskráar #2 samanstendur af þriggja línu yfirskrift sem samsvara línum 498, 499 og 500 

(tafla 6, víxlað) og raunverulegum gildum sem lýsa breytilegum meðaltalsgluggum, sem reiknaðir eru út í 

samræmi við 5. viðbæti, sem hafa skal með frá línu 501 og þar til greint hefur verið frá öllum gögnum. Vinstri 

dálkur töflu 6 samsvarar línu 498 í skýrslugjafarskrá #2 (fast snið). Miðdálkur töflu 6 samsvarar línu 499 í 

skýrslugjafarskrá #2 (fast snið). Hægri dálkur töflu 6 samsvarar línu 500 í gagnaskiptaskrá #2 (fast snið). 

Tafla 6 

Meginmál skýrslugjafarskráar #2 — Nákvæmar niðurstöður úr gagnamatsaðferð í  

samræmi við 5. viðbæti; línum og dálkum í þessari töflu skal víxlað í meginmáli 

skýrslugjafarskrárinnar 

Upphafstími glugga  [s] 

Endatími glugga  [s] 
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Tímalengd glugga  [s] 

Vegalengd glugga Uppruni (1 = GPS, 2 = 

stýrieining hreyfils, 3 = Nemi) 

[km] 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

CO2-losun í glugga  [g] 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

CO2-losun í glugga  [g/km] 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

[Frátekið til notkunar síðar] — — 

Fjarlægð glugga, h_j, frá einkennandi 

koltvísýringsferlinum 

 [%] 

[Frátekið til notkunar síðar]  [-] 

Meðalhraði ökutækis í glugga Uppruni (1 = GPS, 2 = 

stýrieining hreyfils, 3 = Nemi) 

[km/klst.] 

(1)   

(1) Bæta má við viðbótarmæliþáttum til að auðkenna einkenni glugga.“ 

e) Eftirfarandi liður 4.4 bætist við: 

„4.4. Myndrænt stuðningsefni fyrir uppsetningu PEMS-kerfis 

Nauðsynlegt er að uppsetning PEMS-kerfis í hverju prófuðu ökutæki sé skjalfest með myndmiðlunarefni 

(ljósmyndir og/eða myndbönd). Myndirnar skulu vera nógu margar og hafa þannig gæði að dugi til að auðkenna 

ökutækið og til að meta hvort að uppsetning aðaleiningarinnar í PEMS-kerfinu, EFM-mælisins, loftnets GPS-

kerfisins og veðurstöðvarinnar sé í samræmi við ráðleggingar frá framleiðendum mælitækjanna og almennar 

góðar starfsvenjur við PEMS-prófun.“  
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37) Í stað 9. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„9. viðbætir 

Samræmisskírteini framleiðanda 

Vottorð framleiðanda um að farið sé að kröfum um losun í raunverulegum akstri 

(Framleiðandi):  .......................................................................................................................................................................  

(Heimilisfang framleiðanda):  ..................................................................................................................................................  

Vottar hér með að 

Þær gerðir ökutækja sem eru skráðar í viðhenginu við þetta vottorð uppfylla þær kröfur sem mælt er fyrir um í lið 2.1 í 

III. viðauka A við reglugerð (ESB) nr. 2017/1151 er varða losun í raunverulegum akstri fyrir allar mögulegar prófanir á 

losun í raunverulegum akstri, sem eru í samræmi við kröfurnar í þessum viðauka. 

Gjört í [ ..............................................................  (Staður)] 

Hinn [ ...........................................................  (Dagsetning)] 

 ..............................................................................  

(Stimpill og undirskrift fulltrúa framleiðanda) 

Viðauki: 

— Skrá yfir gerðir ökutækja sem þetta vottorð nær til 

— Skrá yfir uppgefin hámarksgildi fyrir losun í raunverulegum akstri fyrir hverja gerð ökutækis, gefin upp sem mg/km 

eða fjöldi agna/km, eins og við á, án þess að notuð séu vikmörkin sem tilgreind eru í lið 2.1.1 í III. viðauka A.“ 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

„VI. VIÐAUKI 

ÁKVÖRÐUN LOSUNAR VIÐ UPPGUFUN 

(PRÓFUN 4) 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka er kveðið á um aðferðina til að ákvarða magn losunar við uppgufun frá léttum ökutækjum með 

endurtakanlegum og samanburðarnákvæmum hætti sem er ætlað að vera dæmigerður fyrir raunverulega notkun 

ökutækis. 

2. Frátekið til notkunar síðar 

3. Skilgreiningar 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

3.1. Prófunarbúnaður 

3.1.1. „Nákvæmni“: munurinn á mæligildi og viðmiðunargildi sem hægt er að rekja til landsstaðals og sem er lýsandi fyrir 

réttleika niðurstöðu. 

3.1.2. „Kvörðun“: ferli sem miðar að því að stilla svörun mælikerfis þannig að úttak þess samræmist ýmsum 

viðmiðunarmerkjum. 

3.2. Tvinnrafökutæki 

3.2.1. „Rekstrarskilyrði í afhleðsluham“ (e. charge-depleting operating condition): rekstrarskilyrði þar sem orkan, sem 

geymd er í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu, kann að sveiflast en minnkar að meðaltali meðan að ökutækinu er 

ekið fram að umbreytingu yfir í hleðsluham. 

3.2.2. „Rekstrarskilyrði í hleðsluham“ (e. charge-sustaining operating condition): rekstrarskilyrði þar sem orkan, sem geymd 

er í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu, kann að sveiflast en er að meðaltali viðhaldið í hlutlausu hleðslujafnvægi 

meðan að ökutækinu er ekið. 

3.2.3. „Tvinnrafökutæki, sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu“ (NOVC-HEV): tvinnrafökutæki sem ekki er hægt að hlaða með 

ytri raforkugjafa. 

3.2.4. „Tvinnrafökutæki, ætlað fyrir ytri hleðslu“ (OVC-HEV): tvinnrafökutæki sem hægt er að hlaða með ytri raforkugjafa. 

3.2.5. „Tvinnrafökutæki“ (e. hybrid electric vehicle, HEV): tvinnökutæki þar sem annar orkubreytirinn fyrir knúningsorku er 

rafvél. 

3.2.6. „Tvinnökutæki“ (e. hybrid vehicle, HV): ökutæki búið aflrás sem hefur a.m.k. tvo ólíka flokka orkubreyta fyrir 

knúningsorku og a.m.k. tvo ólíka flokka geymslukerfa fyrir knúningsorku. 

3.3. Losun við uppgufun 

3.3.1. „Eldsneytisgeymiskerfi“: búnaður sem gerir kleift að geyma eldsneyti og sem samanstendur af eldsneytisgeyminum, 

eldsneytisáfyllingarstútnum, lokinu á eldsneytisgeyminum og eldsneytisdælunni þegar hún er sett upp í eða á 

eldsneytisgeyminum. 

3.3.2. „Eldsneytiskerfi“: íhlutir sem geyma eða flytja eldsneyti um borð í ökutækinu og sem samanstanda af 

eldsneytisgeymiskerfinu, öllum leiðslum fyrir eldsneyti og gufu, þeim eldsneytisdælum sem ekki eru festar á 

eldsneytisgeymi og hylki með virku kolefni. 

3.3.3. „Vinnslugeta bútans“ (BWC): massinn af bútani sem hylki getur frásogað. 

3.3.4. „BWC300“: vinnslugeta bútans eftir öldrun eldsneytis í gegnum 300 lotur. 

3.3.5. „Gegndræpistuðull“ (PF): stuðull sem er ákvarðaður út frá tapi vetniskolefna á ákveðnu tímabili og er notaður til að 

ákvarða heildarlosun við uppgufun. 

3.3.6. „Einlaga geymir, ekki úr málmi“: eldsneytisgeymir gerður úr einu lagi af málmlausu efni, þ.m.t. flúoruð/súlfónuð efni.  
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3.3.7. „Marglaga geymir“: eldsneytisgeymir gerður úr a.m.k. tveimur mismunandi lagskiptum efnum þar sem annað þeirra er 

tálmi gegn vetniskolefnum. 

3.3.8. „Þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi“: eldsneytisgeymiskerfi þar sem ekki er útstreymi á eldsneytisgufum í kyrrstöðu í 

þeirri 24 klukkustunda sólarhringslotu sem skilgreind er í 2. viðbæti 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 þegar notað er viðmiðunareldsneyti sem skilgreint er í þætti A.1 í IX. viðauka 

við þessa reglugerð. 

3.3.9. „Losun við uppgufun“: í tengslum við þessa reglugerð eru þetta gufur vetniskolefna sem tapast úr eldsneytiskerfi 

vélknúins ökutækis í kyrrstöðu og strax fyrir eldsneytisáfyllingu þéttlokaðs eldsneytisgeymis. 

3.3.10. „Eineldsneytisökutæki, knúið gasi“ (e. mono-fuel gas vehicle): eineldsneytisökutæki sem er knúið einni 

eldsneytistegund og gengur fyrst og fremst fyrir fljótandi jarðolíugasi, jarðgasi/lífmetani eða vetni en getur einnig haft 

bensínkerfi til að nota í neyðartilvikum eða eingöngu til að ræsa ökutækið og bensíngeymirinn tekur ekki meira en 15 

lítra af bensíni. 

3.3.11. „Blásturstap af völdum þrýstingsfalls“: loftun vetniskolefna við þrýstingslosun úr þéttlokuðu eldsneytisgeymiskerfi, 

eingöngu gegnum geymslueininguna fyrir gufur sem er hluti af kerfinu. 

3.3.12. „Tap vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall": þau vetniskolefni sem streyma í gegnum geymslueininguna fyrir gufur 

vegna blásturstaps af völdum þrýstingsfalls. 

3.3.13. „Þrýstingslosun í eldsneytisgeymi“: lágmark þrýstingsgildisins þar sem þéttlokaða eldsneytisgeymiskerfið byrjar loftun 

einungis sem viðbragð við þrýstingi inni í geyminum. 

3.3.14. „Viðbótarhylki“: hylki sem er notað til að mæla tap vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall. 

3.3.15. „2 g mettunarpunktur“: skal teljast vera náð þegar uppsafnaður styrkur losaðra vetniskolefna úr hylkinu með virku 

kolefni samsvarar 2 grömmum. 

4. Skammstafanir 

Almennar skammstafanir 

BWC Vinnslugeta bútans 

PF Gegndræpistuðull 

APF Fyrirframákveðinn gegndræpistuðull 

OVC-HEV Tvinnrafökutæki sem er ætlað fyrir ytri hleðslu 

NOVC-HEV Tvinnrafökutæki sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu 

WLTC Prófunarlota fyrir létt ökutæki á heimsvísu 

REESS Endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi 

5. Almennar kröfur 

5.1. Ökutækið og þeir íhlutir þess sem geta haft áhrif á losun við uppgufun skulu þannig hönnuð, smíðuð og samsett að 

ökutækið geti, við venjulega notkun og við venjuleg notkunarskilyrði eins og raka, rigningu, snjó, hita, kulda, sand, 

óhreinindi, titring, slit o.s.frv., uppfyllt ákvæði þessarar reglugerðar á endingartíma þeirra. 

5.1.1. Í þessu skal felast að hosur, samskeyti og tengingar, sem notuð eru í mengunarvarnarkerfinu fyrir uppgufun, séu örugg. 

5.1.2. Hvað ökutæki með þéttlokuðu eldsneytisgeymiskerfi varðar skal þetta einnig fela í sér að til staðar sé kerfi sem losar 

þrýsting í geyminum, rétt fyrir eldsneytisáfyllingu, einungis gegnum geymslueiningu fyrir gufur sem er einungis notuð 

til að geyma eldsneytisgufur. Þessi leið loftunar skal einnig vera sú eina sem er notuð ef þrýstingurinn í geyminum fer 

yfir öruggan vinnuþrýsting hans. 

5.2. Velja skal prófunarökutækið í samræmi við lið 5.5.2. 

5.3. Prófunarskilyrði fyrir ökutæki 

5.3.1. Gerðir og magn smurefna og kælivökva fyrir losunarprófun skulu vera eins og framleiðandi tilgreinir fyrir eðlilega 

notkun ökutækis. 

5.3.2. Eldsneytistegund fyrir prófun skal vera eins og tilgreint er þætti A.1 í IX. viðauka.  
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5.3.3. Öll mengunarvarnarkerfi fyrir uppgufun skulu vera í nothæfu ástandi. 

5.3.4. Notkun temprunarbúnaðar er bönnuð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

5.4. Ákvæði um öryggi rafeindakerfisins 

5.4.1. Ákvæði um öryggi rafeindakerfisins skulu vera þau sem tilgreind eru í lið 2.3 í I. viðauka. 

5.5. Uppgufunarlosunarhópur 

5.5.1. Einungis ökutæki sem eru eins að því er varðar þá eiginleika sem taldir eru upp í a-, c- og d-lið, tæknilega jafngild að 

því er varðar eiginleikana í b-lið eða álíka eiginleika eða, eftir atvikum, sem eru innan tilgreindra vikmarka varðandi 

eiginleikana í e- og f-lið mega vera í sama uppgufunarlosunarhóp: 

a) Smíðaefni og smíði eldsneytisgeymiskerfis, 

b) smíðaefni gufuslöngu, eldsneytisleiðslu og aðferð við tengingu, 

c) þéttlokað eldsneytisgeymslukerfi eða eldsneytisgeymslukerfi sem er ekki þéttlokað, 

d) stillingu öryggisloka eldsneytisgeymis (inntaka og losun lofts), 

e) vinnslugetu bútans í hylkinu (BWC300) innan 10% sviðs frá hæsta gildinu (varðandi hylki sem innihalda sömu 

gerðina af viðarkolum skal magnið af viðarkolum vera innan 10% af því sem BWC300 hefur verið ákvarðað fyrir), 

f) eftirlitskerfi fyrir hreinsun (t.d. gerð öryggisloka, eftirlitsaðferð fyrir hreinsun). 

5.5.2. Ökutækið skal teljast gefa frá sér mestu hugsanlegu losun við uppgufun og skal notað við prófun ef það hefur hæsta 

hlutfallið á milli nafnrúmtaks eldsneytisgeymis og vinnslugetu bútans í hylkinu innan hópsins. Gera skal 

fyrirframsamkomulag við viðurkenningaryfirvaldið um val ökutækja. 

5.5.3. Setja skal gerð ökutækisins í annan hóp ef notuð er ný kvörðun, stilling eða vélbúnaður í kerfi sem tengist 

mengunarvarnarkerfi fyrir uppgufun. 

5.5.4. Auðkenni uppgufunarlosunarhóps 

Úthluta skal öllum uppgufunarlosunarhópum sem skilgreindir eru í lið 5.5.1 sérstöku kennimerki með eftirfarandi 

sniði: 

EV-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x 

Þar sem: 

nnnnnnnnnnnnnnn er rittáknsstrengur með mest fimmtán rittáknum sem takmarkast við 0-9, A-Z og undirstrik „_“. 

WMI (auðkenni framleiðanda á heimsvísu) er kóði sem auðkennir framleiðanda á einkvæman hátt sem er skilgreindur í 

ISO-staðli 3780:2009. 

Fastsetja skal x við „1“ eða „0“ í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

a) Í samkomulagi við viðurkenningaryfirvaldið og eiganda WMI-kóðans skal fastsetja númerið við „1“ ef 

ökutækjahópur er skilgreindur í þeim tilgangi að ná yfir ökutæki frá: 

i) Stökum framleiðanda með einn stakan WMI-kóða, 

ii) framleiðanda með nokkra WMI-kóða, en einungis í tilvikum þar sem nota á einn WMI-kóða, 

iii) fleiri en einum framleiðanda, en einungis í tilvikum þar sem nota á einn WMI-kóða. 

Ef um er að ræða það sem fram kemur í i., ii. og iii. lið skal auðkenniskóði hópsins samanstanda af einum 

einkvæmum streng með n-rittáknum og einum einkvæmum WMI-kóða og þar á eftir tölustafnum 1. 

b) Í samkomulagi við viðurkenningaryfirvaldið skal númerið stillt á 0 ef ökutækjahópur er skilgreindur samkvæmt 

sömu viðmiðunum og samsvarandi ökutækjahópur sem skilgreindur er í samræmi við a-lið en framleiðandinn 

velur að nota annan WMI-kóða. Í því tilviki skal auðkenniskóði hópsins samanstanda af sama streng n-rittákna 

sem ákvarðaður er fyrir ökutækjahópinn sem skilgreindur er í samræmi við a-lið ásamt einkvæmum WMI-kóða 

sem skal vera ólíkur öllum þeim WMI-kóðum sem notaðir eru í tilviki a-liðar, og þar á eftir tölustafnum 0. 

5.6. Viðurkenningaryfirvaldið skal ekki veita gerðarviðurkenningu ef upplýsingarnar sem lagðar eru fram eru 

ófullnægjandi til að unnt sé að sýna fram á að losun við uppgufun sé takmörkuð með skilvirkum hætti við venjulega 

notkun ökutækisins.  
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6. Nothæfiskröfur 

6.1. Viðmiðunarmörk 

Viðmiðunarmörkin skulu vera þau sem eru tilgreind í töflu 3 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, 

 ______  

1. viðbætir 

Aðferðir og skilyrði fyrir prófun 4 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka er lýst verklaginu við prófun 4 þar sem losun ökutækja við uppgufun er ákvörðuð. 

2. Tæknilegar kröfur 

2.1. Aðferðin felur í sér prófun á losun við uppgufun og tvær viðbótarprófanir, eina á öldrun kolahylkis eins og lýst er í 

lið 5.1 í þessum viðbæti, og aðra á gegndræpi eldsneytisgeymiskerfisins, eins og lýst er í lið 5.2 í þessum viðbæti. 

Með prófuninni á losun við uppgufun (mynd VI.4) er unnt að ákvarða losun vetniskolefna við uppgufun af völdum 

sveiflna í hitastigi á sólarhring og á meðan heitvarmajafnvægi kemst á í kyrrstöðu. 

2.2. Ef eldsneytiskerfið inniheldur fleiri en eitt kolahylki skulu allar tilvísanir í hugtakið „hylki“ í þessum viðauka 

gilda um sérhvert hylki. 

3. Ökutæki 

Ökutækið skal vera í góðu vélfræðilegu ásigkomulagi og hafa verið tilkeyrt a.m.k. 3000 km áður en prófunin 

hefst. Við ákvörðun á losun við uppgufun skal taka með ekna kílómetra og aldur ökutækisins sem er notað við 

vottunina í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. Mengunarvarnarkerfið fyrir losun við uppgufun skal vera tengt og 

starfa rétt á tilkeyrslutímabilinu. Nota skal kolahylki sem hefur verið látið eldast samkvæmt aðferðinni sem 

tilgreind er í lið 5.1 í þessum viðbæti. 

4. Prófunarbúnaður 

4.1. Vegkefli 

Vegkeflið skal uppfylla kröfurnar í 2. lið 5. undirviðauka við XXI. viðauka. 

4.2. Prófunarklefi fyrir mælingu á losun við uppgufun 

Prófunarklefi fyrir mælingu á losun við uppgufun skal uppfylla kröfurnar í lið 4.2 í 7. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

4.3. Greiningarkerfi 

Greiningarkerfi skulu uppfylla kröfurnar í lið 4.3 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83. Ekki er skyldubundið að gera samfellda mælingu á vetniskolefnum nema notaður sé 

prófunarklefi fyrir fast rúmmál. 

4.4. Kerfi fyrir skráningu hitastigs 

Skráning hitastigs skal uppfylla kröfurnar í lið 4.5 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

4.5. Kerfi fyrir skráningu þrýstings 

Skráning á þrýstingi skal uppfylla kröfurnar í lið 4.6 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, að undanskildu því að nákvæmni og upplausn skráningarkerfisins, sem skilgreindar 

eru í lið 4.6.2 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, skal vera: 

a) Nákvæmni: ±0,3 kPa 

b) Ályktun: 0,025 kPa  
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4.6. Viftur 

Vifturnar skulu uppfylla kröfurnar í lið 4.7 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83, að undanskildu því að afkastageta blásaranna skal vera 0,1 til 0,5 m3/sek. í staðinn fyrir 0,1 til 

0,5 m3/mín. 

4.7. Kvörðunarlofttegundir 

Lofttegundirnar skulu uppfylla kröfurnar í lið 4.8 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83. 

4.8. Viðbótarbúnaður 

Viðbótarbúnaðurinn skal uppfylla kröfurnar í lið 4.9 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

4.9. Viðbótarhylki 

Viðbótarhylkið ætti að vera eins og aðalhylkið en þarf ekki að hafa verið látið eldast. Tengileiðslan í hylki 

ökutækisins skal vera eins stutt og kostur er. Viðbótarhylkið skal vera að fullu hreinsað með þurru lofti áður en 

það er fyllt. 

4.10. Vog fyrir vigtun hylkis 

Vogin fyrir vigtun hylkis skal hafa ±0,02 g nákvæmni. 

5. Aðferð við öldrun hylkis í prófunarbekk og ákvörðun gegndræpistuðuls 

5.1. Öldrun hylkis í prófunarbekk 

Áður en prófanir á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi kemst á (e. hot soak) og losun á sólarhring eru 

framkvæmdar skal hylkið látið eldast í samræmi við aðferðina sem lýst er á mynd VI.1. 

Mynd VI.1 

Aðferð við öldrun hylkis í prófunarbekk 

 

5.1.1. Öldrun með váhrifum frá sveiflum í hitastigi 

Skipta skal á milli hitastigs frá –15 °C til 60 °C í hylkinu í sérstökum prófunarklefa fyrir hitastig með 30 mínútum 

af stöðgun við –15 °C og 60 °C. Hver lota skal vara 210 mínútur (sjá mynd VI.2). 

Hitaaukningin skal vera eins nálægt 1 °C/mín. og hægt er. Ekki ætti að þrýsta loftstreymi í gegnum hylkið. 

Lotan skal endurtekin 50 sinnum í röð. Þessi aðferð varir í 175 klukkustundir samtals.  

Upphaf prófunar 

Velja skal nýtt hylki 

5.1.1. Öldrun með váhrifum frá 

sveiflum í hitastigi 

5.1.2. Öldrun með váhrifum frá titringi 

5.1.3. Öldrun með váhrifum frá 

eldsneytisgufu og ákvörðun BWC300 

50 sinnum 
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Mynd VI.2 

Hitameðferðarlota 

 

5.1.2. Öldrun með váhrifum frá titringi 

Að lokinni öldrun með hita skal hylkið fest eins og það snýr í ökutækinu og hrist í lóðréttan ás með heildargildi 

Grms sem er > 1,5 m/sek2 með tíðnina 30 ± 10 Hz. Prófunin skal vara í 12 klukkustundir. 

5.1.3. Öldrun með váhrifum frá eldsneytisgufu og ákvörðun BWC300 

5.1.3.1. Öldrunin skal fara fram með endurtekinni hleðslu með eldsneytisgufu og skolun með lofti úr rannsóknarstofu. 

5.1.3.1.1. Eftir að hylkið er látið eldast út frá hitastigi og titringi skal það látið eldast enn frekar með blöndu af 

markaðseldsneyti eins og tilgreint er í lið 5.1.3.1.1.1 í þessum viðbæti og köfnunarefni eða lofti með 50 ± 15% af 

eldsneytisgufu. Halda skal áfyllingarhraða eldsneytisgufu á bilinu 60 ± 20 g/klst. 

Hylkið skal hlaðið að 2 g mettunarpunkti. Í staðinn má hleðslu teljast vera lokið þegar vetniskolefnisstyrkurinn við 

úttak loftopsins nær 3000 milljónarhlutum. 

5.1.3.1.1.1. Markaðseldsneytið, sem er notað í þessari prófun, skal uppfylla sömu kröfur og viðmiðunareldsneyti að því er 

varðar: 

a) Eðlismassa við 15 °C, 

b) gufuþrýsting, 

c) eimingu (70 °C, 100 °C, 150 °C), 

d) vetniskolefnisgreiningu (eingöngu ólefín, arómöt, bensen), 

e) súrefnisinnihald, 

f) etanólinnihald. 

5.1.3.1.2. Hylkið skal hreinsað á bilinu frá 5 til 60 mínútum eftir hleðslu með 25 ± 5 lítrum af loftinu í rannsóknarstofunni á 

mínútu uns lofti kolahylkisins hefur verið skipt út 300 sinnum. 

5.1.3.1.3. Endurtaka skal aðferðirnar sem settar eru fram í liðum 5.1.3.1.1 og 5.1.3.1.2 í þessum viðbæti 300 sinnum og að 

því loknu skal hylkið teljast vera stöðgað. 

5.1.3.1.4. Aðferðin til að mæla vinnslugetu bútans (BWC) að því er tekur til uppgufunarlosunarhóps í lið 5.5. skal 

samanstanda af eftirfarandi: 

a) Stöðgaða hylkið skal hlaðið að 2 g mettunarpunkti og síðan hreinsað að lágmarki 5 sinnum. Hleðslan skal 

framkvæmd með blöndu af 50% bútani og 50% köfnunarefni með massa miðað við rúmmál sem samsvarar 

40 grömmum af bútani á klukkustund. 

b) Framkvæma skal hreinsun í samræmi við lið 5.1.3.1.2 í þessum viðbæti.  

Hitastig (°C) á móti tíma (mín.) 
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c) Vinnslugeta bútans skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum eftir hverja hleðslu. 

d) Reikna skal út BWC300 sem meðaltalið af síðustu 5 vinnslugetum bútans. 

5.1.3.2. Ef birgir leggur fram hylki sem hefur verið látið eldast skal framleiðandinn tilkynna viðurkenningaryfirvaldinu 

fyrir fram um öldrunarferlið til að mögulegt sé að fylgjast með einhverjum hluta ferlisins á starfsstöð birgjans. 

5.1.3.3. Framleiðandi skal afhenda viðurkenningaryfirvaldinu prófunarskýrslu sem inniheldur a.m.k. eftirfarandi þætti: 

a) Gerð virks kolefnis, 

b) hleðsluhlutfall, 

c) forskriftir fyrir eldsneyti. 

5.2. Ákvörðun á gegndræpistuðli eldsneytisgeymslukerfisins (sjá mynd VI.3) 

Mynd VI.3 

Ákvörðun gegndræpistuðuls 

  

Upphaf 
prófunar 

5.2.4. Mæling á vetniskolvetnum við sömu aðstæður og á 

fyrsta degi prófunar á losun á sólarhring: 

HC20w 

5.2.5. Gegndræpistuðull = HC20w - HC3w 

5.2.4. Tæma og fylla geyminn með viðmiðunareldsneyti að 

40% af nafnrúmtaki hans 

5.2.3. Varmajafnvægi er komið á í þær 17 vikur sem eftir eru 

við 40 °C ± 2 °C 

5.2.2. Mæling á vetniskolvetnum við sömu aðstæður og á 
fyrsta degi prófunar á losun á sólarhring: 

HC3w 

5.2.2. Tæma og fylla geyminn með viðmiðunareldsneyti að 

40% af nafnrúmtaki hans 

5.2.1. Ökutækið látið ná varmajafnvægi í 3 vikur við 40 °C ± 2 °C 

5.2.1. Fylla geyminn með viðmiðunareldsneyti að 40% ± 2% 

af nafnrúmtaki hans 
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5.2.1. Velja skal eldsneytisgeymiskerfi sem er dæmigert fyrir tiltekinn hóp og það kerfi skal fest á prófunarbekk þannig að 

það snýr á svipaðan hátt og það gerir um borð í ökutækinu. Eldsneytisgeymirinn skal fylltur að 40% ± 2% af 

nafnrúmtaki hans með viðmiðunareldsneyti við 18 °C ± 2 C° hitastig. Prófunarbekknum með 

eldsneytisgeymiskerfinu skal komið fyrir í herbergi með stýrðu hitastigi við 40 °C ± 2 °C í þrjár vikur. 

5.2.2. Við lok þriðju viku skal geymirinn tæmdur og fylltur aftur með viðmiðunareldsneyti við 18 °C ± 2 °C að 40% ± 2% 

af nafnrúmtaki geymisins. 

Innan 6 til 36 klukkustunda skal prófunarbekknum með eldsneytisgeymiskerfinu komið fyrir í klefa. Umhverfishitinn 

skal vera við 20 °C ± 2 °C á síðustu 6 klukkustundunum af þessu tímabili. Í klefanum skal sólarhringsprófunin gerð á 

fyrsta 24 klukkustunda tímabili aðferðarinnar sem lýst er í lið 6.5.9 í þessum viðbæti. Lofta skal eldsneytisgufunni út 

fyrir klefann til að útiloka þann möguleika að losunin, sem sleppur út við loftunina, teljist til gegndræpis. Mæla skal 

losun HC og gildið skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum sem HC3W. 

5.2.3. Prófunarbekknum með eldsneytisgeymiskerfinu skal aftur komið fyrir í herbergi með stýrðu hitastigi við 40 °C 

± 2 °C í þær 17 vikur sem eftir eru. 

5.2.4. Við lok sautjándu viku skal geymirinn tæmdur og fylltur aftur með viðmiðunareldsneyti við 18 °C ± 2 °C að 40% 

± 2% af nafnrúmtaki geymisins. 

Innan 6 til 36 klukkustunda skal prófunarbekknum með eldsneytisgeymiskerfinu komið fyrir í klefa. 

Umhverfishitinn skal vera við 20 °C ± 2 °C á síðustu 6 klukkustundunum af þessu tímabili. Í klefanum skal 

sólarhringsprófunin gerð á fyrsta 24 klukkustunda tímabili aðferðarinnar sem lýst er í samræmi við í lið 6.5.9 í 

þessum viðbæti. Lofta skal úr eldsneytisgeymiskerfinu út fyrir klefann til að útiloka þann möguleika að losunin, 

sem sleppur út við loftunina, teljist til gegndræpis. Mæla skal losun HC og gildið skal koma fram í öllum 

viðeigandi prófunarskýrslum í þessu tilviki sem HC20W. 

5.2.5. Gegndræpistuðullinn er mismunurinn á HC20W og HC3W í g/24 klst. sem er reiknað út með þriggja tölustafa 

nákvæmni með eftirfarandi jöfnu: 

PF = HC20w – HC3W 

5.2.6. Ef birgjar ákvarða gegndræpistuðulinn skulu framleiðendur upplýsa viðurkenningaryfirvaldið um það fyrir fram til 

að gera því kleift að vera viðstatt prófun í aðstöðu birgisins. 

5.2.7. Framleiðandinn skal afhenda viðurkenningaryfirvaldinu prófunarskýrslu sem inniheldur a.m.k. eftirfarandi: 

a) Ítarlega lýsingu á eldsneytisgeymiskerfinu sem er til prófunar, þ.m.t. upplýsingar um gerð geymisins sem er til 

prófunar, hvort geymirinn er úr málmi, einlaga eða marglaga málmlausu efni og hvaða efni eru notuð í 

geyminn og aðra hluta eldsneytisgeymiskerfisins, 

b) vikulegan meðalhita sem öldrunin var framkvæmd við, 

c) vetniskolefni sem mælast í viku 3 (HC3W), 

d) vetniskolefni sem mælast í viku 20 (HC20W), 

e) endanlegan gegndræpistuðul (PF). 

5.2.8. Sem annan valkost við liði 5.2.1 til 5.2.7 í þessum viðbæti geta framleiðendur, sem nota marglaga geymi eða 

geymi úr málmi, valið að nota fyrirframákveðinn gegndræpistuðul í stað þess að framkvæma framangreindu 

ítarlegu mæliaðferðina: 

Fyrirframákveðinn gegndræpistuðull fyrir marglaga tanka/tanka úr málmi = 120 mg/24 klst. 

Kjósi framleiðandinn að nota fyrirframákveðinn gegndræpistuðul skal hann leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið 

yfirlýsingu þar sem gerð geymisins er greinilega tilgreind, auk yfirlýsingar um gerð efna sem notuð eru.  
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6. Prófunaraðferð við mælingu á losun á meðan heitvarmajafnvægi kemst á og vegna losunar á sólarhring 

6.1. Undirbúningur ökutækis 

Ökutæki skulu undirbúin í samræmi við lið 5.1.1 og 5.1.2 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 Að beiðni framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins er heimilt að 

minnka bakgrunnslosun af öðrum toga en eldsneyti (t.d. málningu, límefni, plast, leiðslur fyrir eldsneyti og gufu, 

dekk og aðra íhlutir úr plasti eða fjölliðuefnum) áður en prófun fer fram (t.d. hitameðhöndlun dekkja við 50 °C eða 

hærri hita í viðeigandi tíma, hitameðhöndlun ökutækis, fjarlæging rúðuvökva). 

Ef um er að ræða þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi skulu hylkin í ökutæki sett upp þannig að auðvelt sé að hafa 

aðgang að hylkjum og að tengja eða aftengja hylki. 

6.2. Val á ham og forskriftir um gírskiptingar 

6.2.1. Ef um er að ræða ökutæki með handskiptingu gilda lýsingarnar á gírskiptingu sem tilgreindar eru í 2. undirviðauka 

XXI. viðauka. 

6.2.2. Ef um er að ræða hrein brunahreyfilsökutæki skal hamurinn valinn í samræmi við 6. undirviðauka XXI. viðauka. 

6.2.3. Ef um er að ræða tvinnrafökutæki, sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu 

skal hamurinn valinn í samræmi við 6. viðbæti við 8. undirviðauka XXI. viðauka. 

6.2.4. Að beiðni viðurkenningaryfirvalds er heimilt að sá hamur sem er valinn sé annar en sá sem tilgreindur er í liðum 

6.2.2 og 6.2.3 í þessum viðbæti. 

6.3. Prófunarskilyrði 

Þær prófanir sem taldar eru upp í þessum viðauka skulu framkvæmdar við prófunarskilyrði sem eiga sérstaklega 

við um brúunarhóp ökutækja H með hæstu orkuþörf í lotu af öllum þeim brúunarhópum sem falla undir sama 

uppgufunarlosunarhóp sem er til athugunar. 

Óski viðurkenningaryfirvaldið þess er að öðrum kosti heimilt að við prófun sé notuð hvers konar orkuþörf fyrir 

lotu sem er dæmigerð fyrir ökutæki í hópnum. 

6.4. Flæði prófunaraðferðar 

Fylgja skal prófunaraðferðinni fyrir þéttlokuð eldsneytisgeymslukerfi og eldsneytisgeymslukerfi sem eru ekki 

þéttlokuð í samræmi við flæðiritið á mynd VI.4. 

Þéttlokuðu eldsneytisgeymiskerfin skulu vera prófuð samkvæmt einum af tveimur möguleikum. Einn valkostur er 

að prófa ökutækið með einni samfelldri prófunaraðferð. Annar valkostur, sem kallast sjálfstæða aðferðin, snýst um 

að prófa ökutækið með tveimur mismunandi aðferðum sem gera það kleift að endurtaka aflmælisprófunina og 

sólarhringsprófunina án þess endurtaka þurfi prófunina á tapi vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall í 

eldsneytisgeymi og mælinguna á blásturstapi af völdum þrýstingsfalls í eldsneytisgeymi. 
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Mynd VI.4 

Flæðirit yfir prófunaraðferð 

 
 

Hefja prófun á: Eldsneytisgeymum sem eru ekki 

þéttlokaðir, þéttlokuðum eldsneytisgeymum til 

samfelldrar prófunar og þéttlokuðum 

eldsneytisgeymum til sjálfstæðrar prófunar 

6.5.1. Eldsneytistæming og enduráfylling að 40% 

Hefja næsta ferli til að koma á varmajafnvægi 

innan 5 mínútna 

6.5.2. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 klukkustundir við 
23 °C 

Hefja næstu eldsneytistæmingu og 

enduráfyllingu innan einnar 

klukkustundar 

6.6.1.9. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 23 °C 

6.5.3. Formeðhöndlunarakstur 

6.5.2. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 23 °C 

Hefja næsta ferli til að koma á varmajafnvægi 

innan 5 mínútna 

6.5.1. Eldsneytistæming og enduráfylling að 40% 

Hefja prófun á: Þéttlokuðum eldsneytisgeymum, 

sjálfstæðar prófanir á varmajafnvægi og 

sólarhringsprófanir 

6.6.1.9.1. Hleðsla 

endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

fyrir tvinnrafökutæki 

sem er ætlað fyrir ytri 

hleðslu 

6.6.1.5. Hylki sem 

hefur verið látið 

eldast er hlaðið að 2 g 

mettunarpunkti 

6.6.1.5. Hreinsun hylkis 

sem samsvarar 85% af 

eldsneytisnotkun 

6.7.2.1.3. Hleðsla 

hylkis þar sem líkt er 

eftir massa blásturstaps 

6.6.1.2. Eldsneytistæming og enduráfylling að 

15% 

Hefja næsta ferli til að koma á 

varmajafnvægi innan 5 mínútna 

6.6.1.3. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 20 °C 

Þéttlokað 

eldsneytisgeymiskerfi? 

6.5.3. Formeðhöndlunarakstur 

6.6.1.4. Þrýstingslosun í eldsneytisgeymi 

6.6.1.5. Hylki sem hefur verið látið eldast er hlaðið 

að 2g mettunarpunkti 

6.6.1.5. Hreinsun hylkis sem samsvarar 85% af 

eldsneytisnotkun 

6.6.1.6. Undirbúningur fyrir hleðslu hylkis 

vegna blásturstaps af völdum þrýstingsfalls 

(11 klukkustunda hitastigslota) 

Hefja næstu eldsneytistæmingu og 

enduráfyllingu innan einnar 

klukkustundar 

6.5.4. Eldsneytistæming og enduráfylling að 40% 

Hefja næsta ferli til að koma á 

varmajafnvægi innan 5 mínútna 

6.5.5. Koma á varmajafnvægi í 12 til 36 

klukkustundir við 23 °C 

6.5.5.1. Hleðsla 

endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis 

fyrir tvinnrafökutæki sem 

er ætlað fyrir ytri hleðslu 

6.5.6. Aflmælisprófun 

Hefja prófun á losun við uppgufun á meðan 

heitvarmajafnvægi er komið á innan 7 

mínútna eftir aflmælisprófun og 2 mínútna 

eftir að slökkt hefur verið á hreyflinum 

6.5.5.2. Hylki sem 

hefur verið látið eldast 

er hlaðið að 2 g 

mettunarpunkti 

6.5.7. Prófun á losun við uppgufun á meðan 

heitvarmajafnvægi er komið á: MHS 

6.5.9. Sólarhringsprófun – dagur 1: MD1 

6.5.8. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 20 °C 

6.5.9. Sólarhringsprófun – dagur 2: MD2 

7. Útreikningar 

Lok sjálfstæðrar prófunar á hleðslu vegna blásturstaps 

Lok 

 

6.6.1.9. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 23 °C 

Hleðsla vegna 

blásturstaps skal 

hefjast innan 15 

mínútna 

6.6.1.9.1. Hleðsla tvinnrafökutækis sem er ætlað 

fyrir ytri hleðslu 

6.6.1.8. Mæling á 

yfirfalli blásturstaps 

6.6.1.10. Eldsneytistæming og 

enduráfylling að 40 % 

6.6.1.7.2. Hleðsla 

vegna blásturstaps 

6.6.1.11. Koma á varmajafnvægi í 6 til 36 

klukkustundir við 20 °C 

6.6.1.12. Þrýstingsfall í eldsneytisgeymi með  

aftengt hylki 

Nei 

Já 
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6.5. Samfelld prófunaraðferð fyrir eldsneytisgeymiskerfi sem eru ekki þéttlokuð 

6.5.1. Eldsneytistæming og enduráfylling 

Tæma skal eldsneytisgeymi ökutækisins. Þetta skal gert án þess að hreinsa eða fylla mengunarvarnakerfið fyrir 

uppgufun, sem er komið fyrir á ökutækinu, með óeðlilegum hætti. Yfirleitt nægir að fjarlægja eldsneytisgeymislokið í 

þessu skyni. Eldsneytisgeymirinn skal fylltur aftur með viðmiðunareldsneyti við 18 °C ± 2 °C að 40% ± 2% af 

nafnrúmtaki hans. 

6.5.2. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Innan 5 mínútna frá því að eldsneytistæmingu og enduráfyllingu lýkur skal ökutækið látið ná varmajafnvægi í 

a.m.k. 6 klukkustundir og að hámarki í 36 klukkustundir við 23 °C ± 3 °C. 

6.5.3. Formeðhöndlunarakstur 

Setja skal ökutækið á vegkefli og keyra það í eftirfarandi fösum lotunnar sem lýst er í 1. undirviðauka XXI. 

viðauka: 

a) Fyrir ökutæki í flokki 1: lág-, mið-, lág-, lág-, mið-, lág-. 

b) Fyrir ökutæki í flokki 2 og 3: lág-, mið-, há-, mið-. 

Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal formeðhöndlunaraksturinn fara fram við rekstrarskilyrði í 

hleðsluham eins og skilgreint er í lið 3.3.6 í XXI. viðauka. Nota má alla aðra hami, óski viðurkenningaryfirvaldið 

þess. 

6.5.4. Eldsneytistæming og enduráfylling 

Eldsneytisgeymir ökutækisins skal tæmdur innan einnar klukkustundar eftir formeðhöndlunaraksturinn. Þetta skal 

gert án þess að hreinsa eða fylla mengunarvarnakerfið fyrir uppgufun, sem er komið fyrir á ökutækinu, með 

óeðlilegum hætti. Yfirleitt nægir að fjarlægja eldsneytisgeymislokið í þessu skyni. Eldsneytisgeymirinn skal fylltur 

aftur með prófunareldsneyti við 18 °C ± 2 °C að 40% ± 2% af nafnrúmtaki hans. 

6.5.5. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Innan fimm mínútna frá því að eldsneytistæmingu og enduráfyllingu lýkur skal ökutækið látið standa kyrrt í a.m.k. 

12 klukkustundir og að hámarki í 36 klukkustundir við 23 °C ± 3 °C. 

Meðan á varmajafnvægi er komið á má framkvæma aðferðirnar sem lýst er í liðum 6.5.5.1 og 6.5.5.2 annaðhvort í 

uppröðun með lið 6.5.5.1 fyrst og síðan lið 6.5.5.2 eða í uppröðun með lið 6.5.5.2 fyrst og síðan lið 6.5.5.1. 

Aðferðirnar sem lýst er í liðum 6.5.5.1 og 6.5.5.2 má einnig framkvæma samtímis. 

6.5.5.1. Hleðsla endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis 

Hvað varðar tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið hlaðið að fullu í 

samræmi við kröfurnar um hleðslu sem lýst er í lið 2.2.3 í 4. viðbæti við 8. undirviðauka XXI. viðauka. 

6.5.5.2. Hleðsla hylkis 

Hylkið, sem hefur verið látið eldast samkvæmt þeirri röð aðgerða sem er lýst í lið 5.1 í þessum viðbæti, skal hlaðið 

að 2 g mettunarpunkti í samræmi við aðferðina sem lýst er í lið 5.1.4 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

6.5.6. Aflmælisprófun 

Ýta skal prófunarökutæki upp á vegkefli og keyra það í þeim fösum sem lýst er í a-lið eða b-lið liðar 6.5.3 í 

þessum viðbæti. Tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skulu keyrð við rekstrarskilyrði í afhleðsluham. Því næst 

skal slökkva á hreyflinum. Taka má sýni úr losun með útblæstri meðan á þessari aðgerð stendur og niðurstöðurnar 

má nota til gerðarviðurkenningar með tilliti til losunar með útblæstri og eldsneytisnotkunar ef þessi aðgerð 

uppfyllir kröfurnar sem lýst er í 6. eða 8. undirviðauka XXI. viðauka.  
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6.5.7. Prófun á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi er komið á 

Innan sjö mínútna eftir aflmælisprófunina og innan 2 mínútna eftir að slökkt er á hreyflinum skal gera prófunina á 

losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi er náð, í samræmi við lið 5.5 í 7. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Reikna skal út losunina á meðan heitvarmajafnvægi 

kemst á í samræmi við lið 7.1 í þessum viðbæti og hún skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum sem 

MHS. 

6.5.8. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Eftir prófunina á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi kemst á skal prófunarökutækið látið standa ekki 

skemur en 6 klukkustundir og ekki lengur en 36 klukkustundir eftir lok prófunar á losun við uppgufun á meðan 

heitvarmajafnvægi er komið á og fyrir upphaf prófunar á losun á sólarhring. Í a.m.k. síðustu 6 klukkustundirnar á 

þessu tímabili skal ökutækið látið ná varmajafnvægi við 20 °C ± 2 °C. 

6.5.9. Sólarhringsprófun 

6.5.9.1. Prófunarökutækið skal látið verða fyrir tveimur lotum af umhverfishita samkvæmt því mynstri sem tilgreint er 

fyrir losunarprófunina á sólarhring í 2. viðbæti við 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 með ± 2 °C hámarksfráviki. Meðalfrávik á hitastigi frá mynstrinu, sem reiknað er út með 

notkun á algildi hvers mælds fráviks, skal ekki vera umfram ± 1 °C. Umhverfishiti skal mældur a.m.k. á hverri 

mínútu og hafður með á öllum viðeigandi prófunarblöðum. Hitastigslotur skulu hefjast á tíma Tstart = 0 eins og 

tilgreint er í lið 6.5.9.6 í þessum viðbæti. 

6.5.9.2. Lofta skal út úr klefanum í nokkrar mínútur strax áður en prófun fer fram, uns stöðugum aðstæðum er náð. Vifta 

eða viftur klefans skulu einnig vera í gangi á þessum tíma. 

6.5.9.3. Flytja skal prófunarökutækið inn í klefann með slökkt á aflrásinni og glugga og farangursrými opin. Viftan eða 

vifturnar skulu stilltar þannig að hringrás lofts undir eldsneytisgeymi prófunarökutækis sé a.m.k. 8 km/klst. 

6.5.9.4. Núllstilla skal og mælisviðskvarða vetniskolefnagreininn rétt áður en prófunin á sér stað. 

6.5.9.5. Dyrum klefans skal lokað og þær loftþéttar. 

6.5.9.6. Innan 10 mínútna frá lokun og loftþéttingu dyranna skal mæla styrk vetniskolefna, hitastig og loftþrýsting til að fá 

upphaflegar niðurstöður á styrk vetniskolefna í klefanum CHCi, loftþrýsting Pi og umhverfishita í klefanum Ti fyrir 

sólarhringsprófunina. Á þeim punkti hefst Tstart = 0. 

6.5.9.7. Núllstilla skal og mælisviðskvarða vetniskolefnagreininn rétt áður en hverju sýnatökutímabili losaðra efna er 

lokið. 

6.5.9.8. Lokin á fyrra og seinna sýnatökutímabili losaðra efna skulu eiga sér stað 24 klst. ± 6 mínútum og 48 klst.  

± 6 mínútum, eftir því sem við á, frá því að fyrsta sýnataka hefst eins og tilgreint er í lið 6.5.9.6 í þessum viðbæti. 

Liðinn tími skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

Við lok hvers sýnatökutímabils losaðra efna skal mæla styrk vetniskolefna, hitastig og loftþrýsting og nota þá 

mælingu til að reikna út niðurstöður úr sólarhringsprófunum með jöfnunni í lið 7.1 í þessum viðbæti. Niðurstaðan 

sem fengin er úr fyrri 24 klukkustundunum skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum sem MD1. 

Niðurstaðan sem fengin er úr seinni 24 klukkustundunum skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum 

sem MD2. 

6.6. Samfelld prófunaraðferð fyrir þéttlokuð eldsneytisgeymiskerfi 

6.6.1. Ef þrýstingslosun í eldsneytisgeymi er meiri en eða jöfn 30 kPa. 

6.6.1.1. Prófunin skal fara fram eins og lýst er í liðum 6.5.1 til 6.5.3 í þessum viðbæti. 

6.6.1.2. Eldsneytistæming og enduráfylling 

Eldsneytisgeymir ökutækisins skal tæmdur innan einnar klukkustundar eftir formeðhöndlunaraksturinn. Þetta skal 

gert án þess að hreinsa eða fylla mengunarvarnakerfið fyrir uppgufun, sem er komið fyrir á ökutækinu, með 

óeðlilegum hætti. Yfirleitt nægir að fjarlægja eldsneytisgeymislokið í þessu skyni, en annars skal aftengja hylkið. 

Eldsneytisgeymirinn skal fylltur aftur með viðmiðunareldsneyti við 18 °C ± 2 °C að 15% ± 2% af nafnrúmtaki 

geymisins.  
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6.6.1.3. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Innan 5 mínútna frá því að eldsneytistæmingu og enduráfyllingu lýkur skal ökutækið látið ná varmajafnvægi til 

stöðgunar í 6 til 36 klukkustundir við 20 °C ± 2 °C umhverfishita. 

6.6.1.4. Þrýstingsfall í eldsneytisgeymi 

Síðan skal losa þrýstinginn í eldsneytisgeyminum til að auka ekki þrýstinginn innan í eldsneytisgeyminum með 

óeðlilegum hætti. Þetta má gera með því að opna eldsneytisgeymislok ökutækisins. Óháð því hvaða aðferð er 

notuð við þrýstingsfall skal ökutækið fært aftur í upprunalegt ástand innan 1 mínútu. 

6.6.1.5. Hleðsla og skolun hylkis 

Hylkið, sem hefur verið látið eldast samkvæmt þeirri röð aðgerða sem er lýst í lið 5.1 í þessum viðbæti, skal hlaðið 

að 2 g mettunarpunkti í samræmi við aðferðina sem lýst er í lið 5.1.6 í 7. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 og síðan hreinsað með 25 ± 5 lítrum af loftinu í rannsóknarstofunni á 

mínútu. Rúmmál loftblásturs skal ekki vera umfram það magn sem ákvarðað er í lið 6.6.1.5.1. Þessa hleðslu og 

hreinsun skal framkvæma með a), hylki um borð í ökutækinu við 20 °C hita eða að öðrum kosti 23 °C hita eða b), 

með því að aftengja hylkið. Í báðum tilvikum er ekki heimilt að losa frekar um þrýsting í geyminum. 

6.6.1.5.1. Ákvörðun á hámarksrúmmáli loftblásturs 

Hámarksrúmmál loftblásturs Volmax skal ákvarða með eftirfarandi jöfnu. Ef um er að ræða tvinnrafökutæki ætluð 

fyrir ytri hleðslu skulu ökutækin notuð við rekstrarskilyrði í hleðsluham. Þessi ákvörðun má einnig fara fram í 

aðskilinni prófun eða meðan á formeðhöndlunarakstri stendur. 

Rúmmálmax = RúmmálPcycle ×

Rúmmálgeymir × 0,85 ×
100

FCPcycle

VegalengdPcycle
 

þar sem: 

VolPcycle er uppsafnað rúmmál loftblásturs í lítrum, námundað að næsta 0,1 lítra, mælt með viðeigandi búnaði 

(t.d. streymismæli sem tengdur er við loftop kolahylkisins eða sambærilegum búnaði) meðan á 

formeðhöndlunarakstri úr kaldræsingu stendur, sem lýst er í lið 6.5.3 í þessum viðbæti, 

Voltank er nafnrúmtak eldsneytisgeymis framleiðandans í lítrum, 

FCPcycle er eldsneytisnotkunin í stöku hreinsunarlotunni sem lýst er í lið 6.5.3 í þessum viðbæti sem mæla má 

við heit- eða kaldræsingu, l/100 km. Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki 

sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu skal eldsneytisnotkun reiknuð út í samræmi við lið 4.2.1 í  

8. undirviðauka XXI. viðauka, 

DistPcycle er fræðilega vegalengdin að næsta 0,1 km í einni hreinsunarlotu sem lýst er í lið 6.5.3 í þessum 

viðbæti, í km. 

6.6.1.6. Undirbúningur á hleðslu í hylki vegna blásturstaps af völdum þrýstingsfalls 

Eftir að hleðslu og skolun hylkis er lokið skal prófunarökutækið fært inn í prófunarklefa, annað hvort lokað rými 

til að ákvarða uppgufun (e. SHED) eða viðeigandi loftlagsklefa. Sýna skal fram á að kerfið leki ekki og að 

jafnþrýstingur fari fram með eðlilegum hætti meðan á prófuninni stendur eða með aðskilinni prófun (t.d. með 

þrýstiskynjara um borð í ökutækinu). Prófunarökutækið skal síðan látið verða fyrir fyrstu 11 klukkustundunum af 

því mynstri umhverfishita sem tilgreint er fyrir losunarprófunina á sólarhring í 2. viðbæti við 7. viðauka við 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, með ± 2 °C hámarksfráviki. Meðalfrávik á 

hitastigi frá mynstrinu, sem reiknað er út með notkun á algildi hvers mælds fráviks, skal ekki vera umfram ± 1 °C. 

Umhverfishitinn skal mældur a.m.k. á 10 mínútna fresti og hafður með á öllum viðeigandi prófunarblöðum. 

6.6.1.7. Hleðsla í hylki vegna blásturstaps 

6.6.1.7.1. Þrýstingsfall í eldsneytisgeymi á undan eldsneytisáfyllingu 

Framleiðandinn skal tryggja að eldsneytisáfyllingin geti ekki hafist áður en að þrýstingsfallið í þéttlokaða 

eldsneytisgeymiskerfinu hefur að fullu náð þrýstingi sem er ekki meira en 2,5 kPa yfir loftþrýstingi við venjulegan 

rekstur og notkun ökutækis. Óski viðurkenningaryfirvaldið þess skal framleiðandinn leggja fram ítarlegar 
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upplýsingar eða sýna fram á að rekstur hafi farið fram (t.d. með þrýstiskynjara á ökutækinu). Leyfa má allar aðrar 

tæknilausnir að því tilskildu að tryggt sé að eldsneytisáfylling sé gerð með öruggum hætti og að engin 

umframlosun fari í andrúmsloftið áður en áfyllingarbúnaðurinn er tengdur við ökutækið. 

6.6.1.7.2. Innan 15 mínútna frá því að umhverfishitinn hefur náð 35 °C skal öryggisloki geymisins opnaður til að hlaða 

hylkið. Framkvæma má þessa hleðslu annað hvort innan í eða fyrir utan klefa. Hylkið sem er hlaðið í samræmi við 

þennan lið skal aftengt og skal geymt á varmajafnvægissvæðinu. Setja skal upp gervihylki á ökutækinu við 

framkvæmd aðferðarinnar sem lýst er í liðum 6.6.1.9 til 6.6.1.12 í þessum viðbæti. 

6.6.1.8. Mæling á tapi vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall 

6.6.1.8.1. Mæla skal allt tap vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall úr hylki ökutækisins með því að nota viðbótarkolahylki 

sem tengt er beint við úttak geymslueiningar ökutækisins fyrir gufur. Það skal vigtað fyrir og eftir aðferðina sem 

lýst er í lið 6.6.1.7 í þessum viðbæti. 

6.6.1.8.2. Að öðrum kosti er heimilt að nota lokað rými til að ákvarða uppgufun til að mæla tap vegna yfirfalls blásturs við 

þrýstingsfall úr hylki ökutækisins meðan á þrýstingsfalli hylkisins stendur. 

Innan 15 mínútna frá því að umhverfishiti hefur náð 35 °C eins og lýst er í lið 6.6.1.6 í þessum viðbæti skal 

klefanum lokað þétt og mæliaðferðin skal hefjast. 

Vetniskolefnisgreinirinn skal núllstilltur og mælisviðskvarðaður og eftir það skal mæla styrk vetniskolefnis, 

hitastig og loftþrýsting til að fá upphaflegar niðurstöður CHCi, Pi og Ti fyrir ákvörðunina á tapi vegna yfirfalls 

blásturs við þrýstingsfall í þéttlokuðum geymi. 

Umhverfishitinn T í klefanum skal ekki vera lægri en 25 °C meðan á mælingunni stendur. 

Við lok aðferðarinnar sem lýst er í lið 6.6.1.7.2 í þessum viðbæti skal mæla styrk vetniskolefna í klefanum að  

60 ± 5 sekúndum liðnum. Einnig skal mæla hita og loftþrýsting. Þetta eru endanlegar niðurstöður CHCf, Pf and Tf 

fyrir tap vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall úr þéttlokuðum geymi. 

Reikna skal út niðurstöðuna um tap vegna yfirfalls blásturs úr þéttlokuðum geymi í samræmi við lið 7.1 í þessum 

viðbæti og hún skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

6.6.1.8.3. Engin breyting skal hafa orðið á þyngd viðbótarhylkisins eða á niðurstöðu mælingarinnar í lokuðu rými til að 

ákvarða uppgufun, innan ±0,5 gramma vikmarka. 

6.6.1.9. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Eftir að hleðslu vegna blásturstaps er lokið skal ökutækið látið ná varmajafnvægi í 6 til 36 klukkustundir við 23 °C 

± 2 °C til að stöðga hitastig ökutækisins. 

6.6.1.9.1. Hleðsla endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis 

Hvað varðar tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skal endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið hlaðið að fullu í 

samræmi við kröfurnar um hleðslu sem lýst er í lið 2.2.3 í 4. viðbæti við 8. undirviðauka XXI. viðauka á meðan 

varmajafnvæginu er náð, sem lýst er í lið 6.6.1.9 í þessum viðbæti. 

6.6.1.10. Eldsneytistæming og enduráfylling 

Tæma skal eldsneytisgeymi ökutækisins og fylla hann með viðmiðunareldsneyti að 40% ± 2% af nafnrúmtaki 

geymisins við 18 °C ± 2 °C hita. 

6.6.1.11. Varmajafnvægismeðhöndlun 

Ökutækið skal síðan látið standa kyrrt í a.m.k. 6 klukkustundir og að hámarki í 36 klukkustundir á 

varmajafnvægissvæðinu við 20 °C ± 2 °C til að stöðga hitastig eldsneytisins. 
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6.6.1.12. Þrýstingsfall í eldsneytisgeymi 

Síðan skal losa þrýstinginn í eldsneytisgeyminum til að auka ekki þrýstinginn innan í eldsneytisgeyminum með 

óeðlilegum hætti. Þetta má gera með því að opna eldsneytisgeymislok ökutækisins. Óháð því hvaða aðferð er 

notuð við þrýstingsfall skal ökutækið fært aftur í upprunalegt ástand innan 1 mínútu. Eftir þessa aðgerð skal tengja 

aftur geymslueininguna fyrir gufur. 

6.6.1.13. Fylgja skal aðferðunum í liðum 6.5.6 til 6.5.9.8 í þessum viðbæti. 

6.6.2. Ef þrýstingslosun í eldsneytisgeymi er lægri en 30 kPa 

Prófunin skal fara fram eins og lýst er í liðum 6.6.1.1 til 6.6.1.13 í þessum viðbæti. Í þessu tilviki skal þó mynstrið 

fyrir losunarprófunina á sólarhring sem tilgreint er í töflu VI.1 í þessum viðbæti koma í stað fyrir umhverfishitann 

sem lýst er í lið 6.5.9.1 í þessum viðbæti. 

Tafla VI.1 

Snið umhverfishita í staðgöngurununni fyrir þéttlokað eldsneytisgeymiskerfi 

Tími (klukkustundir) Hitastig (°C) 

0/24 20,0 

1 20,4 

2 20,8 

3 21,7 

4 23,9 

5 26,1 

6 28,5 

7 31,4 

8 33,8 

9 35,6 

10 37,1 

11 38,0 

12 37,7 

13 36,4 

14 34,2 

15 31,9 

16 29,9 

17 28,2 

18 26,2 

19 24,7 

20 23,5 

21 22,3 

22 21,0 

23 20,2 
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6.7. Sjálfstæð prófunaraðferð fyrir þéttlokuð eldsneytisgeymiskerfi 

6.7.1 Mæling á massa hleðslu vegna blásturstaps af völdum þrýstingsfalls 

6.7.1.1. Nota skal aðferðirnar í liðum 6.6.1.1 til 6.6.1.7.2 í þessum viðbæti. Massi hleðslu vegna blásturstaps af völdum 

þrýstingsfalls er skilgreindur sem mismunurinn á þyngd hylkisins í ökutækinu áður en lið 6.6.1.6. í þessum 

viðbæti er beitt og eftir að lið 6.6.1.7.2 í þessum viðbæti er beitt. 

6.7.1.2. Tap vegna yfirfalls blásturs við þrýstingsfall úr hylki ökutækisins skal mælt í samræmi við liði 6.6.1.8.1 og 

6.6.1.8.2 í þessum viðbæti og skal uppfylla kröfurnar í lið 6.6.1.8.3 í þessum viðbæti. 

6.7.2. Prófun á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi kemst á og sólarhringsprófun á tapi í gegnum losun við 

uppgufun 

6.7.2.1. Ef þrýstingslosun í eldsneytisgeymi er 30 kPa eða meiri 

6.7.2.1.1. Prófunin skal fara fram eins og lýst er í liðum 6.5.1 til 6.5.3 og í liðum 6.6.1.9 til 6.6.1.9.1 í þessum viðbæti. 

6.7.2.1.2. Hylkið skal látið eldast í samræmi við röðina sem lýst er í lið 5.1 í þessum viðbæti og það skal hlaðið og hreinsað í 

samræmi við lið 6.6.1.5 í þessum viðbæti. 

6.7.2.1.3. Hylki sem hefur verið látið eldast skal síðan hlaðið í samræmi við aðferðina sem lýst er í lið 5.1.6 í 7. viðauka við 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, að undanteknum massa hleðslu. Ákvarða skal 

heildarmassa hleðslu í samræmi við lið 6.7.1.1 í þessum viðbæti. Að beiðni framleiðanda er að öðrum kosti 

heimilt að nota viðmiðunareldsneyti í stað fyrir bútan. Aftengja skal hylkið. 

6.7.2.1.4. Fylgja skal aðferðunum í liðum 6.6.1.10 til 6.6.1.13 í þessum viðbæti. 

6.7.2.2. Ef þrýstingslosun í eldsneytisgeymi er lægri en 30 kPa 

Prófunin skal fara fram eins og lýst er í liðum 6.7.2.1.1 til 6.7.2.1.4 í þessum viðbæti. Í þessu tilviki skal þó breyta 

umhverfishitanum sem lýst er í lið 6.5.9.1 í þessum viðbæti samkvæmt mynstrinu fyrir losunarprófunina á 

sólarhring sem tilgreint er í töflu VI.1 í þessum viðbæti. 

7. Útreikningur á niðurstöðum úr prófun á losun við uppgufun 

7.1. Prófanirnar á losun við uppgufun sem lýst er í þessum viðauka gera kleift að reikna út losun vetniskolvetnis í 

prófuninni á á tapi vegna yfirfalls blásturs, í sólarhringsprófuninni og í prófuninni á losun við uppgufun á meðan 

heitvarmajafnvægi kemst á. Tap vegna uppgufunar í hvorri þessara prófana skal reiknað með því að nota upphafs- 

og lokagildi vetniskolefnastyrks, hitastigs og þrýstings í klefanum, ásamt nettórúmmáli þess. 

Nota skal eftirfarandi jöfnu: 

MHC = k × V × (
CHCf × Pf

Tf
−
CHCi × Pi
Ti

) +MHC,out −MHC,in 

þar sem: 

MHC er massi vetniskolefna í grömmum, 

MHC,out er massi vetniskolefna, í grömmum, sem berst út úr klefanum þegar um er að ræða prófunarklefa með 

föstu rúmmáli fyrir prófun á losun á sólarhring, 

MHC,in er massi vetniskolefna, í grömmum, sem berst inn í klefann, þegar um er að ræða prófunarklefa með 

föstu rúmmáli fyrir prófun á losun á sólarhring, 

CHC er mældur styrkur vetniskolefna í prófunarklefa, milljónarhlutar rúmmáls í C1 -jafngildi, 

V er nettórúmmál prófunarklefa, í m3, að leiðrétt fyrir rúmmáli ökutækis með glugga og farangursrými 

opin. Ef rúmmál ökutækisins er ekki þekkt skal draga 1,42 m3 frá, 

T er umhverfishitastigið í klefanum, K, 

P er loftþrýstingur, kPa, 
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H/C er hlutfall vetnis og kolefnis 

þar sem: 

H/C telst vera 2,33 við mælingu á tapi vegna yfirfalls blásturs í lokuðu rými til að ákvarða uppgufun 

og tap vegna uppgufunar í sólarhringsprófun, 

H/C telst vera 2,20 fyrir losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi kemst á, 

 

k er 1,2 × 10–4 × (12 + H/C) í (g × K/(m3 × kPa)), 

i er upphaflega niðurstaðan, 

f er endanlega niðurstaðan. 

7.2. Niðurstaðan úr (MHS + MD1 + MD2 + (2 × PF)) skal vera undir þeim mörkum sem skilgreind eru í lið 6.1. 

8. Prófunarskýrsla 

Prófunarskýrslan skal a.m.k. innihalda eftirfarandi þætti: 

a) Lýsingu á tímabilum þegar varmajafnvægi er komið á, þ.m.t. tímalengd og meðalhiti, 

b) lýsingu á hylki, sem hefur verið látið eldast, og tilvísun í nákvæma skýrslu um öldrun, 

c) meðalhita við prófun á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi er komið á, 

d) mælingar við prófun á losun við uppgufun á meðan heitvarmajafnvægi er komið á (HSL), 

e) mælingar fyrsta sólarhringinn, DL1. dagur, 

f) mælingar annan sólarhringinn, DL2. dagur, 

g) lokaniðurstöðu prófunar á losun við uppgufun sem reiknuð er út í samræmi við 7. mgr. í þessum viðbæti, 

h) yfirlýsta þrýstingslosun í eldsneytisgeymi kerfisins (fyrir þéttlokuð eldsneytisgeymslukerfi), 

i) hleðslugildi blásturstaps (ef um er að ræða sjálfstæðu prófunina sem lýst er í lið 6.7 í þessum viðbæti).“ 

 _____  
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V. VIÐAUKI 

Ákvæðum IX. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 3. liðar í A-þætti kemur eftirfarandi: 

„3. Tæknigögn um eldsneyti sem notað er fyrir prófun á ökutækjum með efnarafala 

Gerð: Vetni fyrir ökutæki með efnarafala 

Eiginleikar Einingar 
Mörk 

Prófunaraðferð 
lágmark hámark 

Stuðull fyrir vetniseldsneyti (a) % mólhlutfall 99,97   

Heildarmagn gass sem er ekki vetni míkrómól/mól  300  

Hámarksstyrkur einstakra aðskotaefna  

Vatn (H2O) míkrómól/mól  5 (e) 

Heildarmagn vetniskolefna (b) (á grundvelli 

metans) 

míkrómól/mól  2 (e) 

Súrefni (O2) míkrómól/mól  5 (e) 

Helíum (He) míkrómól/mól  300 (e) 

Heildarmagn köfnunarefnis (N2) og argons (Ar) 

(b) 

míkrómól/mól  100 (e) 

Koltvísýringur (CO2) míkrómól/mól  2 (e) 

Kolsýringur (CO) míkrómól/mól  0,2 (e) 

Heildarmagn brennisteinssambanda (c) (á 

grundvelli H2S) 

míkrómól/mól  0,004 (e) 

Formaldehýð (HCHO) míkrómól/mól  0,01 (e) 

Maurasýra (HCOOH) míkrómól/mól  0,2 (e) 

Ammoníak (NH3) míkrómól/mól  0,1 (e) 

Heildarmagn halógenaðra efnasambanda (d) 

(á grundvelli halógenaðra jóna) 

míkrómól/mól  0,05 (e) 

Hvað varðar viðbætna efnisþætti eins og heildarmagn vetniskolefna og heildarmagn brennisteinssambanda á summa efnisþáttanna að 

vera minni en eða jafn mikil og leyfilegt gildi. 

(a) Stuðullinn fyrir vetniseldsneyti er ákvarðaður með því að draga „heildarmagn gass sem er ekki vetni“ í þessari töflu, gefið upp 

sem mólhlutfall, frá 100% mólhlutfalli. 

(b) Súrefnismettaðar lífrænar tegundir eru taldar með í heildarmagni vetniskolefna. Heildarmagn vetniskolefna skal mælt á 

grundvelli kolefna (μmólC/mól). Heildarmagn vetniskolefna má einungis fara yfir 2 míkrómól/mól vegna þess að metan er til 

staðar, en í því tilviki skal summun metans, köfnunarefnis og argons ekki vera meiri en 100 míkrómól/mól. 

(c) Heildarmagn brennisteinssambanda inniheldur að lágmarki H2S, COS, CS2 og merkaptön sem eru venjulega til staðar í jarðgasi. 

(d) Heildarmagn halógenaðra efnasambanda nær til dæmis yfir vetnisbróm (HBr), vetnisklóríð (HCl), klór (Cl2) og lífræn halíð  

(R-X). 

(e) Skjalfesta skal prófunaraðferðir.“ 
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VI. VIÐAUKI 

„XI. VIÐAUKI 

INNBYGGÐ GREININGARKERFI FYRIR VÉLKNÚIN ÖKUTÆKI 

1. INNGANGUR 

1.1. Í þessum viðauka eru settir fram starfrænir þættir innbyggðra greiningarkerfa fyrir mengunarvarnir í vélknúnum 

ökutækjum. 

2. SKILGREININGAR, KRÖFUR OG PRÓFANIR 

2.1. Skilgreiningarnar, kröfurnar og prófanirnar á innbyggðum greiningarkerfum eru settar fram í 2. og 3. lið 11. viðauka 

við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 skulu gilda að því er varðar þennan viðauka, 

en undanþágum frá þeim kröfum er lýst í þessum viðauka. 

2.1.1. Skilja ber inngangstexta við 2. lið 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

á eftirfarandi hátt: 

„Að því er varðar þennan viðauka eingöngu:“. 

2.1.2. Skilja ber lið 2.10 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á eftirfarandi 

hátt: 

„„Aksturslota“: lota sem samanstendur af ræsingu hreyfils, aksturslagi þar sem bilun kæmi fram ef um bilun væri að 

ræða, og stöðvun hreyfilsins.“ 

2.1.3. Til viðbótar við kröfurnar í lið 3.2.2 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 83 má einnig framkvæma greiningu á sliti eða bilunum utan aksturslotu (t.d. eftir að hreyfill hefur verið 

stöðvaður). 

2.1.4. Skilja ber lið 3.3.3.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á 

eftirfarandi hátt: 

„3.3.3.1. Minnkandi skilvirkni hvarfakútsins með tilliti til losunar á heildarmagni vetniskolefna, annarra en metans, 

og köfnunarefnisoxíða. Framleiðendur geta vaktað fremsta hvarfakútinn eingöngu eða ásamt næsta 

hvarfakút fyrir aftan. Líta skal svo á að hver vaktaður hvarfakútur eða samtengdir hvarfakútar séu bilaðir 

þegar losun er yfir viðmiðunargildum vetniskolefna, annarra en metans, eða köfnunarefnisoxíða sem 

kveðið er á um í lið 3.3.2 í þessum viðauka.“ 

2.1.5. Litið skal svo á að með tilvísun í viðmiðunargildin í lið 3.3.3.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísun í viðmiðunargildin í lið 2.3 í þessum viðauka. 

2.1.6. Frátekið til notkunar síðar. 

2.1.7. Ákvæði liðar 3.3.4.9 og 3.3.4.10 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

gilda ekki. 

2.1.8. Skilja ber liði 3.3.5 til 3.3.5.2 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á 

eftirfarandi hátt: 

„3.3.5. Framleiðendur geta sýnt gerðarviðurkenningaryfirvaldinu fram á að ekki þurfi að hafa eftirlit með 

ákveðnum íhlutum eða kerfum ef losun fer ekki yfir viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins í lið 

3.3.2 í þessum viðauka ef þau bila alveg eða eru fjarlægð. 

3.3.5.1. Eftirfarandi búnað ætti þó að vakta með tilliti til allsherjarbilunar eða hvort hann sé fjarlægður (ef fjarlæging 

myndi valda því að farið er yfir gildandi losunarmörk í lið 5.3.1.4 í þessari reglugerð): 

a) Agnasíu sem sett er á hreyfla með þjöppukveikju, hvort sem hún er sett upp sem sjálfstæð eining eða 

samþætt samsettum mengunarvarnarbúnaði, 

b) eftirmeðferðarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð sem sett er á hreyfla með þjöppukveikju, hvort sem það er 

sett upp sem sjálfstæð eining eða samþætt samsettum mengunarvarnarbúnaði, 
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c) dísiloxunarhvata sem settur er á hreyfla með þjöppukveikju, hvort sem hann er settur upp sem sjálfstæð 

eining eða samþættur samsettum mengunarvarnarbúnaði. 

3.3.5.2. Búnaðurinn, sem um getur í lið 3.3.5.1 þessa viðauka, skal einnig vaktaður með tilliti til bilunar sem gæti 

valdið því að farið er yfir gildandi viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins.“ 

2.1.9. Skilja ber lið 3.8.1 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á eftirfarandi 

hátt: 

„Innbyggða greiningarkerfið má eyða bilanakóða, ekinni vegalengd og læstu mæligildi ef sama bilun er ekki 

endurskráð í a.m.k. 40 hreyfilupphitunarlotum eða 40 aksturslotum þar sem ökutækið er notað á þann hátt að 

viðmiðanirnar, sem eru tilgreindar í a- til c-lið liðar 7.5.1 í 1. viðbæti 11. viðauka, eru uppfylltar.“ 

2.1.10. Skilja ber tilvísun í „ISO DIS 15031 5“ í lið 3.9.3.1 í 11. viðbæti við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 á eftirfarandi hátt: 

„… staðlinum sem tilgreindur er í a-lið liðar 6.5.3.2 í 1. viðbæti 11. viðauka við þessa reglugerð.“ 

2.1.11. Eftirfarandi skal gilda til viðbótar við kröfurnar í lið 3 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83: 

„Viðbótarákvæði um ökutæki sem nota aðferðir fyrir stöðvun hreyfils 

Aksturslota 

Sjálfvirk endurræsing hreyfils samkvæmt skipun frá stjórnkerfi hreyfilsins í kjölfar stöðvunar hreyfils getur talist ný 

aksturslota eða áframhald yfirstandandi lotu.“ 

2.2. Litið skal svo á að með endingarvegalengd prófunar V og endingarprófun V, sem kveðið er á um í liðum 3.1 og 3.3.1 í 

11. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sé, eftir því sem við á, átt við 

tilvísun í kröfurnar í VII. viðauka þessarar reglugerðar. 

2.3. Litið skal svo á að með viðmiðunargildum innbyggða greiningakerfisins, sem tilgreind eru í lið 3.3.2 í 11. viðauka 

reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sé átt við tilvísun í kröfurnar sem tilgreindar 

eru í liðum 2.3.1 og 2.3.2 hér að neðan: 

2.3.1. Í eftirfarandi töflu eru tilgreind þau viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins sem gilda fyrir ökutæki sem eru 

gerðarviðurkennd í samræmi við losunarmörkin samkvæmt Euro 6, sem sett eru fram í töflu 2 í I. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 715/2007, þremur árum eftir dagsetningarnar sem tilgreindar eru í 4. og 5. mgr. 10. gr. þeirrar 

reglugerðar: 

Endanleg viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins samkvæmt Euro 6 

  

Viðmiðunar-

massi 

(RM) (kg) 

Massi kolsýrings 

Massi 

vetniskolefna, 

annarra en metans 

Massi köfnunar-

efnisoxíða 
Massi efnisagna (1) Fjöldi agna (2) 

Flokkur 
Undir-

flokkur 

 
(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

 PI CI PI CI PI CI CI PI CI PI 

M — Allir 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   

N1 I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   

II 1 305 < RM  

≤ 1 760 

3 400 2 200 225 320 110 180 12 12   

III 1 760 < RM 4 300 2 500 270 350 120 220 12 12   

N2 — Allir 4 300 2 500 270 350 120 220 12 12   

Skýringar: PI = rafkveikja, CI = þjöppukveikja. 

(1) Mörkin fyrir agnamassa og agnafjölda fyrir ökutæki með rafkveikju gilda einungis um ökutæki sem hafa hreyfla með beinni innsprautun. 

(2) Mörkin fyrir agnafjölda má innleiða síðar. 
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2.3.2. Í allt að þrjú ár eftir dagsetningarnar sem eru tilgreindar í 4. og 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007 fyrir 

nýjar gerðarviðurkenningar annars vegar og ný ökutæki hins vegar, gilda eftirfarandi viðmiðunargildi innbyggða 

greiningarkerfisins um ökutæki sem eru gerðarviðurkennd í samræmi við losunarmörkin samkvæmt Euro 6, sem sett 

eru fram í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007, að vali framleiðanda: 

Bráðabirgðaviðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins samkvæmt Euro 6 

  

Viðmiðunar-

massi 

(RM) (kg) 

Massi kolsýrings 
Massi vetniskolefna, 

annarra en metans 

Massi 

köfnunarefnisoxíða 
Massi efnisagna (PM) (1) 

Flokkur 
Undir-

flokkur 

 
(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

 PI CI PI CI PI CI CI PI 

M — Allir 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

N1 I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

 II 1 305 < RM  

≤ 1 760 

3 400 2 200 225 320 190 220 25 25 

 III 1 760 < RM 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

N2 — Allir 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

Skýringar: PI = rafkveikja, CI = þjöppukveikja 

(1) Mörk fyrir agnamassa fyrir ökutæki með rafkveikju gilda einungis um ökutæki sem hafa hreyfla með beinni innsprautun. 

2.4.  

2.5. Frátekið til notkunar síðar. 

2.6. Prófunarlota prófunar I, sem um getur í lið 3.3.3.2 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83, skal talin vera sama prófunarlota prófunar I og notuð var í a.m.k. tveimur samfelldum lotum eftir 

að miskveikingarbilanir eru framkallaðar í samræmi við lið 6.3.1.2 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. 

2.7. Litið skal svo á að með tilvísun í þau viðmiðunargildi fyrir agnir sem kveðið er á um í lið 3.3.2 í lið 3.3.3.7 í 

11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sé átt við tilvísun í þau 

viðmiðunargildi fyrir agnir sem kveðið er á um í lið 2.3 í þessum viðauka. 

2.8. Skilja ber lið 3.3.3.4 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á 

eftirfarandi hátt: 

„3.3.3.4. Ef þeir eru virkir með völdu eldsneyti, aðrir mengunarvarnaríhlutir eða -kerfi eða mengunarvarnartengdir 

íhlutir aflrása eða kerfa sem eru tengd við tölvu, þar sem bilun gæti orsakað losun mengunarefna gegnum 

útblástursrör sem færi yfir viðmiðunarmörk innbyggða greiningarkerfisins sem sett eru fram í lið 3.3.2 í 

þessum viðauka.“ 

2.9. Skilja ber lið 3.3.4.4 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á 

eftirfarandi hátt: 

„3.3.4.4. Aðrir mengunarvarnaíhlutir eða -kerfi eða mengunarvarnatengdir íhlutir aflrása eða -kerfa sem eru tengd 

við tölvu, þar sem bilun gæti orsakað losun með útblæstri sem færi yfir viðmiðunarmörkin í lið 3.3.2 í 

þessum viðauka. Dæmi um slík kerfi eða íhluti eru þau sem vakta og stjórna streymi loftmassa, streymi 

loftflæðirúmmáls (og hitastigi), forþjöppunarþrýstingi og þrýstingi í soggrein (ásamt viðeigandi nemum til 

að gera þessa virkni mögulega).“ 

3. STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI VARÐANDI ÁGALLA Í INNBYGGÐUM GREININGARKERFUM 

3.1. Stjórnsýsluákvæði varðandi ágalla í innbyggðum greiningarkerfum sem sett eru fram í 2. mgr. 6. gr. skulu vera þau 

sem tilgreind eru í 4. lið í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, með 

eftirfarandi undantekningum. 

3.2. Litið skal svo á að með tilvísun í viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins í lið 4.2.2 í 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísun í viðmiðunargildi innbyggða 

greiningarkerfisins í lið 2.3 í þessum viðauka. 
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3.3. Lið 4.6 í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 skal skilja á eftirfarandi 

hátt: 

„Viðurkenningaryfirvaldinu ber að tilkynna um ákvörðun sína þess efnis að veita leyfi vegna ágalla í samræmi við 

2. mgr. 6. gr.“ 

4. AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM INNBYGGÐA GREININGARKERFIÐ 

4.1. Kröfur er varða aðgang að upplýsingum innbyggðs greiningarkerfis eru tilgreindar í lið 5 í 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83. Undanþágum frá þessum kröfum er lýst í eftirfarandi 

liðum. 

4.2. Litið skal svo á að með tilvísunum í 1. viðbæti við 2. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísanir í 5. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar. 

4.3. Litið skal svo á að með tilvísunum í lið 3.2.12.2.7.6 í 1. viðauka reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísanir í lið 3.2.12.2.7.6 í 3. viðbæti við I. viðauka þessarar reglugerðar. 

4.4. Litið skal svo á að með „samningsaðilum“ sé átt við „aðildarríki.“ 

4.5. Litið skal svo á að með tilvísun í viðurkenningu, sem veitt er samkvæmt reglugerð nr. 83, sé átt við tilvísun í 

gerðarviðurkenningu, sem veitt er samkvæmt þessari reglugerð og reglugerð (EB) nr. 715/2007. 

4.6. Litið skal svo á að með gerðarviðurkenningu efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sé átt við EB-

gerðarviðurkenningu. 

 _____  

1. viðbætir 

VIRKNI INNBYGGÐRA GREININGARKERFA (OBD) 

1. INNGANGUR 

1.1. Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni fyrir þá prófun sem gera skal skv. 2. lið þessa viðauka. 

2. TÆKNILEGAR KRÖFUR 

2.1. Tæknilegar kröfur og forskriftir skulu vera þær sem settar eru fram í 1. viðbæti við 11. viðauka reglugerðar 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, með þeim undantekningum og viðbótarkröfum sem lýst er í 

eftirfarandi liðum. 

2.2. Litið skal svo á að með tilvísunum í viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins í 1. viðbæti við 11. við reglugerð 

efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sem sett eru fram í lið 3.3.2 í 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, sé átt við tilvísanir í viðmiðunargildi innbyggða 

greiningarkerfisins sem sett eru fram í lið 2.3 í þessum viðauka. 

2.3. Litið skal svo á að með tilvísun í prófunarlotu prófunar I í lið 2.1.3 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísun í prófun 1 samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 692/2008 eða XXI. viðauka við þessa reglugerð, að vali framleiðanda fyrir hverja einstaka bilun sem sýna skal 

fram á. 

2.4. Litið skal svo á að með tilvísun í þau viðmiðunareldsneyti sem tilgreind eru í lið 3.2 í 1. viðbæti við 11. viðauka við 

reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísun í viðeigandi forskriftir fyrir 

viðmiðunareldsneyti í IX. viðauka þessarar reglugerðar. 

2.5. Skilja ber lið 6.4.1.1 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

á eftirfarandi hátt: 

„6.4.1.1. Eftir að ökutæki hefur verið undirbúið í samræmi við lið 6.2 í þessum viðauka skal ökutækinu ekið í 

gegnum prófun I (fyrsta og annan hluta). 

Bilanavísirinn skal fara í gang í síðasta lagi áður en prófuninni lýkur við öll þau skilyrði sem um getur í 

liðum 6.4.1.2 til 6.4.1.5 í þessum viðauka. Bilanavísirinn má einnig virkjast meðan á formeðhöndlun 

stendur. Í stað framangreindra skilyrða er tækniþjónustunni heimilt að notast við önnur skilyrði í samræmi 

við lið 6.4.1.6 í þessum viðauka. Eftir sem áður skal fjöldi bilana, sem líkt er eftir, ekki vera fleiri en fjórar 

(4) með tilliti til gerðarviðurkenningar. 

Ef um er að ræða prófun á tvíeldsneytisökutæki, knúið gasi, skulu báðar tegundir eldsneytis notaðar í mesta 

lagi fyrir fjórar (4) bilanir að vali gerðarviðurkenningaryfirvaldsins.“  



Nr. 73/294 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

2.6. Litið skal svo á að með tilvísun í 11. viðauka í lið 6.5.1.4 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 sé átt við tilvísun í XI. viðauka þessarar reglugerðar. 

2.7. Eftirfarandi skal gilda til viðbótar við kröfurnar í 2. mgr. 1. liðar 1. viðbætis við 11. viðauka við reglugerð 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83: 

„Ef um er að ræða rafmagnsbilanir (skammhlaup/opna rás) má losun fara meira en 20% yfir þau mörk sem gefin eru í 

lið 3.3.2.“ 

2.8. Skilja ber lið 6.5.3 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 83 á eftirfarandi hátt: 

„6.5.3. Aðgangur að greiningarkerfi mengunarvarnabúnaðar skal vera staðlaður og óhindraður og í samræmi við 

eftirfarandi ISO-staðla og/eða SAE-forskrift. Nota má seinni útgáfur ef einhverjir af eftirfarandi stöðlum 

hafa verið afturkallaðir og í stað þeirra komi viðeigandi staðlastofnun. 

6.5.3.1. Nota skal eftirfarandi staðal sem tengil fyrir samskipti milli ökutækis og ytra umhverfis: 

a) ISO 15765-4:2011 „Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: 

Requirements for emission-related systems“ frá apríl 2016. 

6.5.3.2. Staðlar sem eru notaðir í tengslum við sendingu á viðeigandi upplýsingum um innbyggða greiningakerfið: 

a) ISO 15031-5 „Road vehicles – communication between vehicles and external test equipment for 

emissions-related diagnostics – Part 5: Emissions-related diagnostic services“, frá ágúst 2015 eða SAE 

J1979 frá febrúar 2017, 

b) ISO 15031-4 „Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions-

related diagnostics – Part 4: External test equipment, frá febrúar 2014 eða SAE J1978 frá 30. apríl 2002, 

c) ISO 15031-3 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions-

related diagnostics Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: specification and use, frá 

apríl 2016 eða SAE J1962 frá 26. júlí 2012, 

d) ISO 15031-6 “Road vehicles – Communication between vehicle and external test equipment for 

emissions related diagnostics – Part 6: Diagnostic trouble code definitions”, frá ágúst 2015 eða SAE 

J2012 frá 7. mars 2013, 

e) ISO 27145 „Road vehicles – Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics 

(WWH-OBD)“ frá 15. ágúst 2012 með þeirri takmörkun að eingöngu megi nota ákvæði a-liðar í lið 

6.5.3.1 fyrir gagnatengingu, 

f) ISO 14229:2013 „Road vehicles – Unified diagnostic services (UDS) með þeirri takmörkun að 

eingöngu megi nota ákvæði a-liðar í lið 6.5.3.1 fyrir gagnatengingu“. 

Staðlana í e- og f-lið má í fyrsta lagi nota 1. janúar 2019 sem valkost við a-lið. 

6.5.3.3. Prófunarbúnaður og greiningartæki, sem eru nauðsynleg til samskipta við innbyggða greiningarkerfið, skulu 

að lágmarki uppfylla notkunarforskriftina sem gefin er upp í staðlinum sem tilgreindur er í b-lið liðar 6.5.3.2 

í þessum viðbæti. 

6.5.3.4. Grunngögn um greiningar (eins og tilgreint er í lið 6.5.1) og upplýsingar um tvíátta eftirlit skulu gefin á því 

sniði og í þeim einingum sem lýst er í staðlinum sem er tilgreindur í a-lið liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti, og 

verða að vera aðgengileg í gegnum greiningartæki sem uppfyllir skilyrði staðalsins sem er tilgreindur í b-lið 

liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti. 

Ökutækjaframleiðandinn skal láta landsbundinni staðlastofnun í té upplýsingar um öll losunartengd 

greiningargögn, s.s. auðkenni mæliþátta (PID), auðkenni fyrir vaktara innbyggða greiningarkerfisins og 

prófunarkenni sem eru ekki tilgreind í staðlinum sem er tilgreindur í a-lið liðar 6.5.3.2 í þessari reglugerð, en 

tengjast þessari reglugerð.  
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6.5.3.5. Þegar bilun er skráð skal framleiðandinn greina bilunina með hjálp viðeigandi ISO/SAE-bilanakóða sem 

tilgreindur er í einum af stöðlunum sem eru taldir upp í d-lið liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti varðandi 

„kerfisgreiningarkóða bilana sem tengjast losun“. Ef ekki er unnt að greina bilunina á þennan hátt getur 

framleiðandinn notað bilanagreiningarkóða sem framleiðandinn stýrir í samræmi við sama staðal. 

Bilanakóðarnir skulu vera að fullu aðgengilegir með stöðluðum greiningarbúnaði sem uppfyllir ákvæði liðar 

6.5.3.3 í þessum viðbæti. 

Ökutækjaframleiðandinn skal láta landsbundinni staðlastofnun í té upplýsingar um öll losunartengd 

greiningargögn, s.s. auðkenni mæliþátta (PID), auðkenni fyrir vaktara innbyggða greiningarkerfisins og 

prófunarkenni sem eru ekki tilgreind í stöðlunum sem tilgreindir eru í a-lið liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti, en 

tengjast þessari reglugerð. 

6.5.3.6. Tengildi milli ökutækis og greiningarprófunarbúnaðar skal vera staðlað og standast allar kröfur staðalsins 

sem er tilgreindur í c-lið liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti. Staðsetning uppsetningar skal háð samþykki 

stjórnsýslustofnunarinnar og vera þannig að þjónustuaðili komist auðveldlega að henni en hún sé jafnframt 

varin gegn því að ófaglært starfsfólk geti átt við hana. 

6.5.3.7. Framleiðandinn skal einnig gera tiltækar, gegn greiðslu ef við á, tæknilegar upplýsingar sem nauðsynlegar 

eru fyrir viðgerð eða viðhald á vélknúnum ökutækjum, nema slíkar upplýsingar falli undir hugverkaréttindi 

eða teljist innihalda nauðsynlega, leynilega verkþekkingu, sem liggur fyrir í viðeigandi formi; í slíkum 

tilvikum er óheimilt að neita um nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar að óréttmætu. 

Þeir aðilar sem eiga rétt á aðgangi að þessum upplýsingum eru allir þeir sem hafa atvinnu af viðhaldi eða 

viðgerðum, veita vegaaðstoð, sinna ökutækjaskoðunum eða -prófunum og allir þeir sem framleiða eða selja 

varahluti eða endurbótaíhluti, greiningartæki og prófunarbúnað.“ 

2.9. Eftirfarandi skal gilda til viðbótar við kröfurnar í lið 6.1 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83: 

„Ekki þarf að framkvæma prófun I til að sýna fram á rafmagnsbilanir (skammhlaup/opnar rásir). Framleiðandinn má 

sýna fram á þessar bilanir við akstursskilyrði þar sem íhluturinn er notaður og vöktunarskilyrðin koma upp. Þessi 

skilyrði skulu skrásett í gerðarviðurkenningarskjalið.“ 

2.10. Skilja ber lið 6.2.2 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 á 

eftirfarandi hátt: 

„Að ósk framleiðanda er heimilt að beita öðrum og/eða viðbótaraðferðum við formeðhöndlun.“ 

2.11. Eftirfarandi skal gilda til viðbótar við kröfurnar í lið 6.2 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83: 

„Notkun á viðbótarformeðhöndlunarlotum eða öðrum formeðhöndlunaraðferðum skal skráð í 

gerðarviðurkenningargögnin.“ 

2.12. Skilja ber lið 6.3.1.5 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

á eftirfarandi hátt: 

„Rafmagnsaftenging rafeindastýrðs hreinsibúnaðar fyrir uppgufun (ef slíkur búnaður er til staðar og virkur við notkun 

valinnar eldsneytistegundar).“ 

2.13. Frátekið til notkunar síðar. 

2.14. Skilja ber lið 6.4.2.1 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 

á eftirfarandi hátt: 

„Eftir að ökutæki hefur verið formeðhöndlað í samræmi við lið 6.2 þessa viðauka skal ökutækinu ekið í gegnum 

prófun I (fyrsta og annan hluta). 

Bilanavísirinn skal fara í gang í síðasta lagi áður en prófuninni lýkur við öll þau skilyrði sem um getur í liðum 6.4.2.2 

til 6.4.2.5. Bilanavísirinn má einnig virkjast meðan á formeðhöndlun stendur. Í stað framangreindra skilyrða er 

tækniþjónustunni heimilt að notast við önnur skilyrði í samræmi við lið 6.4.2.5 í þessum viðauka. Eftir sem áður skal 

fjöldi bilana, sem líkt er eftir, ekki vera meiri en fjórar (4) með tilliti til gerðarviðurkenningar.“ 

2.15. Upplýsingarnar sem koma fram í 3. lið í XXII. viðauka skulu gerðar aðgengilegar í formi merkja sem berast með 

notkun þess raðtengis sem um getur í c-lið liðar 6.5.3.2 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 og í þeim skilningi sem settur er fram í lið 2.8 í 1. viðbæti við þennan 

viðauka.  
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3. FRAMMISTAÐA VIÐ NOTKUN 

3.1. Almennar kröfur 

Tæknilegar kröfur og forskriftir skulu vera þær sem settar eru fram í 1. viðbæti við 11. viðauka reglugerðar 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, með þeim undantekningum og viðbótarkröfum sem lýst er í 

eftirfarandi liðum. 

3.1.1. Skilja ber kröfur í lið 7.1.5 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 á eftirfarandi hátt: 

Að því er varðar nýjar gerðarviðurkenningar og ný ökutæki skal vaktarinn, sem er krafist samkvæmt lið 3.3.4.7 í 

11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83, hafa frammistöðuhlutfall við 

notkun (IUPR) sem er stærra en eða jafnt og 0,1 í þrjú ár eftir dagsetningarnar sem eru tilgreindar í 4. og 5. mgr. 

10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

3.1.2. Skilja ber kröfur í lið 7.1.7 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Evrópu nr. 83 á eftirfarandi hátt: 

Framleiðandinn skal sýna viðurkenningaryfirvaldinu og, ef þess er óskað, framkvæmdastjórninni fram á að þessi 

tölfræðilegu skilyrði séu uppfyllt að því er varðar alla vaktara sem innbyggða greiningarkerfinu er skylt að tilkynna 

um í samræmi við lið 7.6 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð nr. 83, eigi síðar en 18 mánuðum eftir að fyrsta 

gerð ökutækisins, sem er með frammistöðuhlutfall við notkun í ökutækjahópi með innbyggð greiningarkerfi, kemur á 

markað og þaðan í frá á 18 mánaða fresti. Að því er þetta varðar skal beita aðferðinni sem lýst er í II. viðauka fyrir 

ökutækjahópa með innbyggð greiningarkerfi, sem eru með fleiri en 1000 skráningar innan ESB og sem falla undir 

úrtak innan úrtakstímabilsins, með fyrirvara um ákvæði liðar 7.1.9 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð nr. 83. 

Til viðbótar við kröfurnar sem settar eru fram í II. viðauka og án tillits til niðurstöðu úttektarinnar sem lýst er í 2. lið 

II. viðauka skal yfirvaldið, sem veitir viðurkenninguna, gera sannprófun á samræmi ökutækja í notkun m.t.t. 

frammistöðuhlutfalls við notkun, eins og lýst er í 1. viðbæti við II. viðauka, í viðeigandi fjölda tilvika sem ákveðin eru 

af handahófi. Með „viðeigandi fjölda tilvika sem ákveðin eru af handahófi“ er átt við að þetta úrræði hafi letjandi áhrif 

á brot gegn kröfunum í 3. lið þessa viðauka eða að lögð séu fram gögn sem hefur verið hagrætt, eru fölsuð eða eru 

ódæmigerð í tengslum við úttektina. Ef engar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi sem gerðarviðurkenningaryfirvaldið 

getur sýnt fram á telst handahófskennd sannprófun á samræmi ökutækja í notkun á 5% af þeim gerðarviðurkenndu 

ökutækjahópum, sem eru með innbyggð greiningarkerfi, fullnægjandi til að staðfesta að farið sé að þessari kröfu. Í 

þessum tilgangi geta gerðarviðurkenningaryfirvöld komist að samkomulagi við framleiðandann um ráðstafanir til að 

draga úr tvöföldum prófunum á tilteknum ökutækjahópi, sem er með innbyggð greiningarkerfi, enda vinni það ekki 

gegn letjandi áhrifum eigin sannprófana gerðarviðurkenningaryfirvaldsins á brotum á kröfunum í 3. lið þessa viðauka 

að því varðar samræmi ökutækja í notkun. Við sannprófun á samræmi ökutækja í notkun er heimilt að nota gögn sem 

safnað er í gegnum eftirlitsáætlanir aðildarríkjanna. Sé þess óskað skulu gerðarviðurkenningaryfirvöld láta 

framkvæmdastjórninni og öðrum viðurkenningaryfirvöldum í té gögn um úttektir og handahófsprófanir á samræmi 

ökutækja í notkun sem gerðar hafa verið, ásamt aðferðunum sem notaðar eru til að ákvarða þau tilvik sem 

handahófsprófanir á samræmi ökutækja í notkun eiga við um. 

3.1.3. Leiði prófanirnar, sem lýst er í lið 3.1.2 í þessum viðbæti eða í lið 7.1.9 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð 

nr. 83, í ljós að ekki sé farið eftir kröfunum í lið 7.1.6 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð nr. 83 telst það brot er 

varðar viðurlög sem kveðið er á um í 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. Þessi vísun takmarkar ekki beitingu slíkra 

viðurlaga vegna brota gegn öðrum ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 715/2007 eða þessarar reglugerðar, sem vísa ekki 

með ótvíræðum hætti í 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007. 

3.1.4. Eftirfarandi skal koma í stað liðar 7.6.1 í 1. viðbæti í 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83: 

„7.6.1. Í samræmi við staðalinn sem er tilgreindur í a-lið liðar 6.5.3.2 í þessum viðbæti skal innbyggða 

greiningarkerfið veita upplýsingar um kveikjulotuteljarann og almenna nefnarann, ásamt sérteljurum og  

-nefnurum fyrir eftirfarandi vaktara, ef gerð er krafa í þessum viðauka um að þeir séu til staðar í ökutækinu: 

a) Hvarfakúta (hver samstæða tilkynnt sérstaklega), 

b) súrefnisskynjara/skynjara útblásturslofts, þ.m.t. aukasúrefnisskynjara 

(hver skynjari tilkynntur sérstaklega), 

c) uppgufunarkerfi, 

d) útblásturshringrásarkerfi, 
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e) kerfi fyrir breytilega tímastillingu ventla, 

f) aukaloftskerfi, 

g) agnasíu, 

h) NOx-eftirmeðferðarkerfi (t.d. NOx-gleypi, NOx-kerfi með hvarfmiðli/hvata), 

i) stjórnbúnað fyrir forþjöppuþrýsting.“ 

3.1.5. Skilja ber lið 7.6.2 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 

nr. 83 á eftirfarandi hátt: 

„7.6.2. Fyrir tiltekna íhluti eða kerfi sem eru með marga vaktara og sem skylt er að tilkynna um samkvæmt þessum 

lið (t.d. getur súrefnisskynjarasamstæða 1 verið með marga vaktara vegna svörunar skynjara eða annars 

konar eiginleika skynjara) skal innbyggða greiningarkerfið skrá teljara og nefnara aðskilið fyrir hvern 

tiltekinn vaktara og tilkynna aðeins samsvarandi teljara og nefnara fyrir tiltekinn vaktara sem er með lægsta 

tölulega hlutfallið. Ef tveir eða fleiri tilteknir vaktarar hafa sama hlutfall skal tilkynna samsvarandi teljara og 

nefnara fyrir tiltekinn vaktara sem hefur hæstan nefnara að því er varðar tiltekinn íhlut.“ 

3.1.6. Eftirfarandi skal gilda til viðbótar við kröfurnar í lið 7.6.2 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83: 

„Teljarar og nefnarar fyrir tiltekna vaktara fyrir íhluti eða kerfi, sem vakta stöðugt fyrir bilunum vegna skammhlaups 

eða opnum rásum, eru undanþegnir tilkynningaskyldu. 

„Stöðugt“ merkir í þessu samhengi að vöktun er alltaf virk og að sýnataka af því merki sem notað er við vöktunina fer 

fram a.m.k. tvisvar sinnum á sekúndu og skal staðfesting á því hvort bilun sé fyrir hendi eða ekki liggja fyrir innan 

15 sekúndna. 

Ef sýnataka á íhlut fyrir ílagsgögn frá tölvu fer sjaldnar fram í eftirlitsskyni má í staðinn meta merki íhlutarins í hvert 

skipti sem sýnataka fer fram. 

Ekki er nauðsynlegt að virkja íhlut/kerfi frálags eingöngu í þeim tilgangi að vakta það frálag íhlutar/kerfis.“ 

 _____  

2. viðbætir 

GRUNDVALLAREIGINLEIKAR ÖKUTÆKJAHÓPSINS 

Grundvallareiginleikar ökutækjahópsins skulu vera þeir sem tilgreindir eru í 2. viðbæti við 11. viðauka reglugerðar 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83.“ 

 _____   
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VII. VIÐAUKI 

Ákvæðum XII. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„GERÐARVIÐURKENNING ÖKUTÆKJA SEM BÚIN ERU VISTVÆNNI NÝSKÖPUN OG ÁKVÖRÐUN 

KOLTVÍSÝRINGSLOSUNAR OG ELDSNEYTISNOTKUNAR ÖKUTÆKJA SEM ERU LÖGÐ FRAM TIL FJÖLÞREPA 

GERÐARVIÐURKENNINGAR EÐA SKRÁNINGARVIÐURKENNINGAR ÖKUTÆKIS“ 

2) Liður 1.4 fellur brott. 

3) Í stað 2. liðar kemur eftirfarandi: 

„2. ÁKVÖRÐUN Á LOSUN KOLTVÍSÝRINGS OG ELDSNEYTISNOTKUN ÖKUTÆKJA SEM LÖGÐ ERU FRAM TIL 

FJÖLÞREPA GERÐARVIÐURKENNINGAR EÐA SKRÁNINGARVIÐURKENNINGAR ÖKUTÆKIS 

2.1. Í þeim tilgangi að ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun ökutækis sem er lagt fram til fjölþrepa 

gerðarviðurkenningar, eins og skilgreint er í 7. mgr. 3. gr. tilskipunar 2007/46/EB, gilda ráðstafanirnar í XXI. viðauka. 

Að vali framleiðandans og án tillits til tæknilega leyfilegs hámarksmassa með hleðslu er þó heimilt að nota þær aðrar 

ráðstafanir sem lýst er í liðum 2.2 til 2.6 ef grunnökutækið er ekki fullbúið. 

2.2. Koma skal á fót ökumótstöðufylkjahópum, eins og þeir eru skilgreindir í lið 5.8 í XXI. viðauka, á grundvelli 

mæliþátta fyrir dæmigert fjölþrepa ökutæki í samræmi við lið 4.2.1.4 í 4. undirviðauka við XXI. viðauka. 

2.3. Framleiðandi grunnökutækisins skal reikna út ökumótstöðustuðlana fyrir ökutæki HM og LM í ökumótstöðufylkjahópi, 

eins og sett er fram í 5. lið 4. undirviðauka við XXI. viðauka, og ákvarða koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun fyrir 

bæði ökutækin með prófun 1. Framleiðandi grunnökutækisins skal gera aðgengilegt reiknitól til að ákvarða, á grundvelli 

mæliþátta fjölþrepa fullbúinna ökutækja, endanlega eldsneytisnotkun og koltvísýringsgildi, eins og tilgreint er í 

7. undirviðauka við XXI. viðauka. 

2.4. Útreikningur á ökumótstöðu og ökukraftvægi einstaks fjölþrepa ökutækis skal framkvæmdur í samræmi við lið 5.1 í 

4. undirviðauka við XXI. viðauka. 

2.5. Framleiðandi síðasta framleiðsluþreps skal reikna út endanlega eldsneytisnotkun og koltvísýringsgildi á grundvelli 

mæliþáttanna fyrir fjölþrepa fullbúna ökutækið eins og tilgreint er í lið 3.2.4 í 7. undirviðauka XXI. viðauka og skal 

nota reiknitólið sem framleiðandi grunnökutækisins lætur í té. 

2.6. Framleiðandi fjölþrepa fullbúna ökutækisins skal setja upplýsingar í samræmisvottorðið um fjölþrepa fullbúnu 

ökutækin og bæta við þau upplýsingunum um grunnökutækin í samræmi við IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 

2.7. Ef um er að ræða fjölþrepa ökutæki sem lögð eru fram til gerðarviðurkenningar einstakra ökutækja skal 

skráningarviðurkenning ökutækisins innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a) Losun koltvísýrings, mælda í samræmi við aðferðina sem sett er fram í liðum 2.1 til 2.6, 

b) massa fjölþrepa fullbúna ökutækisins, tilbúins til aksturs, 

c) auðkenniskóða sem samsvarar gerð, afbrigði og útfærslu grunnökutækisins, 

d) gerðarviðurkenningarnúmer grunnökutækisins, ásamt númeri rýmkunar, 

e) heiti og heimilisfang framleiðanda grunnökutækisins, 

f) massa grunnökutækisins, tilbúins til aksturs. 

2.8. Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningar eða skráningarviðurkenningu ökutækis þar sem grunnökutækið er 

fullbúið ökutæki með gildandi samræmisvottorð skal framleiðandi síðasta framleiðsluþreps hafa samráð við 

framleiðanda grunnökutækisins til að stilla nýtt koltvísýringsgildi í samræmi við brúun á koltvísýringi með 

viðeigandi gögnum um fjölþrepa fullbúna ökutækið eða reikna út nýtt koltvísýringsgildi á grundvelli mæliþátta fyrir 

fjölþrepa fullbúna ökutækið eins og tilgreint er í lið 3.2.4 í 7. undirviðauka við XXI. viðauka og með því tóli sem 

framleiðandi grunnökutækis leggur fram, eins og tilgreint er í lið 2.3. hér á undan. Ef tólið er ekki aðgengilegt eða ef 

brúun á koltvísýringi er ekki möguleg skal nota koltvísýringsgildi hálosandi ökutækis úr grunnökutækinu í 

samkomulagi við viðurkenningaryfirvaldið.“ 

 _____  
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VIII. VIÐAUKI 

„XVI. VIÐAUKI 

KRÖFUR VARÐANDI ÖKUTÆKI SEM NOTA HVARFMIÐIL FYRIR EFTIRMEÐFERÐARKERFI ÚTBLÁSTURS 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka eru settar fram kröfur fyrir ökutæki sem nota hvarfmiðil fyrir eftirmeðferðarkerfið í því skyni að 

draga úr losun. Skilja ber allar tilvísanir í hvarfmiðilsgeymi í þessum viðauka þannig að þær eigi líka við um aðra 

geyma sem innihalda hvarfmiðil. 

1.1. Rúmtak hvarfmiðilsgeymis skal nægja til að ekki þurfi að fylla á hvarfmiðilsgeymi við meðaldrægni sem nemur fimm 

fullum eldsneytisgeymum að því tilskildu að auðvelt sé að fylla á hvarfmiðilsgeyminn (t.d. án þess að nota verkfæri 

og án þess að fjarlægja innri klæðningu ökutækis). Þegar innri loki er opnaður til að fá aðgang í þeim tilgangi að fylla 

á hvarfmiðil ber ekki að skilja það sem svo að fjarlægja þurfi innri klæðningu ökutækis). Ef ekki telst auðvelt að fylla 

á hvarfmiðilsgeymi eins og lýst er hér á undan skal lágmarksrúmtak hvarfmiðilsgeymisins samsvara a.m.k. 

meðaldrægni sem nemur 15 fullum eldsneytisgeymum. Ef um er að ræða valkostinn í lið 3.5 skulu ofangreindar 

takmarkanir á lágmarksrúmtaki hvarfmiðilsgeymis þó ekki gilda ef framleiðandinn velur að virkja viðvörunarkerfið 

þegar ekin hefur verið fjarlægð sem er ekki minni en svo að 2400 km séu eftir þar til hvarfmiðilsgeymirinn tæmist. 

1.2. Í tengslum við þennan viðauka skal hugtakið „meðaldrægni“ teljast vera miðað við eldsneytisnotkun eða notkun 

hvarfmiðils við prófun 1 á drægni eldsneytisgeymis annars vegar og hvarfmiðilsgeymis hins vegar. 

2. Vísir fyrir hvarfmiðil 

2.1. Ökutækið skal hafa sérstakt viðvörunarljós í mælaborðinu sem gerir ökumanni viðvart þegar magn hvarfmiðils er 

undir þeim viðmiðunargildum sem tilgreind eru í lið 3.5. 

3. Viðvörunarkerfi fyrir ökumann 

3.1. Ökutækið skal vera búið viðvörunarkerfi sem veitir sjónræna viðvörun sem upplýsir ökumanninn þegar afbrigðileiki 

greinist við skömmtun hvarfmiðils, t.d. ef losun er of mikil, magn hvarfmiðilsins er orðið lítið, skömmtun 

hvarfmiðilsins er rofin eða ef hvarfmiðillinn uppfyllir ekki gæðaviðmið sem tilgreind eru af framleiðanda. 

Viðvörunarkerfið má einnig vera búið heyranlegu merki sem varar ökumanninn við. 

3.2. Styrkleiki merkisins frá viðvörunarkerfinu skal stigmagnast þegar hvarfmiðillinn er við það að verða uppurinn. Það 

skal ná hámarki með viðvörun til ökumanns sem ekki er auðvelt að koma í veg fyrir eða hundsa. Ekki skal vera 

mögulegt að slökkva á kerfinu fyrr en búið er að fylla á hvarfmiðilinn. 

3.3. Viðvörunarljósabúnaðurinn skal sýna skilaboð sem gefa til kynna lítið magn hvarfmiðils. Viðvörunin skal ekki vera 

sú sama og notuð er vegna innbyggða greiningarkerfisins eða annars viðhalds á hreyfli. Viðvörunin skal vera 

nægilega skýr þannig að ökumaðurinn átti sig á að magn hvarfmiðilsins er orðið lítið (t.d. „þvagefni vantar,“ „AdBlue 

vantar“ eða „hvarfmiðil vantar“). 

3.4. Viðvörunarkerfið þarf ekki að vera stöðugt virkt í upphafi, en þó skal viðvörunin stigmagnast þannig að hún verði 

samfelld þegar magn hvarfmiðilsins nálgast þá stöðu þegar þvingunarkerfi fyrir ökumann, sem um getur í 8. lið, 

verður virkt. Birta skal skýra viðvörun (t.d. „bætið á þvagefni,“ „bætið á AdBlue“ eða „bætið á hvarfmiðil“). Samfellt 

viðvörunarkerfi má rjúfa tímabundið með öðrum viðvörunarmerkjum að því tilskildu að þau veiti mikilvægar 

öryggistengdar upplýsingar. 

3.5. Viðvörunarkerfið skal virkjast við vegalengd sem nemur a.m.k. 2400 km af drægni áður en hvarfmiðilsgeymirinn 

tæmist eða, að vali framleiðandans, eigi síðar en þegar hvarfmiðill í geyminum nær einu eftirfarandi magni: 

a) Magn sem búist er við að nægi til að keyra 150% af meðaldrægni með fullan eldsneytisgeymi eða 

b) magn sem er 10% af rúmtaki hvarfmiðilsgeymisins, 

hvort sem á sér stað fyrr.  
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4. Greining á röngum hvarfmiðli 

4.1. Í ökutækinu skal vera búnaður til að ákvarða hvort hvarfmiðill, sem samsvarar eiginleikum sem framleiðandinn 

tilgreinir og skráðir eru í 3. viðbæti við I. viðauka, sé til staðar í ökutækinu. 

4.2. Ef hvarfmiðillinn í geymslutankinum samsvarar ekki lágmarkskröfum sem framleiðandinn setur fram skal 

viðvörunarkerfi ökumanns, sem getið er um í 3. lið, verða virkt og birta tilkynningu með viðeigandi viðvörun (t.d. 

„rangt þvagefni greinist,“ „rangt AdBlue greinist“ eða „rangur hvarfmiðill greinist“). Ef gæði hvarfmiðilsins eru ekki 

leiðrétt innan 50 km frá því að viðvörunarkerfið verður virkt skulu kröfurnar um þvingunarkerfi fyrir ökumann, sem 

um getur í 8. lið, gilda. 

5. Vöktun á notkun hvarfmiðils 

5.1. Í ökutækinu skal vera búnaður til að ákvarða notkun hvarfmiðils og veita aðgang að notkunarupplýsingum utan 

ökutækisins. 

5.2. Meðalnotkun hvarfmiðils og meðaltal umbeðinnar notkunar hvarfmiðils í öllu hreyfilkerfinu skulu vera tiltæk um 

raðtengi staðlaða greiningartengisins. Gögn um undangengið tímabil þar sem lokið er 2400 km notkun ökutækisins 

skulu vera tiltæk. 

5.3. Í því skyni að vakta notkun á hvarfmiðli skal a.m.k. vakta eftirfarandi mæliþætti í ökutækinu: 

a) Magn hvarfmiðilsins í geyminum í ökutækinu og 

b) flæði hvarfmiðils eða innsprautun hvarfmiðils eins nálægt innsprautunarstað í eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur 

og tæknilega er mögulegt. 

5.4. Frávik sem er meira en 50% á milli meðalnotkunar hvarfmiðils og meðaltals umbeðinnar notkunar hvarfmiðils í 

hreyfilkerfinu á 30 mínútna notkunartíma ökutækisins skal virkja viðvörunarkerfi ökumanns, sem getið er um í 3. lið, 

og birta tilkynningu með viðeigandi viðvörun (t.d. „bilun í skömmtun þvagefnis,“ „bilun í skömmtun AdBlue“ eða 

„bilun í skömmtun hvarfmiðils“). Ef ekkert er gert varðandi notkun hvarfmiðilsins innan 50 km frá því að 

viðvörunarkerfið verður virkt skulu kröfurnar um þvingunarkerfi fyrir ökumann, sem um getur í 8. lið, gilda. 

5.5. Ef rof verður á skömmtun á hvarfmiðlinum skal viðvörunarkerfi ökumanns, sem getið er um í 3. lið, verða virkt og 

birta skilaboð með viðeigandi viðvörun. Sleppa má að virkja viðvörunarkerfi fyrir ökumann eins um getur í 3. lið ef 

skömmtun hvarfmiðils er rofin af hreyfilkerfinu vegna þess að notkunarskilyrði ökutækisins eru þannig að 

skömmtunar hvarfmiðils er ekki krafist fyrir mengunarvarnargetu ökutækisins, að því tilskildu að framleiðandinn hafi 

tilkynnt viðurkenningaryfirvöldum með skýrum hætti um það hvenær slík notkunarskilyrði eigi við. Ef skömmtun 

hvarfmiðilsins er ekki leiðrétt innan 50 km frá því að viðvörunarkerfið verður virkt skulu kröfurnar um þvingunarkerfi 

fyrir ökumann, sem um getur í 8. lið, gilda. 

6. Vöktun á NOX-losun 

6.1. Í stað krafnanna um vöktun, sem um getur í 4. og 5. lið, mega framleiðendur mæla umframmagn köfnunarefnisoxíða í 

útblástursröri beint með skynjurum útblásturslofts. 

6.2. Framleiðandinn skal sýna fram á að notkun þeirra skynjara sem um getur í lið 6.1 hér á undan og annarra skynjara 

ökutækisins valdi því að viðvörunarkerfið fyrir ökumann, sem um getur í 3. lið hér á undan, verði virkt, að birt séu 

skilaboð með viðeigandi viðvörun (t.d. „losun of mikil — athugið þvagefni,“ „losun of mikil — athugið AdBlue,“ 

„losun of mikil — athugið hvarfmiðil“) og að þvingunarkerfi fyrir ökumann, sem um getur í lið 8.3, verði virkt þegar 

aðstæðurnar sem vísað er til í liðum 4.2, 5.4 eða 5.5 koma upp. 

Að því er varðar þennan lið telst þetta ástand hafa komið upp ef farið er yfir viðeigandi viðmiðunargildi innbyggða 

greiningarkerfisins fyrir köfnunarefnisoxíð í töflunum sem settar eru fram í lið 2.3 í XI. viðauka. 

Losun köfnunarefnisoxíða meðan á prófun stendur í því skyni að sýna fram á að farið sé að þessum kröfum skal ekki 

vera meiri en 20% umfram viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins. 

7. Geymsla upplýsinga um bilanir 

7.1. Þegar vísað er í þennan lið skal vista óafmáanlegt auðkenni mæliþátta (PID), sem auðkennir ástæðuna fyrir því að 

þvingunarkerfið verður virkt og vegalengdina sem ökutækinu er ekið á meðan kerfið er virkt. Ökutækið skal geyma 
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PID-færslur í a.m.k. 800 daga eða 30 000 km akstur ökutækisins. PID-færslan skal gerð tiltæk gegnum raðtengi 

staðlaða greiningartengisins þegar beiðni er send úr almennu skönnunartæki í samræmi við ákvæði liðar 2.3 í 1. 

viðbæti við XI. viðauka. Upplýsingarnar sem vistaðar eru í PID skulu vera tengdar við það tímabil uppsafnaðrar 

notkunar ökutækis sem þær verða til á, með nákvæmni sem er ekki minni en 300 dagar eða 10 000 km. 

7.2. Bilanir í skömmtunarkerfi hvarfmiðilsins sem rekja má til bilunar í tæknibúnaði (t.d. vélrænna eða rafrænna bilana) 

falla einnig undir kröfur um innbyggð greiningarkerfi í XI. viðauka. 

8. Þvingunarkerfi fyrir ökumann 

8.1. Ökutækið skal búið þvingunarkerfi fyrir ökumann sem tryggir að ökutækinu sé ávallt ekið með virkum 

mengunarvarnarbúnaði. Þvingunarkerfið skal hannað þannig að það tryggi að ekki sé hægt að aka ökutækinu með 

tómum geymi fyrir hvarfmiðil. 

8.2. Þvingunarkerfið skal virkjast eigi síðar en þegar magn hvarfmiðils í geyminum nær einhverju af eftirfarandi: 

a) Ef viðvörunarkerfið virkjaðist a.m.k. 2400 km áður en búist var við að hvarfmiðilsgeymirinn tæmdist, magn sem 

dugir til að keyra meðaldrægni ökutækisins með fullan eldsneytisgeymi. 

b) Ef viðvörunarkerfið virkjaðist við það magn sem tilgreint er í a-lið liðar 3.5, magn sem dugir til að keyra 75% af 

meðaldrægni ökutækisins með fullan eldsneytisgeymi eða 

c) ef viðvörunarkerfið virkjaðist við það magn sem tilgreint er í b-lið liðar 3.5., við 5% af rúmtaki 

hvarfmiðilsgeymisins. 

d) Ef viðvörunarkerfið virkjaðist áður en magninu var náð sem lýst er í bæði a- og b-lið liðar 3.5 en minna en 

2400 km er eftir af vegalengd áður en hvarfmiðilsgeymirinn tæmist, magnið sem lýst er í b- eða c-lið í þessum lið, 

hvort sem gerist fyrr. 

Ef notaður er valkosturinn sem lýst er í lið 6.1 skal viðvörunarkerfið virkjast þegar upp koma frávikin sem lýst er í 4. 

eða 5. lið eða losunargildi köfnunarefnisoxíða sem er lýst í lið 6.2. 

Ef greiningin er sú að geymir fyrir hvarfmiðil sé tómur eða í ljós koma þau frávik sem getið er í 4., 5. eða 6. lið ganga 

í gildi kröfurnar í 7. lið um geymslu upplýsinga um bilanir. 

8.3. Framleiðandinn velur hvers konar þvingunarkerfi fyrir ökumann er sett upp. Valkostum fyrir kerfi er lýst í liðum 

8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 og 8.3.4. 

8.3.1. Aðferðin „engin ræsing hreyfils eftir niðurtalningu“ (e. no engine restart after countdown) gerir kleift að telja niður 

endurræsingar eða vegalengd eftir að þvingunarkerfið verður virkt. Ræsingar hreyfils, sem stjórnað er af stjórnbúnaði 

ökutækisins, eins og t.d. stöðvunar-/ræsingarkerfi, eru ekki taldar með í þessari niðurtalningu. 

8.3.1.1. Ef viðvörunarkerfið virkjaðist a.m.k. 2400 km áður en búist var við að hvarfmiðilsgeymirinn tæmdist eða ef upp 

komu frávikin sem lýst er í 4. eða 5. lið eða losunargildi köfnunarefnisoxíða er eins og því er lýst í lið 6.2 skal koma í 

veg að hreyfill sé endurræstur um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir 

meðaldrægni ökutækisins með fullan eldsneytisgeymi frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.1.2. Ef þvingunarkerfið virkjaðist við það magn sem tilgreint er í b-lið liðar 8.2 skal koma í veg að hreyfill sé endurræstur 

um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir 75% af meðaldrægni ökutækisins 

með fullan eldsneytisgeymi frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.1.3. Ef þvingunarkerfið virkjaðist við það magn sem lýst er í c-lið liðar 8.2 skal komið í veg fyrir að hreyfill sé 

endurræstur um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir meðaldrægni 

ökutækisins með 5% af rúmtaki hvarfmiðilsgeymisins, frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.1.4. Einnig ber að koma í veg fyrir að hreyfill sé endurræstur um leið og hvarfmiðilsgeymirinn tæmist ef slíkt skyldi eiga 

sér stað á undan þeim aðstæðum sem tilgreindar eru í liðum 8.3.1.1, 8.3.1.2 eða 8.3.1.3. 

8.3.2. Kerfið „engin ræsing eftir eldsneytisáfyllingu“ (e. no start after refuelling) kemur í veg fyrir að hægt sé að ræsa 

ökutækið eftir áfyllingu ef þvingunarkerfið er virkt.  
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8.3.3. Aðferðin „læsing eldsneytisáfyllingar“ (e. fuel-lockout) kemur í veg fyrir að hægt sé að setja eldsneyti á ökutækið með 

því að læsa eldsneytisáfyllingarstút eftir að þvingunarkerfið er orðið virkt. Læsingarkerfið skal vera nægilega harðgert 

til að koma í veg fyrir að átt sé við það. 

8.3.4. Aðferðin „takmörkun afkasta“ (e. performance restriction) takmarkar hraða ökutækisins eftir að þvingunarkerfið er 

orðið virkt. Hraðatakmörkunin skal vera þannig að ökumaðurinn greini hana og skal hún draga verulega úr 

hámarkshraða ökutækisins. Slík takmörkun skal fara í gang smám saman eða við ræsingu hreyfils. Skömmu áður en 

komið er í veg fyrir endurræsingu hreyfils skal hraði ökutækisins ekki fara yfir 50 km/klst. 

8.3.4.1. Ef viðvörunarkerfið virkjaðist a.m.k. 2400 km áður en búist var við að hvarfmiðilsgeymirinn tæmdist eða ef upp koma 

frávikin sem lýst er í 4. eða 5. lið eða losunargildi köfnunarefnisoxíða er eins og því er lýst í lið 6.2 skal koma í veg að 

hreyfill sé endurræstur um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir meðaldrægni 

ökutækisins með fullan eldsneytisgeymi frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.4.2. Ef þvingunarkerfið virkjaðist við það magn sem tilgreint er í b-lið liðar 8.2 skal koma í veg að hreyfill sé endurræstur 

um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir 75% af meðaldrægni ökutækisins 

með fullan eldsneytisgeymi frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.4.3. Ef þvingunarkerfið virkjaðist við það magn sem lýst er í c-lið liðar 8.2 skal komið í veg fyrir að hreyfill sé 

endurræstur um leið og ökutækið hefur verið keyrt þá vegalengd sem búist er við að dugi fyrir meðaldrægni 

ökutækisins með 5% af rúmtaki hvarfmiðilsgeymisins, frá því að þvingunarkerfið virkjaðist. 

8.3.4.4. Einnig ber að koma í veg fyrir að hreyfill sé endurræstur um leið og hvarfmiðilsgeymirinn tæmist ef slíkt skyldi eiga 

sér stað á undan þeim aðstæðum sem tilgreindar eru í liðum 8.3.4.1, 8.3.4.2 eða 8.3.4.3. 

8.4. Þegar þvingunarkerfið hefur komið í veg fyrir endurræsingu hreyfils skal einungis slökkna á því ef þau frávik sem 

tilgreind eru í 4., 5. eða 6. lið hafa verið leiðrétt eða ef magnið af viðbættum hvarfmiðli uppfyllir eina af eftirfarandi 

viðmiðunum: 

a) Búist er við magnið nægi til að keyra 150% af meðaldrægni með fullan eldsneytisgeymi eða 

b) magnið er a.m.k. 10% af rúmtaki hvarfmiðilsgeymisins. 

Eftir að búið er að framkvæma viðgerð til að lagfæra bilun þar sem innbyggða greiningarkerfið hefur verið virkjað 

samkvæmt lið 7.2 má endurvirkja þvingunarkerfið í gegnum raðtengi innbyggða greiningarkerfisins (t.d. með 

stöðluðu skönnunartæki) til að gera kleift að endurræsa ökutækið vegna sjálfsgreiningar. Ekki má aka ökutækinu 

meira en 50 km til að hægt sé að staðfesta hvort viðgerð hafi tekist. Þvingunarkerfið skal endurvirkjað að öllu leyti ef 

bilunin er enn til staðar eftir þessa staðfestingu. 

8.5. Viðvörunarkerfi fyrir ökumann, sem um getur í 3. lið, skal birta skilaboð sem gefa skýrt til kynna: 

a) Fjölda endurræsinga sem eftir eru og/eða vegalengd sem eftir er og 

b) þau skilyrði sem leyfa endurræsingu ökutækisins. 

8.6. Þvingunarkerfi fyrir ökumann skal gert óvirkt þegar skilyrðin fyrir virkjun þess eru ekki lengur til staðar. Ekki skal 

slokkna sjálfkrafa á þvingunarkerfi fyrir ökumann nema ástæðan fyrir virkjun þess hafi verið lagfærð. 

8.7. Við gerðarviðurkenningu skal afhenda gerðarviðurkenningaryfirvaldinu ítarlegar skriflegar upplýsingar sem lýsa 

öllum starfrænum eiginleikum þvingunarkerfisins fyrir ökumann. 

8.8. Í tengslum við umsókn um gerðarviðurkenningu samkvæmt þessari reglugerð skal framleiðandi sýna fram á virkni 

viðvörunarkerfis og þvingunarkerfis fyrir ökumann. 

9. Kröfur um upplýsingar 

9.1. Framleiðandinn skal láta öllum eigendum nýrra ökutækja í té skýrar skriflegar upplýsingar um mengunarvarnarkerfið. 

Í upplýsingunum skal koma fram að ef mengunarvarnarkerfi ökutækisins starfar ekki rétt eigi ökumaðurinn að fá 

upplýsingar um vandamál frá viðvörunarkerfinu fyrir ökumann og að þvingunarkerfi fyrir ökumann komi í framhaldi 

af því í veg fyrir að hægt sé að ræsa ökutækið. 

9.2. Í leiðbeiningunum skal gefa til kynna kröfur um rétta notkun og viðhald ökutækja, þ.m.t. rétta notkun hvarfmiðla sem 

eru sjálfbrotnandi. 
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9.3. Í leiðbeiningunum skal tilgreint hvort ökumaður ökutækisins þurfi að fylla á hvarfmiðla sem eru sjálfbrotnandi á milli 

venjulegra viðhaldstímabila. Þær skulu gefa til kynna hvernig ökumaðurinn ökutækisins eigi að fylla á geyminn fyrir 

hvarfmiðilinn. Upplýsingarnar skulu einnig gefa til kynna líklega notkun hvarfmiðils fyrir viðkomandi gerð ökutækis 

og hversu oft ætti að fylla á. 

9.4. Í leiðbeiningunum skal tilgreint að notkun og áfylling tilskilins hvarfmiðils með réttri forskrift sé skyldubundin svo 

ökutækið samræmist samræmisvottorði sem gefið er út fyrir þá gerð ökutækis. 

9.5. Í leiðbeiningunum skal koma fram að það geti verið refsiverður verknaður að nota ökutæki sem notar ekki hvarfmiðil 

ef þess er krafist vegna minnkunar á losun. 

9.6. Í leiðbeiningunum skal útskýra hvernig viðvörunarkerfi og þvingunarkerfi fyrir ökumann virka. Afleiðingar þess að 

hundsa viðvörunarkerfið og fylla ekki á hvarfmiðilinn skulu auk þess útskýrðar. 

10. Rekstrarskilyrði eftirmeðferðarkerfis 

Framleiðendur skulu tryggja að mengunarvarnarkerfið haldi mengunarvarnarvirkni sinni við öll umhverfisskilyrði, 

einkum við lágan umhverfishita. Þetta felur í sér ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hvarfmiðillinn frjósi alveg þegar 

lagt er í allt að 7 daga við 258 K (–15 °C) með hvarfmiðilsgeymi sem er 50% fullur. Hafi hvarfmiðillinn frosið skal 

framleiðandinn tryggja að hvarfmiðillinn sé fljótandi og tilbúinn til notkunar innan 20 mínútna frá ræsingu 

ökutækisins við 258 K (–15 °C) mælt inni í hvarfmiðilsgeyminum.“ 

 _____  
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IX. VIÐAUKI 

Ákvæðum XXI. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/1151 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi liðir 3.1.16, 3.1.17 og 3.1.18 bætast við á undan mynd 1: 

„3.1.16. „Svörunartími“: tíminn sem líður frá breytingu á efnisþættinum sem mæla skal við viðmiðunarpunktinn og 

kerfissvörunar sem er 90% af endanlegri aflestrartölu (t90) með sýnatökunemann skilgreindan sem 

viðmiðunarpunkt, þar sem breytingin á mælda efnisþættinum er minnst 60% af fullu kvarðaútslagi og tekur 

innan við 0,1 sekúndu. Svörunartími kerfisins skiptist í seinkunartíma kerfisins og ristíma kerfisins. 

3.1.17. „Seinkunartími“: tímamunurinn á milli breytingar á efnisþættinum sem mæla skal við viðmiðunarpunktinn og 

kerfissvörunar sem er 10% af endanlegri aflestrartölu (t10) með sýnatökunemann skilgreindan sem 

viðmiðunarpunkt. Þegar um er að ræða loftkennda efnisþætti er þetta ferðatími mælda efnisþáttarins frá 

sýnatökunemanum til nemans. 

3.1.18. „Ristími“: munurinn á tímanum á milli 10% og 90% svörunar af endanlegri aflestrartölu (t90 – t10).“ 

2) Í stað liðar 3.2.21 kemur eftirfarandi: 

„3.2.21. „Fríhjólunarhamur ökutækis“: notkunarkerfi sem gerir mögulega nákvæma og endurtakanlega ákvörðun á 

ökumótstöðu og nákvæma aflmælisstillingu.“ 

3) Eftirfarandi liðir 3.2.28 til 3.2.35 bætast við: 

„3.2.28. „Hlutfall snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis“: snúningshraði hreyfils deilt með hraða ökutækis í tilteknum 

gír. 

3.2.29. „Vegkefli með einu kefli“: vegkefli þar sem hvert hjól á ási ökutækis er í snertingu við eitt kefli. 

3.2.30. „Vegkefli með tveimur keflum“: vegkefli þar sem hvert hjól á ási ökutækis er í snertingu við tvö kefli. 

3.2.31. „Aflás“: ás ökutækis sem getur skilað knúningsorku og/eða endurheimt orku óháð því hvort að slíkt sé hægt 

einungis tímabundið eða varanlega og/eða er valkvæður notkunarhamur. 

3.2.32. „Vegkefli fyrir tvíhjóladrif“: vegkefli þar sem einungis hjólin á einum ás ökutækis er í snertingu við keflið eða 

keflin. 

3.2.33. „Vegkefli fyrir fjórhjóladrif": vegkefli þar sem öll hjólin á báðum ásum ökutækis eru í snertingu við keflin. 

3.2.34. „Vegkefli í tvíhjóladrifsham“: vegkefli fyrir tvíhjóladrif eða vegkefli fyrir fjórhjóladrif sem einungis líkir eftir 

tregðu og ökumótstöðu á aflási prófunarökutækis á meðan hjólin á þeim ási sem er án afls hafa ekki áhrif á 

útkomu mælingarinnar, óháð því hvort þau snúast eða snúast ekki. 

3.2.35. „Vegkefli í fjórhjóladrifsham“: vegkefli fyrir fjórhjóladrif sem líkir eftir tregðu og ökumótstöðu á báðum ásum 

prófunarökutækis.“ 

4) Í stað liðar 3.3 kemur eftirfarandi: 

„3.3. Hrein rafökutæki, tvinnrafökutæki, ökutæki með efnarafala og tvíeldsneytisökutæki“. 

5) Eftirfarandi liðir bætast við: 

„3.3.21. „Tvíeldsneytisökutæki“: ökutæki sem er með tveimur aðskildum eldsneytisgeymslukerfum og er hannað til að 

ganga fyrir annarri eldsneytistegundinni í einu; þó er heimilt að nota samtímis báðar eldsneytistegundir í 

takmörkuðu magni og í takmarkaðan tíma. 

 3.3.22. „Tvíeldsneytisökutæki, knúið gasi“ (e. bi-fuel gas vehicle): tvíeldsneytisökutæki þar sem eldsneytistegundirnar 

tvær eru bensín (bensínhamur) og ýmist fljótandi jarðolíugas, jarðgas/lífmetan eða vetni.“  
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6) Í stað liðar 3.5.9 kemur eftirfarandi: 

„3.5.9. „Aðalhamur“: merkir, að því er varðar þennan viðauka, einn valkvæðan notkunarham sem er alltaf valinn þegar 

ökutækið er ræst, óháð því hvaða valkvæði notkunarhamur var virkur síðast þegar ökutækið var stöðvað og sem 

ekki er hægt að endurstilla sem annan ham. Einungis er hægt að skipta úr aðalhaminum í annan, valkvæðan, 

notkunarham af ásetningi ökumannsins eftir að ökutækið hefur verið ræst.“ 

7) Í stað liðar 3.5.11 kemur eftirfarandi: 

„3.5.11. „Losun með útblæstri“: losun loftkenndra, fastra og fljótandi efnasambanda í gegnum útblástursrör.“ 

8) Í stað liðar 3.7.1 kemur eftirfarandi: 

„3.7.1. „Málafl hreyfils“ (Prated): hámarksnettóafl hreyfilsins eða vélarinnar í kW samkvæmt kröfunum í XX. viðauka.“ 

9) Í stað liðar 3.8.1 kemur eftirfarandi: 

„3.8.1. „Kerfi sem endurnýjar sig reglubundið“: mengunarvarnarbúnaður fyrir útblástur (t.d. hvarfakútur, agnasía) sem 

krefst þess að reglubundið endurnýjunarferli eigi sér stað.“ 

10) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.1: 

a) Í stað línanna fyrir styttingarnar „hæsti fasi2“ og „hæsti fasi3“ kemur eftirfarandi: 

„Hæsti fasi2 WLTC-prófunarlota í flokki 2, hæsti hraðafasi 

Hæsti fasi3 WLTC-prófunarlota í flokki 3, hæsti hraðafasi“. 

b) Í stað línanna fyrir styttingarnar „háfasi2“, "háhraði3-1“ og „háhraði3-2“ kemur eftirfarandi: 

„Háfasi2 WLTC-prófunarlota í flokki 2, háhraðafasi 

Háfasi3a WLTC-prófunarlota í flokki 3a, háhraðafasi 

Háfasi3b WLTC-prófunarlota í flokki 3b, háhraðafasi“. 

c) Í stað línanna fyrir styttingarnar „lágfasi1“, „lágfasi2“, „lágfasi3“, „miðfasi1“, „miðfasi2“, „miðfasi3-1“ og „miðfasi3-2“ 

kemur eftirfarandi: 

„Lágfasi1 WLTC-prófunarlota í flokki 1, lághraðafasi 

Lágfasi2 WLTC-prófunarlota í flokki 2, lághraðafasi 

Lágfasi3 WLTC-prófunarlota í flokki 3, lághraðafasi 

Miðfasi1 WLTC-prófunarlota í flokki 1, miðhraðafasi 

Miðfasi2 WLTC-prófunarlota í flokki 2, miðhraðafasi 

Miðfasi3a WLTC-prófunarlota í flokki 3a, miðhraðafasi 

Miðfasi3b WLTC-prófunarlota í flokki 3b, miðhraðafasi“ 

d) Eftirfarandi lína kemur á eftir línunni með skammstöfuninni „REESS“: 

„RRC Veltiviðnámsstuðull“. 

11) Í stað liðar 5.0 kemur eftirfarandi: 

„5.0. Úthluta skal öllum ökutækjahópum, sem skilgreindir eru í lið 5.6 til 5.9, sérstöku kennimerki með eftirfarandi sniði: 

FT-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x 

Þar sem: 

FT er kennimerki fyrir gerð hópsins: 

— IP = Brúunarhópur eins og hann er skilgreindur í lið 5.6. 

— RL = Ökumótstöðuhópur eins og hann er skilgreindur í lið 5.7. 

— RM = Ökumótstöðufylkjahópur eins og hann er skilgreindur í lið 5.8. 
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— PR = Hópur kerfa sem endurnýja sig reglubundið (Ki) eins og skilgreint er í lið 5.9. 

— AT = Prófunarhópur með leiðréttingu á umhverfishita (ATCT) eins og skilgreint er í 2. lið 6. undirviðauka 

a. 

nnnnnnnnnnnnnnn er rittáknastrengur með mest fimmtán rittáknum sem takmarkast við 0-9, A-Z og undirstrik „_“. 

WMI (auðkenni framleiðanda á heimsvísu) er kóði sem auðkennir framleiðanda á einkvæman hátt sem er 

skilgreindur í ISO-staðli 3780:2009. 

Fastsetja skal x við „1“ eða „0“ í samræmi við eftirfarandi ákvæði: 

a) Í samkomulagi við viðurkenningaryfirvaldið og eigandann að WMI-kóðanum skal fastsetja númerið við „1“ ef 

ökutækjahópur er skilgreindur í þeim tilgangi að ná yfir ökutæki frá: 

i. Stökum framleiðanda með einn stakan WMI-kóða, 

ii. framleiðanda með marga WMI-kóða en einungis í tilvikum þar sem nota á einn WMI-kóða, 

iii. fleiri en einum framleiðanda en einungis í tilvikum þar sem nota á einn WMI-kóða. 

Ef um er að ræða það sem fram kemur í i., ii. og iii. lið skal auðkenniskóði hópsins samanstanda af einum 

einkvæmum streng með n-rittáknum og einum einkvæmum WMI-kóða og þar á eftir tölustafnum 1. 

b) Í samkomulagi við viðurkenningaryfirvaldið skal númerið stillt á 0 ef ökutækjahópur er skilgreindur samkvæmt 

sömu viðmiðunum og samsvarandi ökutækjahópur sem skilgreindur er í samræmi við a-lið en framleiðandinn 

velur að nota annan WMI-kóða. Í því tilviki skal auðkenniskóði hópsins samanstanda af sama streng n-rittákna 

sem ákvarðaður er fyrir ökutækjahópinn sem skilgreindur er í samræmi við a-lið ásamt einkvæmum WMI-kóða 

sem skal vera ólíkur öllum þeim WMI-kóðum sem notaðir eru í tilviki a-liðar, og þar á eftir tölustafnum 0.“ 

12) Í lið 5.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Í þessu skal felast að hosur, samskeyti og tengingar, sem notuð eru í mengunarvarnarkerfinu, séu örugg.“ 

13) Liður 5.1.1. fellur brott, 

14) Í stað liðar 5.3.6 kemur eftirfarandi: 

„5.6. Þeir hjólbarðar sem notaðir eru fyrir losunarprófun skulu vera í samræmi við skilgreininguna í lið 2.4.5 í 

6. undirviðauka við þennan viðauka.“ 

15) Í stað liðar 5.5 kemur eftirfarandi: 

„5.5. Ákvæði um öryggi rafeindakerfisins 

Ákvæði um öryggi rafeindakerfisins skulu vera þau sem tilgreind eru í lið 2.3 í I. viðauka.“ 

16) Liðir 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 og 5.5.4 falla brott. 

17) Í stað liðar 5.6.1 kemur eftirfarandi: 

„5.6.1. Brúunarhópur fyrir hrein brunahreyfilsökutæki“. 

18) Eftirfarandi liðir 5.6.1.1, 5.6.1.2 og 5.6.1.3 bætast við: 

„5.6.1.1. Ökutæki geta tilheyrt sama brúunarhópnum í öllum eftirfarandi tilvikum, þ.m.t. samsetningum af þessum 

tilvikum: 

a) Þau tilheyra mismunandi ökutækjaflokkum eins og lýst er í 2. lið 1. undirviðauka, 

b) þau hafa mismunandi gildi fyrir niðurskölun eins og lýst er í 8. lið 1. undirviðauka, 

c) þau hafa mismunandi takmörkun á hraða eins og lýst er Í 9. lið 1. undirviðauka. 

5.6.1.2. Einungis ökutæki sem eru eins að því er varðar eftirfarandi eiginleika ökutækis/aflrásar/gírskiptingar geta verið 

hluti af sama brúunarhópi: 

a) Gerð brunahreyfils: tegund eldsneytis (eða tegundir ef um er að ræða ökutæki knúin fjölblöndueldsneyti eða 

tvíeldsneytisökutæki), brennsluferli, slagrými hreyfils, eiginleikar við fullt álag, hreyfiltækni og hleðslukerfi 

og einnig önnur undirkerfi eða eiginleikar hreyfils sem hafa umtalsverð áhrif á massalosun koltvísýrings við 

WLTP-skilyrði,  
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b) vinnslumáti allra íhluta í aflrásinni sem áhrif hafa á massalosun koltvísýrings, 

c) gerð gírskiptingar (t.d. beinskipting, sjálfskipting eða samfelld, stiglaus skipting) og tegund gírskiptingar 

(t.d. málgildi snúningsvægis, fjöldi gíra, fjöldi tengsla, o.s.frv.), 

d) hlutfall snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis (snúningshraði hreyfils deilt með hraða ökutækis). Þessari 

kröfu telst fullnægt ef mismunurinn með tilliti til hlutfalla snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis milli 

algengustu gerða gírskiptinga sem settar eru upp, er innan við 8% fyrir öll hlutaðeigandi yfirfærsluhlutföll, 

e) fjöldi aflása, 

f) ATCT-hópur samkvæmt viðmiðunareldsneyti ef um er að ræða ökutæki knúin fjölblöndueldsneyti eða 

tvíeldsneytisökutæki, 

g) fjöldi hjóla á hverjum ás. 

5.6.1.3. Ef notaður er annar mæliþáttur, eins og hærra nmin_drive, eins og skilgreint er í k-lið 2. liðar 2. undirviðauka, eða 

ASM, eins og skilgreint er í lið 3.4 í 2. undirviðauka, skal þessi mæliþáttur vera sá sami innan brúunarhóps.“ 

19) Í stað c-liðar í lið 5.6.2 kemur eftirfarandi: 

„c) gerð raforkubreytis á milli rafvélar og endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi, á milli 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi og lágspennuaflgjafa og á milli tengis fyrir endurhleðslu og 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi, og aðrir eiginleikar sem hafa umtalsverð áhrif á 

massalosun koltvísýrings og raforkunotkun við WLTP-skilyrði,“. 

20) Í stað e-liðar í lið 5.6.3 kemur eftirfarandi: 

„e) gerð raforkubreytis á milli rafvélar og endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi, á milli 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi og lágspennuaflgjafa og á milli tengis fyrir endurhleðslu og 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis með drifrafgeymi, og aðrir eiginleikar sem hafa umtalsverð áhrif á 

raforkunotkun og drægni við WLTP-skilyrði,“. 

21) Í stað g-liðar í lið 5.6.3 kemur eftirfarandi: 

„g) hlutfall snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis (snúningshraði hreyfils deilt með hraða ökutækis). Þessari kröfu 

telst fullnægt ef mismunurinn með tilliti til hlutfalla snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis milli algengustu 

gerða gírskiptinga sem settar eru upp, er innan við 8% fyrir öll hlutaðeigandi yfirfærsluhlutföll.“ 

22) Í stað d-liðar í lið 5.7 og til loka þess liðar kemur eftirfarandi: 

„d) fjöldi hjóla á hverjum ás. 

Ef a.m.k. ein rafvél er tengd þegar gírkassi er í hlutlausri stöðu og ökutækið er ekki búið fríhjólunarham ökutækis 

(liður 4.2.1.8.5 í 4. undirviðauka) þannig að rafvélin hafi engin áhrif á ökumótstöðu, skulu viðmiðanirnar úr a-lið 

liðar 5.6.2 og a-lið liðar 5.6.3 gilda. 

Komi mismunur í ljós, annar en massi ökutækis, snúningsmótstaða og loftaflfræði, sem hefur umtalsverð áhrif á 

ökumótstöðu, skal það ökutæki ekki teljast hluti af hópnum nema með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins.“ 

23) Í stað liðar 5.8 kemur eftirfarandi: 

„5.8. Ökumótstöðufylkjahópur 

Ökumótstöðufylkjahópinn má nota fyrir ökutæki sem eru hönnuð fyrir tæknilega leyfilegan hámarksmassa með 

hleðslu sem er ≥ 3 000 kg. 

Ökumótstöðufylkjahópinn má einnig nota fyrir ökutæki sem lögð eru fram til fjölþrepa gerðarviðurkenningar eða 

fjölþrepa ökutæki sem lögð eru fram til skráningarviðurkenningar ökutækis. 

Ákvæðin sem sett eru fram í 2. lið XII. viðauka skulu gilda í þessum tilvikum. 

Einungis ökutæki, sem eru eins að því er varðar eftirfarandi eiginleika, geta verið hluti af sama ökumótstöðu-

fylkjahópi: 

a) Gerð gírskiptingar (t.d. beinskipting, sjálfskipting eða annað), 

b) fjöldi aflása, 

c) fjöldi hjóla á hverjum ás.“  
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24) Í stað liðar 5.9 kemur eftirfarandi: 

„5.9. Hópur kerfa sem endurnýja sig reglubundið (Ki) 

Einungis ökutæki sem eru eins að því er varðar eftirfarandi eiginleika geta verið hluti af sama hópi kerfa sem 

endurnýja sig reglubundið: 

a) Gerð brunahreyfils: eldsneytisgerð, brennsluferli, 

b) kerfi sem endurnýjar sig reglubundið (þ.e. hvati, agnasía), 

i. hönnun (þ.e. tegund umlykju, tegund eðalmálms, tegund hvarfefnis, þéttleiki hólfa), 

ii. gerð og vinnsluháttur, 

iii. rúmmál ±10%, 

iv. staðsetning (hitastig ±100 °C við næst hæsta viðmiðunarsnúningshraða). 

c) Prófunarmassi sérhvers ökutækis í hópnum skal vera minni en eða jafn og prófunarmassi ökutækisins sem 

notað er við Ki -sýniprófið plús 250 kg.“ 

25) Liðir 5.9.1 og 5.9.2 falla brott. 

26) Í stað liðar 6.1 kemur eftirfarandi: 

„6.1. Viðmiðunarmörk 

Viðmiðunarmörk fyrir losun skulu vera þau sem tilgreind eru í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 715/2007.“ 

27) Ákvæðum 1. undirviðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. liðar til liðar 3.5 kemur eftirfarandi: 

„1. Almennar kröfur 

Lotan, sem aka skal, veltur á hlutfallinu milli málafls og massa prófunarökutækis, sem er tilbúið til 

aksturs, að frádregnum 75 kg, W/kg, og hámarkshraða þess, vmax. 

Í öðrum hlutum viðaukans skal vísa til lotunnar sem fæst með beitingu krafnanna í þessum undirviðauka 

sem „viðeigandi lotu“.“ 

2. Ökutækjaflokkun 

2.1. Ökutæki í flokki 1 hafa hlutfall afls á móti massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, að frádregnum 75 kg, 

sem er Pmr ≤ 22 W/kg. 

2.2. Ökutæki í flokki 2 hafa hlutfall afls á móti massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, að frádregnum 75 kg, 

sem er > 22 en ≤ 34 W/kg. 

2.3. Ökutæki í flokki 3 hafa hlutfall afls á móti massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs, að frádregnum 75 kg, 

sem er > 34 W/kg. 

2.3.1. Ökutækjum í flokki 3 er skipt í tvo undirflokka í samræmi við hámarkshraða þeirra, vmax. 

2.3.1.1. Ökutæki í flokki 3a með vmax < 120 km/klst. 

2.3.1.2. Ökutæki í flokki 3b með vmax ≥ 120 km/klst. 

2.3.2. Öll ökutæki, sem prófuð eru í samræmi við 8. undirviðauka, skulu teljast ökutæki í flokki 3. 

3. Prófunarlotur 

3.1. Lota í flokki 1 

3.1.1. Heil lota í flokki 1 skal samanstanda af lághraðafasa (lágfasi1), miðhraðafasa (miðfasi1) og lághraðafasa til 

viðbótar (lágfasi1). 

3.1.2. Fasanum lágfasi1 er lýst á mynd A1/1 og í töflu A1/1. 

3.1.3. Fasanum miðfasi1 er lýst á mynd A1/2 og í töflu A1/2.  
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3.2. Lota í flokki 2 

3.2.1. Heil lota í flokki 2 skal samanstanda af lághraðafasa (lágfasi2), miðhraðafasa (miðfasi2), háhraðafasa 

(háfasi2) og hæsta hraðafasa (hæsti fasi2). 

3.2.2. Fasanum lágfasi2 er lýst á mynd A1/3 og í töflu A1/3. 

3.2.3. Fasanum miðfasi2 er lýst á mynd A1/4 og í töflu A1/4. 

3.2.4. Fasanum háfasi2 er lýst á mynd A1/5 og í töflu A1/5. 

3.2.5. Fasanum hæsti fasi2 er lýst á mynd A1/6 og í töflu A1/6. 

3.3. Lota í flokki 3 

Lotum í flokki 3 er skipt í tvo undirflokka til að endurspegla undirflokkana fyrir ökutæki í flokki 3. 

3.3.1. Lota í flokki 3a 

3.3.1.1. Heil lota skal samanstanda af lághraðafasa (lágfasi3), miðhraðafasa (miðfasi3a), háhraðafasa (háfasi3a) og 

hæsta hraðafasa (hæsti fasi3). 

3.3.1.2. Fasanum lágfasi3 er lýst á mynd A1/7 og í töflu A1/7. 

3.3.1.3. Fasanum miðfasi3a er lýst á mynd A1/8 og í töflu A1/8. 

3.3.1.4. Fasanum háfasi3a er lýst á mynd A1/10 og í töflu A1/10. 

3.3.1.5. Fasanum hæsti fasi3 er lýst á mynd A1/12 og í töflu A1/12. 

3.3.2. Lota í flokki 3b 

3.3.2.1. Heil lota skal samanstanda af lághraðafasa (lágfasi3), miðhraðafasa (miðfasi3b), háhraðafasa (háfasi3b) og 

hæsta hraðafasa (hæsti fasi3). 

3.3.2.2. Fasanum lágfasi3 er lýst á mynd A1/7 og í töflu A1/7. 

3.3.2.3. Fasanum miðfasi3b er lýst á mynd A1/9 og í töflu A1/9. 

3.3.2.4. Fasanum háfasi3b er lýst á mynd A1/11 og í töflu A1/11. 

3.3.2.5. Fasanum hæsti fasi3 er lýst á mynd A1/12 og í töflu A1/12. 

3.4. Lengd allra fasa 

3.4.1. Allir lághraðafasar skulu vara í 589 sekúndur. 

3.4.2. Allir miðhraðafasar skulu vara í 433 sekúndur. 

3.4.3. Allir háhraðafasar skulu vara í 455 sekúndur. 

3.4.4. Allir hæstu hraðafasar skulu vara í 323 sekúndur. 

3.5. WLTC-borgarlotur 

Tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og hrein rafökutæki skulu prófuð með viðeigandi WLTC-lotum 

og WLTC-borgarlotum fyrir flokk 3a og flokk 3b (sjá 8. undirviðauka). 

WLTC-borgarlota skal einungis samanstanda af lághraða- og miðhraðafösum.“ 

b) Í stað fyrirsagnar 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 1“. 

c) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/1 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 1, lágfasi1“. 

d) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/2 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 1, miðfasi1“.  
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e) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/1 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 1, lágfasi1“. 

f) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/2 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 1, miðfasi1“. 

g) Í stað fyrirsagnar 5. liðar kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2“. 

h) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/3 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, lágfasi2“. 

i) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/4 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, miðfasi2“. 

j) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/5 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, háfasi2“. 

k) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/6 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, hæsti fasi2“. 

l) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/3 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, lágfasi2“. 

m) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/4 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, miðfasi2“. 

n) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/5 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, háfasi2“. 

o) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/6 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 2, hæsti fasi2“. 

p) Í stað fyrirsagnar 6. liðar kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3“. 

q) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/7 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3, lágfasi3“. 

r) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/8 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3a, miðfasi3a“. 

s) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/9 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3b, miðfasi3b“. 

t) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/10 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3a, háfasi3a“. 

u) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/11 kemur eftirfarandi: 

„WLTC, prófunarlota í flokki 3b, háfasi3b“. 

v) Í stað fyrirsagnar við mynd A1/12 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3, hæsti fasi3“. 

w) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/7 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3, lágfasi3“. 

x) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/8 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3a, miðfasi3a“. 

y) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/9 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3b, miðfasi3b“. 
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z) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/10 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3a, háfasi3a“. 

aa) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/11 kemur eftirfarandi: 

„WLTC, prófunarlota í flokki 3b, háfasi3b“. 

ab) Í stað fyrirsagnar við töflu A1/12 kemur eftirfarandi: 

„WLTC-prófunarlota í flokki 3, hæsti fasi3“. 

ac) Í stað töflu A1/13 í 7. lið kemur eftirfarandi: 

„Tafla A1/13 

1 Hz prófsummur 

Lota í flokki Lotufasi 
Prófsumma fyrir 1 Hz markhraða 

ökutækis 

Flokkur 1 

Lág- 11 988,4 

Mið- 17 162,8 

Lág- 11 988,4 

Samtals 41 139,6 

Flokkur 2 

Lág- 11 162,2 

Mið- 17 054,3 

Há- 24 450,6 

Hæsti 28 869,8 

Samtals 81 536,9 

Flokkur 3a 

Lág- 11 140,3 

Mið- 16 995,7 

Há- 25 646,0 

Hæsti 29 714,9 

Samtals 83 496,9 

Flokkur 3b 

Lág- 11 140,3 

Mið- 17 121,2 

Há- 25 782,2 

Hæsti 29 714,9 

Samtals 83 758,6“. 

ad) Fyrsta málsgreinin undir fyrirsögninni í lið 8.1 fellur brott. 

ae) Í stað liðar 8.2.2 kemur eftirfarandi: 

„8.2.2. Niðurskölun fyrir ökutæki í flokki 2 

Þar sem vandamál tengd aksturshæfni varða eingöngu hæstu hraðafasana fyrir lotur í flokki 2 og flokki 3 er 

niðurskölun tengd þeim tímabilum í hæstu hraðafösum þar sem búist er við að vandamál tengd 

aksturshæfni eigi sér stað (sjá myndir A1/15 og A1/16).“ 
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af) Í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina í lið 8.2.3 kemur eftirfarandi: 

„Mynd A1/16 sýnir sem dæmi hæsta hraðafasa eftir niðurskölun fyrir ökutæki í flokki 3 í WLTC-prófunarlotu.“ 

ag) Í lið 8.3 eftir fyrstu jöfnuna er textanum: 

„f0, f1, f2 eru viðeigandi ökumótstöðustuðlar, N, N/(km/klst.) og N/(km/klst.)2 eftir því sem við á, 

TM er viðeigandi prófunarmassi, kg, 

vi er hraði á tímanum i, km/klst., 

Lotutími i þar sem krafist er hámarksafls eða aflgilda sem eru nálægt hámarksafli, er: sekúnda 764 fyrir ökutæki í 

flokki 1, sekúnda 1574 fyrir ökutæki í flokki 2 og sekúnda 1566 fyrir ökutæki í flokki 3.“ 

kemur eftirfarandi: 

„f0, f1, f2 eru viðeigandi ökumótstöðustuðlar, N, N/(km/klst.) og N/(km/klst.)2 eftir því sem við á, 

TM er viðeigandi prófunarmassi, kg, 

vi er hraði á tímanum i, km/klst, 

ai er hröðunin á tímanum i, í km/klst2. 

Lotutími i þar sem krafist er hámarksafls eða aflgilda sem eru nálægt hámarksafli, er: sekúnda 764 fyrir lotu í flokki 

1, sekúnda 1574 fyrir lotu í flokki 2 og sekúnda 1566 fyrir lotu í flokki 3.“ 

ah) Í stað liðar 9.1 kemur eftirfarandi: 

„9.1. Almennar athugasemdir 

Þessi liður gildir um ökutæki sem geta tæknilega fylgt hraðaferli viðeigandi lotu, sem tilgreind er í 1. lið 

þessa undirviðauka (grunnlota), á hraða sem er minni en hámarkshraði þeirra, en sem hafa hámarkshraða sem 

af öðrum ástæðum takmarkast við gildi sem er lægra en hámarkshraðinn í grunnlotunni. Vísa skal til þeirrar 

viðeigandi lotu sem „grunnlotu“ og nota hana til að ákvarða lotuna með takmarkaða hraðanum. 

Í tilvikum þegar niðurskölun er beitt í samræmi við lið 8.2 skal niðurskalaða lotan notuð sem grunnlota. 

Hámarkshraðinn í grunnlotunni nefnist vmax,cycle. 

Hámarkshraði ökutækisins skal nefnast „takmarkaður hraði“ ökutækisins (e. capped speed), vcap. 

Ef vcap er beitt í tengslum við ökutæki í flokki 3b eins og skilgreint er í lið 3.3.2 skal nota lotuna í flokki 3b 

sem grunnlotu. Þetta ákvæði gildir jafnvel þó að vcap sé undir 120 km/klst. 

Í tilvikum þegar vcap er beitt skal breyta grunnlotunni eins og lýst er í lið 9.2 til að sama vegalengd náist í 

lotunni með takmarkaða hraðanum og í grunnlotunni.“ 

ai) Í stað liða 9.2.1,1 og 9.2.1,2 kemur eftirfarandi: 

„9.2.1.1. Ef vcap < vmax,medium skulu vegalengdirnar fyrir miðhraðafasa grunnlotunnar dbase,medium og millilotunnar 

með takmörkuðum hraða dcap,medium reiknaðar út með eftirfarandi jöfnu fyrir báðar lotur: 

dmedium = ∑(
(vi+vi−1)

2×3,6
× (ti − ti−1)) , fyrir i = 591 til 1022 

þar sem: 

vmax,medium er hámarkshraði ökutækis fyrir miðhraðfasa, eins og talið er upp í töflu A1/2 fyrir lotu í flokki 

1, í töflu A1/4 fyrir lotu í flokki 2, í töflu A1/8 fyrir lotu í flokki 3a og í töflu A1/9 fyrir lotu í flokki 3b.  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/313 

 

9.2.1.2. Ef vcap < vmax,high skulu vegalengdirnar fyrir háhraðafasa grunnlotunnar dbase,high og millilotunnar með 

takmörkuðum hraða dcap,high reiknaðar út með eftirfarandi jöfnu fyrir báðar lotur: 

dhigh = ∑(
(vi+vi−1)

2×3,6
× (ti − ti−1)) , fyrir i = 1024 til 1477 

vmax,high er hámarkshraði ökutækis fyrir háhraðafasa eins og talið er upp í töflu A1/5 fyrir lotu í flokki 2, í 

töflu A1/10 fyrir lotu í flokki 3a og í töflu A1/11 fyrir lotu í flokki 3b.“ 

aj) Í stað annarrar málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina í lið 9.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Til að bæta upp mismun á vegalengdum milli grunnlotunnar og millilotunnar með takmörkuðum hraða skal bæta 

samsvarandi tímabilum með vi = vcap við millilotuna með takmörkuðum hraða, eins og lýst er í liðum 9.2.2.1 til 

9.2.2.3.“ 

ak) Í stað fyrirsagnarinnar í lið 9.2.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Lota í flokki 1“. 

al) Í stað fyrirsagnarinnar í lið 9.2.3.2 kemur eftirfarandi: 

„Lotur í flokki 2 og flokki 3“. 

am) Jöfnunni í fyrstu línu í lið 9.2.3.2.2 

„vmax, medium ≤ = vcap < vmax, high“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„vmax, medium ≤ vcap < vmax, high“. 

an) Jöfnunni í fyrstu línu í lið 9.2.3.2.3 

„vmax, high < = vcap < vmax, exhigh“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„vmax, high ≤ vcap < vmax, exhigh“ 

ao) Eftirfarandi liðir 10 og 10.1 bætast við: 

„10. Úthlutun á lotum til ökutækja 

10.1. Ökutæki í tilteknum flokki skal prófað í lotunni fyrir þann sama flokk, þ.e. ökutæki í flokki 1 eru prófuð í 

lotu í flokki 1, ökutæki í flokki 2 eru prófuð í lotu í flokki 2, ökutæki í flokki 3a eru prófuð í lotu í flokki 3a 

og ökutæki í flokki 3b eru prófuð í lotu í flokki 3b. Að beiðni framleiðanda og með samþykki 

viðurkenningaryfirvalds má þó prófa ökutæki í lotu sem er í tölulega hærri flokki, t.d. ökutæki í flokki 2 má 

prófa í lotu í flokki 3. Í því tilviki skal virða muninn á milli flokka 3a og 3b og lotuna má niðurskala í 

samræmi við lið 8. til 8.4.“ 

28) Í stað 2. undirviðauka kemur eftirfarandi: 

„2. undirviðauki 

Val á gír og ákvörðun á gírskiptingum fyrir ökutæki með handskiptingu 

1. Almenn nálgun 

1.1. Reglurnar um gírskiptingu sem lýst er í þessum undirviðauka gilda um ökutæki með handskiptingu. 

1.2. Þeir gírar og þær gírskiptingar sem mælt er fyrir um grundvallast á jafnvæginu milli aflsins sem þörf er á til að 

yfirvinna akstursmótstöðu og hröðun og aflsins frá hreyflinum í öllum mögulegum gírum í tilteknum fasa í lotu. 

1.3. Útreikningur til að ákvarða gírnotkun skal byggjast á snúningshraða hreyfils og aflferli við fullt álag sem falls af 

snúningshraða hreyfils.  
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1.4. Við ákvörðun á gírnotkun ökutækja með tveggja sviða gírskiptingu (lágt og hátt), skal eingöngu taka mið af því 

sviði sem hannað er fyrir hefðbundinn akstur á vegum. 

1.5. Forskriftum um vinnslu tengslis skal ekki beitt ef tengsli eru sjálfvirk þar sem ekki er þörf á aðkomu ökumanns til 

að gera þau virk eða óvirk. 

1.6. Þessi undirviðauki gildir ekki um ökutæki sem eru prófuð í samræmi við 8. undirviðauka. 

2. Nauðsynleg gögn og forútreikningar 

Eftirfarandi gögn eru nauðsynleg og útreikningar skulu gerðir til að ákvarða hvaða gírar skuli notaðir í aksturslotu á 

vegkefli: 

a) Prated, hæsta málafl hreyfils samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda, í kW, 

b) nrated, nafnsnúningshraði hreyfils sem framleiðandinn hefur lýst yfir að sé snúningshraði hreyfils þegar 

hreyfillinn nær hámarksafli, í mín–1, 

c) nidle, lausagangshraði, í mín–1; 

mæla skal nidle í minnst 1 mínútu með sýnatökutíðni sem nemur a.m.k. 1 Hz þar sem hreyfillinn gengur við heit 

skilyrði, í hlutlausum gír og með tengslin virk; skilyrðin að því er varðar hitastig, jaðar- og aukabúnað o.s.frv. 

skulu vera þau sömu og lýst er í 6. undirviðauka fyrir prófun 1; 

gildið sem nota skal í þessum undirviðauka er meðalgildi mælitímabilsins, námundað eða stytt að næstu  

10 mín–1, 

d) ng, er heildarfjöldi framgíra; 

framgírar gírskiptingar sem eru hannaðir fyrir hefðbundinn akstur á vegum skulu númeraðir í lækkandi röð eftir 

hlutfallinu milli snúningshraða hreyfils í mín–1 og hraða ökutækis í km/klst., Gír 1 er með hæsta gírhlutfallið, gír 

ng er gírinn með lægsta gírhlutfallið; ng ákvarðar fjölda framgíra, 

e) (n/v)i, hlutfall sem fæst með því að deila snúningshraða hreyfils n með hraða ökutækis v fyrir hvern gír i, frá i til 

ngmax, í mín–1/(km/klst.); reikna skal út (n/v)i með jöfnunum í 8. lið 7. undirviðauka, 

f) f0, f1, f2, ökumótstöðustuðlar sem valdir eru til prófunar, N, N/(km/klst.) og N/(km/klst.)2 eftir því sem við á, 

g) nmax 

nmax1 = n95_high, hámarkssnúningshraði hreyfils þar sem 95% af nafnafli er náð, í mín–1. 

Stilla skal n95_high á nlim ef ekki er hægt að ákvarða n95_high vegna þess að snúningshraði hreyfils er takmarkaður 

við lægra gildi nlim fyrir alla gíra og samsvarandi afl við fullt álag er meira en 95% af nafnafli. 

nmax2 = (n/v)(ngmax) × vmax,cycle 

nmax3 = (n/v)(ngmax) × vmax,vehicle 

þar sem: 

ngvmax er skilgreint eins og í i-lið 2. liðar, 

vmax,cycle er hámarkshraði hraðaferils ökutækis í samræmi við 1. undirviðauka, í km/klst., 

vmax,vehicle er hámarkshraði ökutækis í samræmi við i-lið 2. undirviðauka, í km/klst., 

(n/v)(ngvmax) er hlutfallið sem fæst með því að deila snúningshraða hreyfils n með hraða ökutækis v fyrir gír 

ngvmax, í mín–1/(km/klst.), 

nmax er hámarksgildi nmax1, nmax2 og nmax3, í mín–1. 

h) Pwot(n), aflferill við fullt álag á snúningshraðasviði hreyfils 
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Aflferillinn skal samanstanda af nægum fjölda gagnasafna (n, Pwot) til þess að reikna megi út millipunkta milli 

samfelldra gagnasafna með línulegri brúun. Frávik í línulegri brúun frá aflferli við fullt álag í samræmi við XX. 

viðauka skal ekki fara yfir 2%. Fyrsta gagnasafnið skal vera við nmin_drive_set (sjá k-lið 3. liðar) eða lægra. Síðasta 

gagnasafnið skal vera við nmax eða hærri snúningshraði hreyfils. Ekki er þörf á jafnri dreifingu gagnasafna en öll 

gagnasöfn skulu skráð. 

Gagnasöfnin og gildin Prated og nrated skulu tekin úr aflferlinu samkvæmt yfirlýsingu framleiðanda. 

Snúningshraði hreyfils við fullt álag sem ekki er tilgreindur í XX. viðauka skal ákvarðaður í samræmi við 

aðferðina sem lýst er í XX. viðauka, 

i) Ákvörðun á ngvmax og vmax 

ngvmax er gírinn sem hámarkshraði ökutækis næst í og skal ákvarðaður sem hér segir: 

Ef vmax(ng) ≥ vmax(ng – 1) og vmax(ng – 1) ≥ vmax(ng – 2), þá er: 

ngvmax = ng og vmax = vmax(ng). 

Ef vmax(ng) < vmax(ng – 1) og vmax(ng – 1) ≥ vmax(ng – 2), þá er: 

ngvmax = ng – 1 og vmax = vmax(ng – 1), 

annars er ngvmax = ng – 2 og vmax = vmax(ng – 2) 

þar sem: 

vmax(ng) er hraði ökutækis þar sem nauðsynlegt ökumótstöðuafl er jafnt og tiltækt afl, Pwot, í gír ng (sjá 

mynd A2/1a). 

vmax(ng – 1) er hraði ökutækis þar sem nauðsynlegt ökumótstöðuafl er jafnt og tiltækt afl, Pwot, í næsta gír fyrir 

neðan (gír ng – 1). sjá mynd A2/1b. 

vmax(ng – 2) er hraði ökutækis þar sem nauðsynlegt ökumótstöðuafl er jafnt og tiltækt afl, Pwot, í gír ng – 2. 

Nota skal hraðagildi ökutækis námunduð að einum aukastaf við ákvörðun á vmax og ngvmax. 

Nauðsynlegt ökumótstöðuafl, í kW, skal reikna með eftirfarandi jöfnu: 

Prequired =
f0 × v + f1 × v

2 + f2 × v
3

3 600
 

þar sem: 

v er hraði ökutækis sem tilgreindur er hér að ofan, í km/klst. 

Tiltækt afl við hraða ökutækis vmax í gír ng, gír ng – 1 eða gír ng – 2 má ákvarða út frá aflferli við fullt álag, 

Pwot(n), með eftirfarandi jöfnum: 

nng = (n/v)ng × vmax(ng), 

nng – 1 = (n/v)ng – 1 × vmax(ng – 1), 

nng – 2 = (n/v)ng – 2 × vmax(ng – 2), 

og með því að minnka aflgildi aflferils við fullt álag um 10%. 

Ef nauðsyn krefur skal aðferðin hér á undan látin ná yfir jafnvel lægri gíra, þ.e. ng – 3, ng – 4, o.s.frv. 
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Að því er varðar takmörkun á hámarkshraða ökutækis, ef hámarkshraði ökutækis er takmarkaður við nlim sem er 

lægra en snúningshraði hreyfils sem samsvarar skurðpunktinum á aflferli ökumótstöðunnar og tiltæka 

aflferilsins, þá er: 

ngvmax = ngmax and vmax = nlim / (n/v)(ngmax). 

Mynd A2/1a 

Dæmi þar sem ngmax er hæsti gírinn 

 

Mynd A2/1b 

Dæmi þar sem ngmax er annar hæsti gírinn 

 

j) Útilokun klifurgírs (e. crawler gear) 

Að beiðni framleiðanda má útiloka gír 1 ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

1) Ökutækjahópurinn er samþykktur til að draga eftirvagn, 

2) (n/v)1 × (vmax / n95_high) > 6,74, 

3) (n/v)2 × (vmax / n95_high) > 3,85,  

ngvmax = 6 

vmax (gír 6) 

vmax (gír 5) 

Forskr. 
0.9* Pwot, gear 1 

0.9* Pwot, gear 2 

0.9* Pwot, gear 3 

0.9* Pwot, gear 4 

0.9* Pwot, gear 5 

0.9* Pwot, gear 6 

hraði ökutækis í km/klst. 

A
fl

 í
 k

W
 

ngvmax = 6 

vmax (gír 6) 

vmax (gír 5) 

Forskr. 

0.9* Pwot, gear 1 
0.9* Pwot, gear 2 

0.9* Pwot, gear 3 

0.9* Pwot, gear 4 

0.9* Pwot, gear 5 

0.9* Pwot, gear 6 

hraði ökutækis í km/klst. 

P
w

o
t 

í 
k
W
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4) ökutækið, sem er með massa mt sem skilgreindur er í jöfnunni hér á eftir, getur fimm sinnum á innan við 

fimm mínútum tekið af stað úr kyrrstöðu á innan við fjórum sekúndum upp í móti í brekku með a.m.k. 12% 

halla. 

mt = mr0 + 25 kg + (MC – mr0 – 25 kg) × 0,28 

(stuðull 0,28 í jöfnunni hér að ofan skal notaður í tengslum við ökutæki í flokki N sem hafa heildarmassa 

ökutækis allt að 3,5 tonnum og í stað hans kemur stuðullinn 0,15 ef um er að ræða ökutæki í flokki M), 

þar sem: 

vmax er hámarkshraði ökutækis eins og tilgreint er í i. lið 2. liðar. Einungis gildið vmax sem er 

útkoma skurðpunktsins á nauðsynlegu aflferli ökumótstöðunnar og tiltæku aflferli 

viðeigandi gírsins skal notað í skilyrðunum í 3. og 4. lið hér að ofan. Ekki skal nota vmax 

gildi sem er útkoma takmörkunar á snúningshraða hreyfils sem kemur í veg fyrir þennan 

skurðpunkt á ferlum, 

(n/v)(ngvmax) er hlutfallið sem fæst með því að deila snúningshraða hreyfils n með hraða ökutækis v fyrir 

gír ngvmax, í mín–1/(km/klst.), 

mr0 er massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs, í kg, 

MC er heildarmassi bílaraðar (heildarmassi ökutækis + hámarksmassi eftirvagns), í kg. 

Í þessu tilviki skal gír 1 ekki notaður í aksturslotu á vegkefli og gírarnir skulu fá ný númer sem byrja á 

öðrum gír sem gír 1. 

k) Skilgreining á nmin_drive 

nmin_drive er lágmarkssnúningshraði hreyfils þegar ökutækið er á ferð, í mín–1, eins og hér segir: 

1) fyrir ngear = 1, nmin_drive = nidle, 

2) fyrir ngear = 2, 

i. fyrir skipti úr 1. gír í 2. gír: 

nmin_drive = 1,15 × nidle, 

ii. fyrir hraðaminnkun að kyrrstöðu: 

nmin_drive = nidle. 

iii. fyrir öll önnur akstursskilyrði: 

nmin_drive = 0,9 × nidle. 

3) fyrir ngear > 2, skal nmin_drive ákvarðað með: 

nmin_drive = nidle + 0,125 ×( nrated – nidle ). 

Vísa skal til þessa gildis sem nmin_drive_set. 

Endanlegar niðurstöður fyrir nmin_drive skulu námundaðar að næstu heilu tölu. Dæmi: 1199,5 verður 1200, 1199,4 

verður 1199. 

Gildi sem eru hærri en nmin_drive_set má nota í tengslum við ngear > 2 ef framleiðandi óskar eftir því. Í því tilviki 

getur framleiðandinn tilgreint eitt gildi fyrir hröðunarfasa/fasa með stöðugum hraða (nmin_drive_up) og annað gildi 

fyrir hraðaminnkunarfasa (nmin_drive_down). 

Sýni sem hafa hröðunargildi ≥ –0,1389 m/s2 skulu tilheyra hröðunarfasanum/fasa með stöðugum hraða. 

Á upphafstímabili (tstart_phase) getur framleiðandinn einnig tilgreint hærri gildi (nmin_drive_start og/eða 

nmin_drive_up_start) fyrir gildin nmin_drive og/eða nmin_drive_up fyrir ngear > 2 en sem þau sem tilgreind eru hér að ofan. 
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Framleiðandinn skal tilgreina upphafstímabilið en það skal ekki vara lengur en lághraðafasi lotunnar og skal 

ljúka í stöðvunarfasa svo að engin breyting verði á nmin_drive á stuttum spöl. 

Öll sérstaklega valin nmin_drive gildi skulu vera jöfn eða hærri en nmin_drive_set en skulu ekki fara yfir 

(2 × nmin_drive_set). 

Öll sérstaklega valin nmin_drive gildi og tstart_phase skulu koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

Einungis nmin_drive_set skal notað sem neðri mörk fyrir aflferilinn við fullt álag í samræmi við h-lið 2. liðar. 

l) Prófunarmassi ökutækis, kg 

3. Útreikningar á nauðsynlegu afli, snúningshraða hreyfils, tiltæku afli og hvaða gíra er mögulegt að nota 

3.1. Útreikningur á nauðsynlegu afli 

Fyrir hverja sekúndu j í ferli aksturslotu, skal nota eftirfarandi jöfnu til að reikna út aflið sem þörf er á til að 

yfirvinna akstursmótstöðu og ná hröðun: 

Prequired,j = (
f0 × vj + f1 × vj

2 + f2 × vj
3

3 600
) +

kr × aj × vj × TM

3 600
 

þar sem: 

Prequired,j er nauðsynlegt afl á sekúndu j, í kW, 

aj er hröðun ökutækisins á sekúndu j, m/s2, og er reiknuð út á eftirfarandi hátt: 

aj =
(vj+1−vj)

3,6×(tj+1−tj)
, 

kr er stuðull sem tekur mið af tregðumótstöðu drifrásar meðan á hröðun stendur og er stilltur á 1,03. 

3.2. Ákvörðun á snúningshraða hreyfils 

Fyrir hverja vj < 1 km/klst. skal gera ráð fyrir að ökutækið sé kyrrstætt og snúningshraði hreyfils stilltur á nidle. 

Gírstöng skal sett í hlutlausan gír með tengsli virk nema 1 sekúndu fyrir upphaf hröðunar úr kyrrstöðu þar sem fyrsti 

gír skal valinn með tengsli óvirk. 

Fyrir hvern vj ≥ 1 km/klst. í ferli aksturslotu og hvern gír i, i = 1 að ngmax, skal reikna út snúningshraða hreyfils, ni,j, 

með eftirfarandi jöfnu: 

ni,j = (n/v)i × vj 

Framkvæma skal útreikninginn með hlaupakommutölum og útkomurnar skulu ekki námundaðar. 

3.3. Val á mögulegum gírum með tilliti til snúningshraða hreyfils 

Mögulegt er að velja eftirfarandi gíra fyrir akstur hraðaferilsins við vj: 

a) allir gírar i < ngvmax þar sem nmin_drive ≤ ni,j ≤ nmax1, 

b) allir gírar i < ngvmax þar sem nmin_drive ≤ ni,j ≤ nmax2, 

c) Gír 1 ef n1,j < nmin_drive. 

Ef aj ≤ 0 og ni,j ≤ nidle, skal stilla ni,j á nidle og tengsli gerð óvirk. 

Ef aj ≥ 0 og ni,j < max(1,15 × nidle; lágmarkssnúningshraði hreyfils í Pwot(n) ferli) skal ni,j stillt að hámarki 1,15 × nidle 

eða (n/v)i × vj og tengsli stillt á „óskilgreint“. 

„Óskilgreint“ nær yfir alla þá stöðu sem tengsli getur verið í á milli óvirkrar stöðu og virkrar stöðu, með hliðsjón af 

einstakri hönnun hreyfils og gírskiptingar. Í þessu tilviki má raunverulegur snúningshraði hreyfils víkja frá 

útreiknuðum snúningshraða hreyfilsins. 



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/319 

 

3.4. Útreikningur á tiltæku afli 

Tiltækt afl fyrir hvern mögulegan gír i og hvert hraðagildi ökutækis í ferli aksturlotunnar vi skal reiknað út með 

eftirfarandi jöfnu: 

Pavailable_i,j = Pwot (ni,j) × (1 – (SM + ASM)) 

þar sem: 

Prated er nafnafl, í kW, 

Pwot er tiltækt afl við ni,j við mestu álagsskilyrði í aflferli við fullt álag, 

SM eru öryggismörk þar sem tekið er tillit til mismunar á aflferli við fullt álag í kyrrstöðu og tiltæku afli við 

skiptingu. SM er fastsett við 10%, 

ASM eru viðbótaraflöryggismörk, sem beita má að ósk framleiðanda. 

Sé þess óskað skal framleiðandinn leggja fram ASM-gildin (með lækkun wot-aflsins í prósentum) ásamt 

gagnamengjum fyrir Pwot(n) eins og sýnt er í dæminu í töflu A2/1. Nota skal línulega brúun á milli samfelldra 

gagnapunkta. ASM er takmarkað við 50%. 

Beiting ASM þarfnast samþykkis viðurkenningaryfirvaldsins. 

Tafla A2/1 

n Pwot 

SM-prósenta ASM-prósenta 

Pavailable 

mín–1 kW kW 

700 6,3 10,0 20,0 4,4 

1 000 15,7 10,0 20,0 11,0 

1 500 32,3 10,0 15,0 24,2 

1 800 56,6 10,0 10,0 45,3 

1 900 59,7 10,0 5,0 50,8 

2 000 62,9 10,0 0,0 56,6 

3 000 94,3 10,0 0,0 84,9 

4 000 125,7 10,0 0,0 113,2 

5 000 157,2 10,0 0,0 141,5 

5 700 179,2 10,0 0,0 161,3 

5 800 180,1 10,0 0,0 162,1 

6 000 174,7 10,0 0,0 157,3 

6 200 169,0 10,0 0,0 152,1 

6 400 164,3 10,0 0,0 147,8 

6 600 156,4 10,0 0,0 140,8 
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3.5. Ákvörðun mögulegra gíra til að nota 

Ákvarða skal hvaða gíra er mögulegt að nota með eftirfarandi skilyrðum: 

a) skilyrði liðar 3.3 hafa verið uppfyllt og 

b) fyrir ngear > 2, ef Pavailable_i,j ≥ Prequired,j. 

Upphaflegi gírinn sem nota skal hverja sekúndu j í ferli aksturslotunnar er hæsti endanlegi, mögulegi gír, imax; þegar 

tekið er af stað úr kyrrstöðu skal eingöngu nota fyrsta gír. 

Lægsti endanlegi, mögulegi gír er imin. 

4. Frekari kröfur í tengslum við leiðréttingar og/eða breytingar á notkun gíra 

Upphaflegt val á gír skal athugað og það lagfært til að koma í veg fyrir of tíðar gírskiptingar og til að tryggja 

aksturshæfni og hagkvæmni. 

Hröðunarfasi er tímabil sem varir lengur en 2 sekúndur með hraða ökutækis sem nemur ≥ 1 km/klst. og einhalla 

aukningu á hraða ökutækis. Hraðaminnkunararfasi er tímabil sem varir lengur en 2 sekúndur með hraða ökutækis 

sem nemur ≥ 1 km/klst. og einhalla minnkun á hraða ökutækis. 

Leiðréttingar og/eða breytingar skulu gerðar í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

a) Ef þörf er á gír sem er einu þrepi ofar (n +1) í einungis eina sekúndu og gírarnir á undan og eftir eru sami gírinn 

(n) eða einn þeirra er einu þrepi neðar (n – 1) skal leiðrétta gírinn (n + 1) yfir í gír n. 

Dæmi: 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1. 

Gíranotkun í hröðunarfasa þegar hraði ökutækis er ≥ 1 km/klst. skal beitt í a.m.k. 2 sekúndur (t.d. í stað 

gírraðarinnar 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 kemur röðin 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3). Þessi krafa gildir ekki um niðurskiptingar meðan á 

hröðunarfasa stendur. Leiðrétta skal slíkar niðurskiptingar í samræmi við b-lið 4. liðar. Ekki skal sleppa úr 

gírum í hröðunarfasa. 

Skipting upp um tvo gíra er þó heimil við umbreytinguna frá hröðunarfasa yfir í fasa með stöðugum hraða ef 

tímalengd fasa með stöðugum hraða er lengri en fimm sekúndur. 

b) Ef krafist er niðurskiptingar meðan á hröðunarfasanum stendur er merkt við þann gír sem krafist er við þessa 

niðurskiptingu (iDS). Upphaf leiðréttingarferlisins er ákvarðað annað hvort á síðustu sekúndunni áður en iDS 

greindist eða á upphafspunkti hröðunarfasans ef öll tímagildi á undan hafa gíra > iDS. Síðan skal gera eftirfarandi 

athugun: 

Vinna skal aftur á bak frá lokum hröðunarfasans til að greina nýjasta tíu sekúndna gluggann sem inniheldur iDS í 

annað hvort tvær eða fleiri samfelldar sekúndur eða tvær eða fleiri stakar sekúndur. Síðasta notkunin á iDS í 

þessum glugga skilgreinir endapunkt leiðréttingarferlisins. Á milli upphafs og loka leiðréttingartímabilsins skulu 

allar kröfur um gíra hærri en iDS leiðréttar að kröfu um iDS. 

Frá lokum leiðréttingartímabilsins til loka hröðunarfasans skal fjarlægja allar niðurskiptingar sem einungis 

vöruðu í eina sekúndu ef niðurskiptingin innihélt eitt þrep. Ef niðurskiptingin innihélt tvö þrep skulu allar kröfur 

um gíra sem eru hærri eða jafnir iDS allt að nýjasta tilviki af iDS leiðréttar að (iDS + 1).  
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Þessi síðasta leiðrétting gildir einnig frá upphafi til loka hröðunarfasans ef ekki greinist neinn tíu sekúndna 

gluggi sem inniheldur iDS í annað hvort tvær eða fleiri samfelldar sekúndur eða tvær eða fleiri stakar sekúndur. 

Dæmi: 

i. Ef gírnotkun sem er fyrst reiknuð út er: 

2, 2, 3, [3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4], 4, 4, 3, 4, 4, 4, 

skal gírnotkunin leiðrétt að: 

2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 

ii. Ef gírnotkun sem er fyrst reiknuð út er: 

2, 2, 3, [3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4], 4, 4, 4, 4, 3, 4, 

skal gírnotkunin leiðrétt að: 

2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 

iii. Ef gírnotkun sem er fyrst reiknuð út er: 

2, 2, 3, [3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4], 4, 4, 4, 3, 3, 4, 

skal gírnotkunin leiðrétt að: 

2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 

Fyrstu tíu sekúndna gluggarnir eru tilgreindir með hornklofum í dæmunum hér að ofan. 

Þeir gírar sem eru undirstrikaðir (t.d. 3. gír) eru þau tilvik sem gætu leitt til leiðréttingar á gírnum á undan. 

Ekki skal gera þessa leiðréttingu fyrir gír 1. 

c) Ef gír i er notaður í tímaröð á milli 1 til 5 sekúndna og gírinn á undan þessari röð er einu þrepi neðar og gírinn á 

eftir þessari röðun er einu eða tveimur þrepum neðar en innan þessarar raðar eða gírinn á undan þessari röð er 

tveimur þrepum neðar og gírinn á eftir þessari röð er einu þrepi neðar en innan raðarinnar skal gírinn fyrir röðina 

leiðréttur að hámarki þeirra gíra sem eru á undan og eftir röðinni. 

Dæmi: 

i. í stað gírraðarinnar i – 1, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1. 

ii. í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1, i – 1. 

iii. í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1.  
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iv. í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1. 

v. í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1. 

í stað gírraðarinnar i – 1, i, i, i, i, i, i – 2 kemur: 

i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 2, 

í stað gírraðarinnar i – 2, i, i, i, i, i, i – 1 kemur: 

i – 2, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1, i – 1. 

Í i. til v. lið skal í öllum tilvikum uppfylla i – 1 ≥ imin. 

d) Ekki skal skipta upp í hærri gír við umbreytinguna frá hröðunarfasa eða fasa með stöðugum hraða yfir í 

hraðaminnkunarfasa ef gírinn í fasanum sem fylgir hraðaminnkunarfasanum er lægri en sá gír sem skipta á upp 

í. 

Dæmi: 

Ef vi ≤ vi + 1 og vi + 2 < vi + 1 og gír i = 4 og gír (i + 1 = 5) og gír (i + 2 = 5) skal stilla gír (i + 1) og gír (i + 2) yfir í 

4 ef gírinn í fasanum sem fylgir hraðaminnkunarfasanum er gír 4 eða lægri. Í öllum eftirfarandi 

lotuferlispunktum með gír 5 í hraðaminnkunarfasanum skal gírinn einnig vera stilltur yfir í 4. Skipta skal upp 

um gír ef gírinn sem fylgir hraðaminnkunarfasanum er gír 5. 

Skipta skal upp um einn gír ef skipt er upp um tvo gíra við umbreytinguna og í fyrsta hraðaminnkunarfasanum. 

Ekki skal skipta upp í hærri gír meðan á hraðaminnkunarfasanum stendur. 

e) Meðan á hraðaminnkunararfasa stendur skal nota gíra með ngear > 2 á meðan snúningshraði hreyfils fer ekki 

niður fyrir nmin_drive. 

Nota skal gír 2 í hraðaminnkunarfasa í stuttum spöl lotunnar (ekki við lokin á stuttum spöl) á meðan 

snúningshraði hreyfils fer ekki niður fyrir (0,9 × nidle). 

Ef snúningshraði hreyfils fellur niður fyrir nidle, skulu tengsli gerð óvirk. 

Ef hraðaminnkunarfasinn er síðasti hlutinn af stuttum spöl sem farinn er rétt á undan stöðvunarfasa skal nota 2. 

gír á meðan snúningshraði hreyfils fer ekki niður fyrir nidle. 

f) Ef tímalengd gírraðar sem er á milli tveggja gírraða sem vara í þrjár sekúndur eða lengur er einungis 1 sekúnda í 

hraðaminnkunarfasa skal gír 0 koma í stað hennar og tengsli gerð óvirk. 

Ef tímalengd gírraðar sem er á milli tveggja gírraða sem vara í þrjár sekúndur eða lengur eru 2 sekúndur í 

hraðaminnkunarfasa skal gír 0 koma í stað hennar á fyrstu sekúndunni og á annarri sekúndunni skal koma sá gír 

sem kemur að loknu tveggja sekúndna tímabilinu. Tengsli skulu gerð óvirk fyrstu sekúnduna. 

Dæmi: Í stað gírraðarinnar 5, 4, 4, 2 kemur 5, 0, 2, 2. 

Þessi krafa gildir einungis ef gírinn sem fylgir tveggja sekúndna tímabilinu er > 0. 

Ef margar gírraðir sem vara í eina eða tvær sekúndur koma í röð skal framkvæma leiðréttingar með eftirfarandi 

hætti: 

Gírröð i, i, i, i – 1, i – 1, i – 2 eða i, i, i, i – 1, i – 2, i – 2 skal breytt í i, i, i, 0, i – 2, i – 2. 

Gírröð á borð við i, i, i, i – 1, i – 2, i – 3 eða i, i, i, i – 2, i – 2, i – 3 eða aðrar mögulegar samsetningar skal breytt 

í i, i, i, 0, i – 3, i – 3.  
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Einnig skal gera þessa breytingu á gírröðum ef hröðunin er ≥ 0 fyrstu tvær sekúndurnar og < 0 þriðju sekúnduna 

eða ef hröðunin er ≥ 0 síðustu tvær sekúndurnar. 

Mögulegt er að gírraðir sem vara í eina eða tvær sekúndur í röð geti varað í allt að sjö sekúndur þegar um er að 

ræða óvenjulegar gerðir af gírskiptingum. Í slíkum tilvikum skulu eftirfarandi kröfur varðandi leiðréttingar 

fylgja til viðbótar við leiðréttinguna hér á undan, í öðru þrepi: 

Gírröð j, 0, i, i, i – 1, k með j > (i + 1) og k ≤ (i – 1) skal breytt í j, 0, i – 1, i – 1, i – 1, k ef gír (i – 1) er einu eða 

tveimur þrepum undir imax í þriðju sekúndu þessarar raðar (eitt þrep eftir gír 0). 

Gírröð j, 0, i, i, i – 1, k með j > (i + 1) og k ≤ (i – 1) skal breytt í j, 0, 0, k, k, k ef gír (i – 1) er fleiri en tveimur 

þrepum undir imax í þriðju sekúndu þessarar raðar. 

Gírröð j, 0, i, i, i – 2, k með j > (i + 1) og k ≤ (i – 2) skal breytt í j, 0, i – 2, i – 2, i – 2, k, ef gír (i – 2) er einu eða 

tveimur þrepum undir imax í þriðju sekúndu þessarar raðar (eitt þrep eftir gír 0). 

Gírröð j, 0, i, i, i – 2, k með j > (i + 1) og k ≤ (i – 2) skal breytt í j, 0, 0, k, k, k ef gír (i – 1) er fleiri en tveimur 

þrepum undir imax í þriðju sekúndu þessarar raðar. 

Í öllum tilvikum sem tilgreind eru hér á undan í þessum undirlið eru tengslin gerð óvirk (gír 0) í eina sekúndu til 

að forðast of mikinn snúningshraða hreyfils fyrir þá sekúndu. Ef þetta er ekki vandamál og óski framleiðandinn 

þess er heimilt er að nota lægri gírinn í sekúndunni sem fylgir beint á eftir í stað fyrir gír 0 við niðurskiptingar 

um allt að þrjú þrep. Skrásetja skal notkunina á þessum valkosti. 

Ef hraðaminnkunarfasinn er lokahluti af stuttum spöl skömmu fyrir stöðvunarfasa og síðasti gírinn > 0 á undan 

stöðvunarfasanum er notaður einungis að sem nemur tveimur sekúndum, skal í staðinn nota gír 0 og gírstöng 

stillt í hlutlausan gír og tengslin höfð virk. 

Dæmi: Í stað gírraðar 4, 0, 2, 2, 0 í síðustu fimm sekúndurnar á undan stöðvunarfasa kemur 4, 0, 0, 0, 0. Í stað 

gírraðar 4, 3, 3, 0 í síðustu fjórar sekúndurnar á undan stöðvunarfasa kemur 4, 0, 0, 0. 

Í þessum hraðaminnkunarfösum er ekki leyfilegt að skipta niður í fyrsta gír. 

5. Beita skal ákvæðum a- til f-liðar í 4. lið hverjum á eftir öðrum og skima allan feril aksturslotunnar í hverju tilviki 

fyrir sig. Þar sem breytingar á a- til f-lið 4. liðar búa til mögulegar nýjar gírraðir skulu þær skoðaðar þrisvar sinnum 

og þeim breytt ef nauðsyn krefur. 

Í því skyni að unnt sé að leggja mat á réttan útreikning, skal reikna út meðalgír fyrir v ≥ 1 km/klst., námunda að 

fjórum aukastöfum, og tilgreina í öllum viðeigandi prófunarskýrslum.“ 

29) Ákvæðum 4. undirviðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.4 kemur eftirfarandi: 

„2.4. f0, f1, f2 eru ökumótstöðustuðlar ökumótstöðujöfnunnar F = f0 + f1 × v + f2 × v2, ákvarðaðir í samræmi við 

þennan undirviðauka. 

f0 er fastur ökumótstöðustuðull og skal námundaður að einum aukastaf, í N, 

f1 er fyrsta stigs ökumótstöðustuðull og skal námundaður að þremur aukastöfum, í N/(km/klst.), 

f2 er annars stigs ökumótstöðustuðull og skal námundaður að fimm aukastöfum, í N(km/klst.)2. 

Ökumótstöðustuðlarnir skulu reiknaðir út með aðhvarfsgreiningu minnstu fervika yfir allt gildisvið 

viðmiðunarhraðapunktanna, nema annað sé tekið fram.“ 

b) Í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina í lið 2.5.3 kemur eftirfarandi: 

„Ef ökutækið er prófað í fjórhjóladrifi á vegkefli skal jafngildi tregðumassa vegkeflisins stillt á viðeigandi 

prófunarmassa.“  
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c) Eftirfarandi liður 2.6 bætist við: 

„2.6. Nota skal viðbótarlóð til að stilla prófunarmassann þannig að þyngdardreifing þess ökutækis sé nokkurn 

veginn sú sama og massi ökutækisins þegar það er tilbúið til aksturs. Ef um er að ræða ökutæki í flokki N eða 

farþegabifreiðar sem eru byggðar á ökutækjum í flokki N skal staðsetning viðbótarlóðanna vera dæmigerð og 

rökstyðja skal þetta fyrir viðurkenningaryfirvaldinu, óski það þess. Þyngdardreifing ökutækisins skal koma 

fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum og skal hún notuð í öllum síðari prófunum til að ákvarða 

ökumótstöðu.“ 

d) Í stað 3. liðar og liðar 3.1 kemur eftirfarandi: 

„3. Almennar kröfur 

Framleiðandinn ber ábyrgð á nákvæmni ökumótstöðustuðlanna og skal tryggja hana fyrir hvert raðsmíðað 

ökutæki innan ökumótstöðuhópsins. Vikmörk í ákvörðun ökumótstöðu, hermun og útreikningi skulu ekki 

notuð til að vanmeta ökumótstöðu raðsmíðaðra ökutækja. Að beiðni viðurkenningaryfirvalds skal sýna fram á 

nákvæmni ökumótstöðustuðla fyrir einstakt ökutæki. 

3.1. Heildarmælinákvæmni, samkvæmni, upplausn og tíðni 

Heildarmælinákvæmni sem krafist er skal vera eftirfarandi: 

a) Nákvæmni á hraða ökutækis: ±0,2 km/klst. með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 10 Hz, 

b) Tími: lágmarksnákvæmni: ±10 ms; lágmarksnákvæmni og tíðni: 10 ms, 

c) Nákvæmni snúningsvægis hjóla: ±6 Nm eða ±0,5% af mældu hámarksheildarsnúningsvægi fyrir allt 

ökutækið, hvor talan sem er hærri, með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 10 Hz, 

d) Nákvæmni vindhraða: ±0,3 m/s með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 1 Hz, 

e) Nákvæmni vindáttar: ±3°, með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 1 Hz, 

f) Nákvæmni lofthita: ±1 °C, með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 0,1 Hz, 

g) Nákvæmni loftþrýstings: ±0,3 kPa, með tíðni mælinga sem nemur a.m.k. 0,1 Hz, 

h) Massi ökutækis mældur á sömu vigt fyrir og eftir prófunina: ±10 kg (±20 kg fyrir ökutæki > 4000 kg), 

i) Nákvæmni þrýstings í hjólbörðum: ±5 kPa, 

j) Nákvæmni snúningshraða hjóla: ±0,05 s–1 eða 1%, hvor talan sem er hærri.“ 

e) Í stað liða 3.2.5., 3.2.6. og 3.2.7. kemur eftirfarandi: 

„3.2.5. Hjól sem snúast 

Til að ákvarða loftaflfræðileg áhrif hjóla á tilhlýðilegan hátt skulu hjól prófunarökutækis snúast á þannig 

hraða að hraði ökutækisins sem fæst er innan við ±3 km/klst. af vindhraðanum. 

3.2.6. Hreyfanlegt belti 

Til að líkja eftir streymi í straumefni við undirvagn prófunarökutækis skulu vindgöng útbúin með 

hreyfanlegu belti sem nær frá framenda til afturenda ökutækisins. Snúningshraði beltisins skal vera innan 

við ±3 km/klst. af vindhraða. 

3.2.7. Straumhorn straumefnis 

Á níu mismunandi stöðum sem dreifast jafnt á svæði stútsins skulu frávik kvaðratmeðaltalsrótar af bæði 

skurðarhorni α og geighorni β (Y-, Z-plan) við úttak stútsins ekki vera yfir 1°.“ 

f) Í stað liðar 3.2.12 kemur eftirfarandi: 

„3.2.12. Mælinákvæmni 

Nákvæmni mælds krafts skal vera innan við ±3 N.“  
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g) Í stað liða 4.1.1.1, 4.1.1.1.1 og 4.1.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„4.1.1.1. Leyfileg vindskilyrði 

Leyfilegum hámarksvindskilyrðum við ákvörðun á ökumótstöðu er lýst í liðum 4.1.1.1.1 og 4.1.1.1.2. 

Í því skyni að ákvarða nýtileika þeirrar gerðar vindmælingar sem á að nota, skal ákvarða meðalgildi 

vindhraða með samfelldri mælingu á vindhraða með viðurkenndu tæki til veðurfræðirannsókna, á stað og 

í hæð yfir yfirborði vegar meðfram prófunarakbrautinni þar sem dæmigerðustu vindskilyrðin er að finna. 

Ef ekki er mögulegt að gera prófanir í gagnstæðar áttir á sama hluta prófunarbrautar (t.d. á sporöskjulaga 

prófunarbraut með skyldubundinni akstursstefnu), skulu vindhraði og vindátt mæld á hverjum hluta 

prófunarbrautarinnar. Í slíku tilviki ákvarðar hærri mældur meðalvindhraði hvaða gerð vindmælingar 

skuli notuð og lægri mældur meðalvindhraði ákvarðar viðmiðunina um heimild til sleppa 

vindleiðréttingu. 

4.1.1.1.1. Leyfileg vindskilyrði þegar staðbundin vindmæling er notuð 

Staðbundin vindmæling skal aðeins notuð þegar vindhraði á 5 sekúndna tímabili er innan við 5 m/s að 

meðaltali og vindhviður eru ekki meiri en 8 m/s og vara innan við 2 sekúndur. Að auki skal meðaltal 

vigurþáttar (e. vector component) vindhraða þvert á prófunarakbraut vera innan við 2 m/s við hverja 

gilda umferð prófunarkeyrslu. Umferðir prófunarkeyrslna sem uppfylla ekki ofangreindar viðmiðanir 

skulu útilokaðar frá greiningunni. Allar vindleiðréttingar skulu reiknaðar út eins og tilgreint er í lið 4.5.3. 

Sleppa má vindleiðréttingu þegar lægsti mældi meðalvindhraði nemur 2 m/s eða minna. 

4.1.1.1.2. Leyfileg vindskilyrði þegar innbyggð vindmæling er notuð 

Við prófanir með innbyggðum vindmæli skal nota búnað eins og lýst er í lið 4.3.2. Meðalgildi vindhraða 

á prófunarakbraut við hverja gilda prófunarkeyrslu skal vera undir 7 m/s með vindhviðum innan við 

10 m/s í meira en tvær sekúndur. Að auki skal meðaltal vigurþáttar vindhraða þvert á veg vera innan við 

4 m/s við hverja gilda umferð prófunarkeyrslu. Umferðir prófunarkeyrslna sem uppfylla ekki 

ofangreindar viðmiðanir skulu útilokaðar frá greiningunni.“ 

h) Í stað liðar 4.2.1.1 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.1. Kröfur varðandi val á prófunarökutækjum“ 

i) Eftirfarandi liðir 4.2.1.1.1 og 4.2.1.1.2 bætast við: 

„4.2.1.1.1. Án þess að nota brúunaraðferðina 

Úr hópnum skal velja prófunarökutæki (ökutæki H) sem býr yfir samsetningu eiginleika sem tengjast 

ökumótstöðu (þ.e. massa, loftnúningsviðnámi og snúningsmótstöðu hjólbarða) sem hafa mesta orkuþörf 

í lotu (sjá liði 5.6 og 5.7 í þessum viðauka). 

Ef loftaflfræðileg áhrif mismunandi hjóla innan eins brúunarhóps eru ekki þekkt skal valið byggjast á 

hæsta loftnúningsviðnámi sem búast má við. Til viðmiðunar má búast við að hæsta loftnúningsviðnám 

sé með hjólum sem eru með a) mestu breiddina, b) stærsta þvermálið og c) opnustu uppbygginguna 

(í þessari röð eftir mikilvægi). 

Val á hjólum skal fara fram til viðbótar við kröfur í tengslum við mestu orkuþörf lotu. 

4.2.1.1.2. Notkun brúunaraðferðar 

Að ósk framleiðanda er heimilt að beita brúunaraðferð. 

Í þessu tilviki skal velja tvö prófunarökutæki úr hópnum sem uppfylla kröfuna fyrir viðkomandi hóp.  
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Prófunarökutæki H er það ökutæki sem hefur hærri, og þá helst hæstu, orkuþörf lotu í því vali, 

prófunarökutæki L það sem hefur lægri, og þá helst lægstu, orkuþörf lotu í því vali. 

Allur valfrjáls búnaður og/eða öll lögun yfirbyggingar sem kosið er að brúunaraðferðin taki ekki tillit til 

þegar henni er beitt skal vera eins í bæði prófunarökutækjum H og L á þann hátt að þessar gerðir af 

valfrjálsum búnaði hafi hæstu samsetningu orkuþarfar lotu þegar kemur að þeim eiginleikum sem hafa 

með ökumótstöðu að gera (þ.e. massa, loftnúningsviðnám og snúningsmótstöðu hjólbarða). 

Í tilvikum þar sem hægt er að afhenda einstök ökutæki með heilu setti af venjulegum hjólum og 

hjólbörðum ásamt heilu setti af snjóhjólbörðum (með 3PMS-merkingu – fjall með þremur toppum og 

snjókorni (e. 3 Peaked Mountain and Snowflake)) með eða án hjóla skulu viðbótarhjólin/-hjólbarðarnir 

ekki teljast vera valfrjáls búnaður. 

Til viðmiðunar ætti að uppfylla eftirfarandi lágmarks Delta milli ökutækja H og L fyrir þann eiginleika 

sem varðar ökumótstöðu: 

i. Massi að lágmarki 30 kg, 

ii. snúningsmótstaða að lágmarki 1,0 kg/t, 

iii. loftnúningsviðnám CD × A að lágmarki 0,05 m2. 

Til að ná fram hæfilegu Delta á milli ökutækja H og L í tengslum við tiltekinn eiginleika sem varðar 

ökumótstöðu getur framleiðandinn gert ökutæki H verra með tilbúnum hætti, t.d. með því að nota meiri 

prófunarmassa.“ 

j) Í stað liðar 4.2.1.2 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.2. Kröfur varðandi hópa“. 

k) Eftirfarandi liðir 4.2.1.2.1 til 4.2.1.2.3.4 bætast við: 

„4.2.1.2.1. Kröfur varðandi notkun brúunarhóps án þess að nota brúunaraðferðina 

Varðandi viðmiðanirnar sem skilgreina brúunarhóp, sjá lið 5.6 í þessum viðauka. 

4.2.1.2.2. Kröfur varðandi notkun brúunarhóps með brúunaraðferðinni eru: 

a) Uppfylling viðmiðananna um brúunarhópa í lið 5.6 í þessum viðauka, 

b) uppfylling krafnanna í liðum 2.3.1 og 2.3.2 í 6. undirviðauka, 

c) framkvæmd útreikninganna í lið 3.2.3.2 í 7. undirviðauka. 

4.2.1.2.3. Kröfur varðandi notkun á ökumótstöðuhópnum 

4.2.1.2.3.1. Að beiðni framleiðandans og að uppfylltri viðmiðun liðar 5.7 í þessum viðauka skal reikna út gildin 

fyrir ökumótstöðu ökutækja H og L í brúunarhóp. 

4.2.1.2.3.2. Vísa skal til prófunarökutækja H og L eins og þau eru skilgreind í lið 4.2.1.1.2 sem HR og LR að því er 

varðar ökumótstöðuhópinn. 

4.2.1.2.3.3. Til viðbótar við kröfurnar sem varða brúunarhópa í lið 2.3.1 og 2.3.2 í 6. undirviðauka, skal mismunur 

á orkuþörf HR og LR í ökumótstöðuhópi vera a.m.k. 4% og ekki yfir 35% á grundvelli HR fyrir heila 

WLTC-prófunarlotu í flokki 3. 

Ef fleiri en ein gerð gírskiptingar tilheyrir ökumótstöðuhópnum skal nota gírskiptingu með mesta 

afltapinu til að ákvarða ökumótstöðu. 
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4.2.1.2.3.4. Ef það sem veldur núningsmuninum er Delta fyrir ökumótstöðu vegna valfrjáls búnaðar ökutækisins er 

ákvarðað í samræmi við lið 6.8 skal nýr ökumótstöðuhópur reiknaður út og í þeim útreikningi skal vera 

innifalið Delta fyrir ökumótstöðu bæði ökutækis L og ökutækis H í þeim nýja ökumótstöðuhópi. 

f0,N = f0,R + f0,Delta 

f1,N = f1,R + f1,Delta 

f2,N = f2,R + f2,Delta 

þar sem: 

N vísar til ökumótstöðustuðla nýja ökumótstöðuhópsins, 

R vísar til ökumótstöðustuðla ökumótstöðuhópsins sem notaður er til viðmiðunar, 

Delta vísar til Deltastuðla ökumótstöðu sem eru ákvarðaðir í lið 6.8.1.“ 

l) Í stað liða 4.2.1.3 og 4.2.1.3.1 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.3. Leyfilegar samsetningar við val á prófunarökutækjum og kröfum varðandi hópa 

Tafla A4/1 sýnir leyfilegar samsetningar við val á prófunarökutækjum og kröfum varðandi hópa eins og 

lýst er í liðum 4.2.1.1 og 4.2.1.2. 

Tafla A4/1 

Leyfilegar samsetningar við val á prófunarökutækjum og kröfum varðandi hópa 

Kröfur sem ber að 

uppfylla: 

1) Án 

brúunaraðferðar 

2) Brúunaraðferð án 

ökumótstöðuhóps 

3) Notkun ökumót-

stöðuhópsins 

4) Brúunaraðferð 

með einum eða 

fleiri ökumót-

stöðuhópum 

Prófunarökutæki 

fyrir ökumótstöðu 

Liður 4.2.1.1.1. Liður 4.2.1.1.2. Liður 4.2.1.1.2. á.e.v. 

Hópur Liður 4.2.1.2.1. Liður 4.2.1.2.2. Liður 4.2.1.2.3. Liður 4.2.1.2.2. 

Viðbótarkröfur engar engar engar Notkun 3. dálks 

„Notkun ökumót-

stöðuhópsins“ og 

notkun liðar 

4.2.1.3.1. 

4.2.1.3.1. Afleiðsla ökumótstöðu brúunarhóps frá ökumótstöðuhópi 

Ákvarða skal ökumótstöðu HR og/eða LR í samræmi við þennan undirviðauka. 

Ökumótstaða fyrir ökutæki H (og L) í brúunarhóp innan ökumótstöðuhópsins skal reiknuð út í samræmi 

við lið 3.2.3.2.2 til 3.2.3.2.2.4 í 7. undirviðauka, með því að: 

a) Nota HR og LR í ökumótstöðuhópnum í stað þess að nota H og L sem ílagsgögn í jöfnur,  
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b) nota mæliþætti ökumótstöðu (þ.e. prófunarmassa, Δ(CD × Af) samanborið við ökutæki LR, og 

snúningsmótstöðu hjólbarða) ökutækis H (eða L) í brúunarhóp sem ílagsgögn fyrir einstakt ökutæki, 

c) endurtaka þennan útreikning fyrir hvert ökutæki H og L í öllum brúunarhópum innan ökumót-

stöðuhópsins. 

Brúun ökumótstöðu skal eingöngu beitt á þá eiginleika sem tengjast ökumótstöðu sem við greiningu 

reyndust ólíkir á milli prófunarökutækis LR og HR. Að því er varðar aðra viðkomandi eiginleika 

ökumótstöðu skal gildið fyrir ökutæki HR gilda. 

Ílagsgögn H og L í ökumótstöðuhópnum geta verið afleidd frá mismunandi ökumótstöðuhópum. Ef 

munurinn á milli þessara ökumótstöðuhópa er afleiðing þess að Delta-aðferð er notuð, sjá lið 

4.2.1.2.3.4.“ 

m) Liðir 4.2.1.3.2, 4.2.1.3.3, 4.2.1.3.4 og 4.2.1.3.5 falla brott. 

n) Í lið 4.2.1.8.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Að beiðni framleiðanda má nota ökutæki sem hefur verið keyrt a.m.k. 3000 km.“ 

o) Liður 4.2.1.8.1.1 fellur brott. 

p) Í stað liðar 4.2.1.8.5 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.8.5. Fríhjólunarhamur ökutækis 

Ef ákvörðun stillinga vegkeflis uppfyllir ekki viðmiðanirnar sem lýst er í lið 8.1.3 eða 8.2.3 vegna 

ósamanburðarnákvæmra krafta, skal ökutækið búið fríhjólunarham. Viðurkenningaryfirvaldið skal 

viðurkenna fríhjólunarham ökutækisins og notkun hans skal tilgreind í öllum viðeigandi prófunar-

skýrslum. 

Ef ökutæki er búið fríhjólunarham skal hann virkjaður bæði við ákvörðun ökumótstöðu og þegar 

ökutækið er á vegkeflinu.“ 

q) Liður 4.2.1.8.5.1 fellur brott. 

r) Í stað liðar 4.2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„4.2.2.1. Snúningsmótstaða hjólbarða 

Mæla skal snúningsmótstöðu hjólbarða í samræmi við 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar 

Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 117 – röð breytinga nr. 02. Reiknistuðlar snúningsmótstöðu skulu 

samræmdir og flokkaðir í samræmi við snúningsmótstöðuflokkinn í reglugerð (EB) nr. 1222/2009 (sjá 

töflu A4/2). 

Tafla A4/2 

Orkunýtniflokkar í samræmi við veltiviðnámsstuðla (RRC) fyrir C1-, C2- og C3-hjólbarða og 

veltiviðnámsstuðlar sem nota á í tengslum við þá orkunýtniflokka við brúunina, kg/tonn 

Orkunýtniflokkur 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C1-

hjólbörðum 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C2-

hjólbörðum 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C3-

hjólbörðum 

A RRC = 5,9 RRC = 4,9 RRC = 3,5 

B RRC = 7,1 RRC = 6,1 RRC = 4,5 

C RRC = 8,4 RRC = 7,4 RRC = 5,5 

D Autt Autt RRC = 6,5 
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Orkunýtniflokkur 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C1-

hjólbörðum 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C2-

hjólbörðum 

Gildi fyrir veltiviðnámsstuðla 

sem nota skal við brúun á C3-

hjólbörðum 

E RRC = 9,8 RRC = 8,6 RRC = 7,5 

F RRC = 11,3 RRC = 9,9 RRC = 8,5 

G RRC = 12,9 RRC = 11,2 Autt 

Nota skal raunveruleg gildi fyrir snúningsmótstöðu hjólbarða sem settir eru undir prófunarökutæki L og H 

sem ílag fyrir reikningsaðferðina ef brúunaraðferðin er notuð fyrir snúningsmótstöðu í þeim tilgangi að 

reikna út lið 3.2.3.2 í 7. undirviðauka. Nota skal gildið fyrir veltiviðnámsstuðla orkunýtniflokks hjólbarða 

á ökutæki í tengslum við einstök ökutæki innan brúunarhóps. 

Í tilvikum þar sem hægt er að afhenda einstök ökutæki með heilu setti af venjulegum hjólum og 

hjólbörðum ásamt heilu setti af snjóhjólbörðum (með 3PMS-merkingu – fjall með þremur toppum og 

snjókorni (e. 3 Peaked Mountain and Snowflake)) með eða án hjóla skulu viðbótarhjólin/-hjólbarðarnir 

ekki teljast sem valfrjáls búnaður.“ 

s) Í lið 4.2.2.2 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Að lokinni mælingu á mynsturdýpt skal keyrslan takmörkuð við 500 km. Ef keyrt er yfir 500 km skal 

mynsturdýptin mæld aftur.“ 

t) Liður 4.2.2.2.1 fellur brott. 

u) Ákvæðum liðar 4.2.4.1.2 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrstu málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina kemur eftirfarandi: 

„Öllum ökutækjum skal ekið á hraða sem nemur 90% af hámarkshraða viðeigandi WLTC-prófunarlotu. 

Ökutækið skal hitað upp í a.m.k. 20 mínútur þar til stöðugum skilyrðum er náð.“ 

ii. Í stað töflu A4/2 kemur eftirfarandi: 

„Tafla A4/3 

Frátekið“. 

v. Í stað liða 4.3.1.1 og 4.3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„4.3.1.1. Val á viðmiðunarhraða við ákvörðun ökumótstöðuferilsins 

Viðmiðunarsnúningshraði við ákvörðun ökumótstöðu skal valinn í samræmi við lið 2.2. 

Meðan á prófun stendur skal mæla liðinn tíma og hraða ökutækis á tíðni sem nemur a.m.k. 10 Hz.“ 

w) Í stað liða 4.3.1.3.3 og 4.3.1.3.4 kemur eftirfarandi: 

„4.3.1.3.3. Prófunin skal endurtekin þar til að gögn um fríhjólun uppfylla kröfur um tölfræðilega nákvæmni eins og 

tilgreint er í lið 4.3.1.4.2. 

4.3.1.3.4. Þó að mælt sé með að hver fríhjólunarkeyrsla skuli gerð án truflunar er leyfilegt að skipta prófunarkeyrslu 

niður ef ekki er mögulegt að safna gögnum í einni keyrslu fyrir alla viðmiðunarhraðapunktana. Eftirfarandi 

viðbótarkröfur gilda fyrir prófunarkeyrslur sem er skipt niður: 

a) Gæta skal þess að ástand ökutækisins haldist eins stöðugt og hægt er við hvern skiptipunkt, 

b) minnst einn hraðapunktur skal skarast við hærra hraðasvið fríhjólunar,  
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c) við hvern hraðapunkt sem skarast skal meðalkraftur lægra hraðasviðs fríhjólunar ekki víkja frá 

meðalkrafti hærra hraðasviðs fríhjólunar sem nemur ±10 N eða ±5%, hvor talan sem er hærri, 

d) ef lengd prófunarbrautar dugar ekki til að uppfylla kröfuna í b-lið í þessum lið skal bæta við einum 

hraðapunkti til viðbótar sem gegnir hlutverki hraðapunkts sem skarast.“ 

x) Í stað liða 4.3.1.4 til 4.3.1.4.4 kemur eftirfarandi: 

„4.3.1.4. Mæling á fríhjólunartíma 

4.3.1.4.1. Mæla skal fríhjólunartímann sem samsvarar viðmiðunarhraða vj sem mælitíma frá hraða ökutækisins 

(vj + 5 km/klst.) til (vj – 5 km/klst.). 

4.3.1.4.2. Þessar mælingar skulu gerðar í gagnstæðar áttir þar til fengist hafa að lágmarki þrjár mælingar sem 

uppfylla tölfræðilega nákvæmni pj, sem er skilgreind í eftirfarandi jöfnu: 

pj =
h × σj

√𝑛 × Δtpj
≤ 0,030 

þar sem: 

pj er tölfræðileg nákvæmni mælinga sem eru gerðar á viðmiðunarhraða vj, 

n er fjöldi mælingapara, 

Δtpj er þýtt meðaltal fríhjólunartíma á viðmiðunarhraða vj í sekúndum, fundið með eftirfarandi 

jöfnu: 

Δtpj =
n

∑
1
Δtji

n
i=1

 

þar sem: 

Δtji er þýtt meðaltal fríhjólunartíma i-unda mælingapars á hraða vj, í sekúndum, fundið með 

eftirfarandi jöfnu: 

Δtji =
2

(
1
Δtjai

) + (
1
Δtjbi

)
 

þar sem: 

Δtjai og Δtjbi eru fríhjólunartímar i-undu mælingar á viðmiðunarhraða vj, í sekúndum, í áttir a og b, 

σj er staðalfrávik, gefið upp í sekúndum, skilgreint með: 

σj = √
1

n − 1
 ∑ (∆tji − ∆tpj)

2n

i=1
 

h er fráviksstuðull sem er tilgreindur í töflu A4/4. 

TableA4/4 

Stuðull h sem fall af n 

n h n h 

3 4,3 17 2,1 

4 3,2 18 2,1 
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n h n h 

5 2,8 19 2,1 

6 2,6 20 2,1 

7 2,5 21 2,1 

8 2,4 22 2,1 

9 2,3 23 2,1 

10 2,3 24 2,1 

11 2,2 25 2,1 

12 2,2 26 2,1 

13 2,2 27 2,1 

14 2,2 28 2,1 

15 2,2 29 2,0 

16 2,1 30 2,0 

4.3.1.4.3. Ef utanaðkomandi þáttur eða aðgerð ökumanns á sér stað meðan mæling í eina átt stendur yfir sem hefur 

augljós áhrif á ökumótstöðuprófun, skal þeirri mælingu og samsvarandi mælingu í gagnstæða átt hafnað. 

Skrá skal öll gögn sem var hafnað ásamt ástæðu þess að þeim er hafnað og fjöldi þeirra mælingapara 

sem er hafnað skal ekki fara yfir 1/3 af heildarfjölda mælingapara. Meta skal hámarksfjölda mælingapara 

sem uppfylla áfram tölfræðilegu nákvæmnina eins og hún er skilgreind í lið 4.3.1.4.2. Ef útiloka á 

mælingarpör skal fyrst útiloka þau mælingapör sem hafa hámarksfrávik frá meðaltalinu. 

4.3.1.4.4. Eftirfarandi jafna skal notuð við útreikning á meðalgildi ökumótstöðu ef notast er við þýtt meðaltal 

varafríhjólunartíma. 

Fj =
1

3,6
× (mav +mr) ×

2 × Δv

Δtj
 

þar sem: 

Δtj er þýtt meðaltal mælinga á varafríhjólunartíma við hraða vj, í sekúndum, gefið upp sem: 

Δtj =
2

1
Δtja

+
1
Δtjb

 

þar sem: 

Δtja og Δtjb eru þýtt meðaltal fríhjólunartíma í stefnu a og b, eftir því sem við á, sem samsvara 

viðmiðunarhraða vj, í sekúndum s, gefin upp með eftirfarandi tveimur jöfnum: 

Δqja =
n

∑
1
tjai

n
i=1

 

og: 

Δnjb =
n

∑
1

tjbi

n
i=1

. 
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 þar sem: 

mav er meðalgildi massa prófunarökutækis við upphaf og í lok ákvörðunar ökumótstöðu, í 

kg, 

mr er samsvarandi virkur massi snúningsíhluta í samræmi við lið 2.5.1.“ 

Reikna skal stuðlana f0, f1 og f2 í ökumótstöðujöfnunni með aðhvarfsgreiningu minnstu fervika. 

Ef prófað ökutæki er dæmigert ökutæki fyrir ökumótstöðufylkjahóp skal stuðullinn f1 stilltur á núll og 

skulu stuðlarnir f0 og f2 endurreiknaðir með aðhvarfsgreiningu minnstu fervika.“ 

y) Í stað liðar 4.3.2.3 kemur eftirfarandi: 

„4.3.2.3. Gagnaöflun 

Meðan á gagnasöfnun stendur skal mæla liðinn tíma, hraða ökutækis og lofthraða (vindhraða og vindátt) 

miðað við ökutækið, með 5 Hz lágmarkstíðni. Umhverfishiti skal samstilltur og mældur á 0,1 Hz 

lágmarkstíðni.“ 

z) Í stað liðar 4.3.2.4.3 kemur eftirfarandi: 

„4.3.2.4.3. Þó að mælt sé með að hver fríhjólunarkeyrsla skuli gerð án truflunar er leyfilegt að skipta prófunarkeyrslu 

niður ef ekki er mögulegt að safna gögnum í einni keyrslu fyrir alla viðmiðunarhraðapunktana. Eftirfarandi 

viðbótarkröfur gilda fyrir prófunarkeyrslur sem er skipt niður: 

a) Gæta skal þess að ástand ökutækisins haldist eins stöðugt og hægt er við hvern skiptipunkt, 

b) hærra hraðasvið fríhjólunar skal a.m.k. skarast við einn hraðapunkt, 

c) við hvern hraðapunkt eða hraðapunkta sem skarast skal meðalkraftur lægra hraðasviðs fríhjólunar 

ekki bregða frá meðalkrafti hærra hraðasviðs fríhjólunar um sem nemur ±10 N eða ±5%, hvor talan 

sem er hærri, 

d) ef lengd prófunarbrautar dugar ekki til að uppfylla kröfuna í b-lið í þessum lið skal bæta við einum 

hraðapunkti til viðbótar sem gegnir hlutverki hraðapunkts sem skarast.“ 

aa) Lið 4.3.2.5 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrstu málsgreinar eftir fyrirsögn liðar 4.3.2.5 kemur eftirfarandi: 

„Tákn sem eru notuð í hreyfijöfnum innbyggðs vindmælis eru talin upp í töflu A4/5.“ 

ii. Númerabreyting er gerð á töflu A4/4 og í staðinn er vísað til töflu A4/5. 

iii. Í töflunni er eftirfarandi línu bætt við á eftir röðina mav: 

„me kg virk tregða ökutækis, þ.m.t. snúningsíhluta.“ 

ab) Í stað liðar 4.3.2.5.1 kemur eftirfarandi: 

„4.3.2.5.1. Almennt snið 

Almennt snið hreyfijafna skal vera eftirfarandi: 

−me (
dv
dt
) = Dmech + Daero + Dgrav 

þar sem: 

Dmech = Dtyre + Df + Dr;  
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Daero = (
1

2
)  ρCD(Y)Afvr

2, 

Dgrav = m× g × (
dh

ds
)  

Ef halli prófunarbrautarinnar er jafn mikill eða innan við 0,1% yfir lengd hennar, má stilla gildi fyrir 

Dgrav á núll.“ 

ac) Í stað jöfnunnar í lið 4.3.2.5.4 kemur eftirfarandi: 

„−me (
dv

dt
) = Am + Bmv + Cmv

2 + (
1

2
) × ρ × Af × vr

2(a0 + a1Y + a2Y
2 + a3Y

3 + a4Y
4) + (m × g ×

dh

ds
) “. 

ad) Í stað liðar 4.3.2.6.3 kemur eftirfarandi: 

„4.3.2.6.3. Bráðabirgðagreining 

Með línulegri aðhvarfsgreiningu minnstu fervika, skal greina alla gagnapunkta samtímis til að ákvarða 

Am, Bm, Cm, a0, a1, a2, a3 og a4, og tilgreind gildi fyrir me, (
dh

ds
) , (

dv

dt
) , v, vr, and ρ.“ 

ae) Í stað liðar 4.3.2.6.7 kemur eftirfarandi: 

„4.3.2.6.7. Lokagreining gagna 

Greina skal öll gögn sem hafa ekki verið merkt með línulegri aðhvarfsgreiningu minnstu fervika. 

Ákvarða skal Am, Bm, Cm, a0, a1, a2, a3 and a4 og tilgreind gildi fyrir me, (
dh

ds
) , (

dv

dt
) , v, vr, og ρ.“ 

af) Í stað liðar 4.4.1 kemur eftirfarandi: 

„4.4.1. Uppsetning snúningsvægismælis 

Mælar fyrir snúningsvægi hjóla skulu settir upp milli hjólnafar og hjólsins á hverju drifhjóli í því skyni að 

mæla það snúningsvægi sem nauðsynlegt er til að halda ökutækinu á stöðugum hraða. 

Snúningsvægismælir skal kvarðaður reglulega, a.m.k. einu sinni á ári, og kvörðunin skal vera rekjanleg til 

landsbundinna eða alþjóðlegra staðla svo þeir uppfylli kröfur um nákvæmni og samkvæmni.“ 

ag) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.4.2.4: 

i. Í fyrstu málsgrein á eftir fyrirsögninni, í stað orðanna „Tafla A4/5“ koma orðin „Tafla A4/6“. 

ii. Í fyrirsagnar töflunnar, í stað orðanna „Tafla A4/5“ koma orðin „Tafla A4/6“. 

ah) Textanum í lið 4.4.3.2: 

„h er stuðull sem fall af n eins og tilgreint er í töflu A4/3 í lið 4.3.1.4.2 í þessum undirviðauka.“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„h er stuðull sem fall af n eins og tilgreint er í töflu A4/4 í lið 4.3.1.4.2 í þessum undirviðauka.“ 

ai) Í stað inngangshlutans í fyrstu málsgrein fyrir neðan fyrirsögnina í lið 4.4.4 kemur eftirfarandi: 

„Meðalgildi hraða ökutækis og meðalgildi snúningsvægis á hverjum viðmiðunarhraðapunkti skal reiknað út með 

eftirfarandi jöfnum:“ 

aj) Í stað liðar 4.5.3.1.1 kemur eftirfarandi: 

„4.5.3.1.1. Leiðrétting á raunvindhraða meðfram prófunarakbrautinni er gerð með því að draga frá mismuninn sem 

ekki er mögulegt að fella út með gagnstæðri keyrslu frá stuðlinum f0 sem er ákvarðaður í samræmi við 

lið 4.3.1.4.4 eða frá reiknistuðlinum c0 sem er ákvarðaður í samræmi við lið 4.4.4.“  



Nr. 73/334 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.11.2020 

 

ak) Í stað línunnar fyrir „mav“ í lið 4.5.4 kemur eftirfarandi: 

„mav er meðalgildi massa prófunarökutækis við upphaf og í lok ákvörðunar ökumótstöðu, í kg.“ 

al) Í stað línanna fyrir „f1“ og „f2“ í lið 4.5.5.1 kemur eftirfarandi: 

„f1 er stuðull fyrir fyrstu gráðu liðinn, í N/(km/klst.), 

f2 er stuðull fyrir annarrar gráðu liðinn, í N/(km/klst.)2,“. 

am) Í stað línanna fyrir „c1“ og „c2“ í lið 4.5.5.2.1 kemur eftirfarandi: 

„c1 er stuðull fyrir fyrstu gráðu liðinn, ákvarðaður í lið 4.4.4, í Nm/(km/klst.), 

c2 er stuðull fyrir annarrar gráðu liðinn, ákvarðaður í lið 4.4.4, í Nm/(km/klst.)2,“. 

an) Í stað liðar 5.1.1.1 kemur eftirfarandi: 

„5.1.1.1. Reikna skal út ökumótstöðukraft fyrir einstakt ökutæki með eftirfarandi jöfnu: 

Fc = f0 + (f1 × v) + (f2 × v2) 

þar sem: 

Fc er reiknaður ökumótstöðukraftur sem fall af hraða ökutækis, í N, 

f

0 

er fastur ökumótstöðustuðull, í N, skilgreindur með jöfnunni: 

f0 = Max ((0,05 × f0r + 0,95 × (f0r ×
TM

TMr
+ (
RR − RRr
1 000

) × 9,81 × TM)) ,

(0,2 × f0r + 0,8 × (f0r × TM/TMr + (
RR − RRr
1 000

) × 9,81 × TM))) 

f0r er fastur ökumótstöðustuðull fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í N, 

f1 er fyrsta stigs ökumótstöðustuðull í N/(km/klst.) og skal hann stilltur á núll, 

f2 er annars stigs ökumótstöðustuðull, í N/(km/klst.)2, skilgreindur með eftirfarandi jöfnu: 

f2 = Max((0,05 × f2r + 0,95 × f2r × Af/Afr), (0,2 × f2r + 0,8 × f2r × Af/Afr)) 

f2r er annars stigs ökumótstöðustuðull fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í 

N/(km/klst.)2, 

v er hraði ökutækis, í km/klst., 

TM er raunverulegur prófunarmassi fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í kg, 

TMr er prófunarmassi fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í kg, 

Af er framhlið einstaks ökutækis í ökumótstöðufylkjahópi, í m2, 

Afr er framhlið dæmigerðs ökutækis í ökumótstöðufylkjahópi, í m2, 

RR er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, í kg/tonn, 

RRr er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, kg/tonn. 

Fyrir hjólbarða sem settir eru undir einstök ökutæki skulu gildi snúningsmótstöðu RR stillt á gildi fyrir 

viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða í samræmi við töflu A4/2.  
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Ef hjólbarðarnir á fram- og afturásum tilheyra mismunandi orkunýtniflokkum skal nota vegið meðaltal 

sem er reiknað út með jöfnunni í lið 3.2.3.2.2.2 í 7. undirviðauka. 

Ef sömu hjólbörðunum var komið fyrir á prófunarökutækjum L og H skal gildið fyrir RR ind stillt á RRH 

þegar brúunaraðferðin er notuð.“ 

ao) Í stað liðar 5.1.2.1 kemur eftirfarandi: 

„5.1.2.1. Reikna skal út ökukraftvægi fyrir einstakt ökutæki með eftirfarandi jöfnu: 

Cc = c0 + c1 × v + c2 × v2 

þar sem: 

Cc er reiknað ökukraftvægi sem fall af hraða ökutækis, í Nm, 

c0 er fastur ökukraftvægisstuðull, í Nm, skilgreindur með jöfnunni: 

c0 = r′/1,02 × Max 

(

 
 

(0,05 × 1,02 ×
c0r
r′
+ 0,95 × (1,02 ×

c0r
r′
×
TM

TMr
+ (
RR − RRr
1 000

) × 9,81 × TM)) ,

(0,2 × 1,02 × c0r/r′ + 0,8 × (1,02 × c0r/r′ × TM/TMr + (
RR − RRr
1 000

) × 9,81 × TM))
)

 
 

 

c0r er fastur ökukraftvægisstuðull fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í Nm, 

c1 er fyrsta stigs ökumótstöðustuðull í Nm/(km/klst.) og skal hann stilltur á núll, 

c2 er annars stigs ökukraftvægisstuðull, í Nm/(km/klst.)2, skilgreindur með jöfnunni: 

c2 = r′/1,02 × Max((0,05 × 1,02 × c2r/r′ + 0,95 × 1,02 × c2r/r′ × Af/Afr); (0,2 × 1,02 × c2r/r′ + 0,8 × 

1,02 × c2r/r′ × Af/Afr)) 

c2r er annars stigs ökukraftvægisstuðull fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í 

N/(km/klst.)2, 

v er hraði ökutækis, í km/klst., 

TM er raunverulegur prófunarmassi fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í kg, 

TMr er prófunarmassi fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi, í kg, 

Af er framhlið einstaks ökutækis í ökumótstöðufylkjahópi, í m2, 

Afr er framhlið dæmigerðs ökutækis í ökumótstöðufylkjahópi, í m2, 

RR er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir einstakt ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, í kg/tonn, 

RRr er snúningsmótstaða hjólbarða fyrir dæmigert ökutæki í ökumótstöðufylkjahópnum, í kg/tonn, 

r′ er snúningsradíus hjólbarðans á vegkeflinu á 80 km/klst., í m, 

1,02 er nálgunarstuðull sem bætir upp fyrir núningstap drifrásar.“ 

ap) Í stað línanna „f1“ og „f2“ í lið 5.2.2 kemur eftirfarandi: 

„f1 er fyrsta stigs ökumótstöðustuðull í N/(km/klst.) og skal hann stilltur á núll, 

f2 er annars stigs ökumótstöðustuðull, í N/(km/klst.)2, ákvarðaður með því að nota eftirfarandi jöfnu: 

f2 = (2,8 × 10– 6 × TM) + (0,0170 × breidd × hæð),“. 
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aq) Eftirfarandi málsgrein bætist við í b-lið liðar 6.2.4 á eftir jöfnunni: 

„Viðurkenningaryfirvaldið skal skrá viðurkenninguna að meðtöldum gögnum úr mælingum og viðkomandi 

starfsstöðvum.“ 

ar) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 6.4.1 kemur eftirfarandi: 

„Hönnun vindganga, prófunaraðferðir og leiðréttingar skulu gefa af sér gildi fyrir (CD × Af) sem er dæmigert fyrir 

gildi (CD × Af) í akstri og með ±0,015 m2 nákvæmni.“ 

as) Í stað annarrar og þriðju málsgreinar fyrir neðan fyrirsögnina í lið 6.4.2 kemur eftirfarandi: 

„Ökutækinu skal komið fyrir samsíða lengdarmiðlínu ganganna með vikmörk að hámarki ±10 mm. 

Ökutækinu skal komið fyrir með 0° geighorn innan fráviks sem nemur ±0,1°.“ 

at) Í stað liðar 6.5.1.6 kemur eftirfarandi: 

„6.5.1.6. Kæling 

Blása skal lofti í áttina að ökutækinu á breytilegum hraða. Þegar mælihraði er yfir 5 km/klst. skal 

stillipunktur línulegs lofthraða við úttak blásarans jafngilda tilsvarandi aflmælishraða. Línulegur lofthraði 

við úttak blásarans skal haldast innan ±5 km/klst. eða ±10% af tilsvarandi mælihraða, hvor talan sem er 

hærri.“ 

au) Í stað liðar 6.5.2.3.2 kemur eftirfarandi: 

„Mælingin skal gerð samkvæmt liðum 4.3.1.3.1 til 4.3.1.4.4 í þessum undirviðauka. Ef fríhjólun er ekki möguleg í 

gagnstæðar áttir þá gildir jafnan sem notuð er við útreikning á Δtji í lið 4.3.1.4.2 í þessum undirviðauka ekki. 

Mælingin skal stöðvuð eftir tvær hraðaminnkanir ef kraftur beggja fríhjólana á hverjum viðmiðunarhraðapunkti er 

innan við ±10 N; að öðrum kosti skal framkvæma a.m.k. þrjár fríhjólanir með viðmiðununum sem settar eru fram í 

lið 4.3.1.4.2 í þessum undirviðauka.“ 

av) Önnur málsgreinin undir fyrirsögninni í lið 6.5.2.4 fellur brott. 

aw) Í stað liðar 6.6.1.1 kemur eftirfarandi: 

„6.6.1.1. Lýsing á vegkefli 

Fram- og afturásar skulu búnir einu kefli sem er a.m.k. 1,2 metrar að þvermáli.“ 

ax) Í stað liðar 6.6.1.5 kemur eftirfarandi: 

„6.6.1.5. Yfirborð keflis 

Yfirborð keflis skal vera hreint, þurrt og laust við allt sem getur valdið því að hjólbarðinn renni til.“ 

ay) Í stað liðar 6.6.3 kemur eftirfarandi: 

„6.6.3. Mældir kraftar á vegkefli leiðréttir að þeim sem eru á sléttum fleti 

Mældir kraftar á vegkefli skulu leiðréttir að viðmiðun sem jafngildir vegyfirborði (sléttu) og skal vísað til 

niðurstöðunnar sem fj. 

cj = fjDyno × c1 × √

1

Rwheel
RDyno

 × c2 + 1
+ fjDyno × (1 − c1) 

þar sem: 

c1 er snúningsmótstaða hjólbarða sem brot af fjDyno, 

c2 er sértækur radíusleiðréttingarstuðull fyrir vegkefli, 

fjDyno er krafturinn sem er reiknaður út í lið 6.5.2.3.3 fyrir hvern viðmiðunarhraða j, í N, 
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RWheel er helmingur af nafnþvermáli hjólbarða eins og hann er hannaður, í m, 

RDyno er radíus vegkeflis, í m. 

Framleiðandi og viðurkenningaryfirvald skulu koma sér saman um hvaða stuðla skuli nota fyrir c1 og c2, á 

grundvelli gagna úr prófun framleiðanda á samsvörun allra eiginleika hjólbarða sem ætlunin er að prófa á 

vegkeflinu. 

Að öðrum kosti má nota eftirfarandi varfærna jöfnu: 

fj = fjDyno × √

1

RWheel
RDyno

 × 0,2 + 1
 

C2 skal vera 0,2 nema að hafa skal 2,0 ef notuð er Delta-aðferð fyrir ökumótstöðu (sjá lið 6.8) og Delta 

fyrir ökumótstöðu sem er reiknað út í samræmi við lið 6.8.1 er neikvæður.“ 

az) Eftirfarandi liðir 6.8, 6.8.1 og 6.8.2 bætast við: 

„6.8. Delta-aðferð fyrir ökumótstöðu 

Í þeim tilgangi að taka með valfrjálsan búnað við notkun brúunaraðferðarinnar sem er ekki tekinn með í 

brúun á ökumótstöðu (þ.e. loftaflfræðilega eiginleika, snúningsmótstöðu og massa) er hægt að mæla Delta í 

núningi ökutækis með Delta-aðferðinni fyrir ökumótstöðu (t.d. núningsmun milli hemlakerfa). Framkvæma 

skal eftirfarandi þrep: 

a) Mæla skal núning viðmiðunarökutækis R, 

b) mæla skal núning ökutækisins sem hefur valfrjálsan búnað (ökutæki N) sem veldur núningsmuninum, 

c) reikna skal út muninn í samræmi við lið 6.8.1. 

Þessar mælingar skulu gerðar á flatreim í samræmi við lið 6.5 eða á vegkefli í samræmi við lið 6.6 og 

leiðrétting á niðurstöðum (að frátöldum loftaflfræðilega kraftinum) reiknuð út í samræmi við lið 6.7.1. 

Notkun þessarar aðferðar er einungis leyfileg ef eftirfarandi viðmiðun er uppfyllt: 

|
1

n
∑ (FDj,R − FDj,N)

n

j=1
| ≤ 25 N 

þar sem: 

FDj,R er leiðrétt mótstaða ökutækis R sem mæld er á flatreim eða vegkefli á viðmiðunarhraða j reiknað út í 

samræmi við lið 6.7.1, í N, 

FDj,R er leiðrétt mótstaða ökutækis N sem mæld er á flatreim eða vegkefli á viðmiðunarhraða j reiknað út í 

samræmi við lið 6.7.1, í N, 

n er heildarfjöldi hraðapunkta. 

Þessa staðgönguaðferð fyrir ákvörðun ökumótstöðu má einungis nota ef ökutæki R og N hafa eins 

loftnúningsviðnám og ef það Delta sem mælt er inniheldur öll áhrifin á orkunotkun ökutækisins. Þessa 

aðferð skal ekki nota ef heildarnákvæmni raunökumótstöðu ökutækis N er á einhvern hátt skert. 

6.8.1. Ákvörðun á Delta-stuðlum fyrir flatreim eða vegkefli 

Reikna skal út Delta fyrir ökumótstöðu með eftirfarandi jöfnu: 

FDj,Delta = FDj,N – FDj,R 

þar sem: 

FDj,Delta er Delta fyrir ökumótstöðu á viðmiðunarhraða j, í N, 
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FDj,R er leiðrétt mótstaða ökutækis N sem mæld er á flatreim eða vegkefli á viðmiðunarhraða j reiknað 

út í samræmi við lið 6.7.1, í N, 

FDj,R er leiðrétt mótstaða viðmiðunarökutækisins sem mæld er á flatreim eða vegkefli á viðmiðunar-

hraða j reiknað út fyrir viðmiðunarökutæki R í samræmi við lið 6.7.1, í N. 

Fyrir öll útreiknuð FDJ,Delta gildi skal reikna út stuðlana f0,Delta, f1,Delta og f2,Delta í ökumótstöðujöfnunni með 

aðhvarfsgreiningu minnstu fervika. 

6.8.2. Ákvörðun á heildarökumótstöðu 

Ef brúunaraðferðin (sjá lið 3.2.3.2 í 7. undirviðauka) er ekki notuð skal reikna út Delta fyrir ökumótstöðu 

ökutækis N í samræmi við eftirfarandi jöfnur: 

f0,N = f0,R + f0,Delta 

f1,N = f1,R + f1,Delta 

f2,N = f2,R + f2,Delta 

þar sem: 

N vísar til ökumótstöðustuðla fyrir ökutæki N, 

R vísar til ökumótstöðustuðla viðmiðunarökutækis R, 

Delta vísar til Deltastuðla ökumótstöðu sem eru ákvarðaðir í lið 6.8.1.“ 

ba) eftirfarandi liður 7.1.0. bætist við: 

„7.1.0. Val á drifham vegkeflis 

Prófunin skal gerð á annaðhvort vegkefli í tvíhjóladrifsham eða vegkefli í fjórhjóladrifsham í samræmi við 

lið 2.4.2.4 í 6. undirviðauka.“ 

bb) Í stað liðar 7.1.1.1 kemur eftirfarandi: 

„7.1.1.1. Kefli 

Kefli vegkeflisins skulu vera hrein, þurr og laus við allt sem getur valdið því að hjólbarðar renni til. Keyra 

skal vegkeflið á sömu tengdu eða aftengdu stillingu og við prófun 1 sem á eftir kemur. Hraði vegkeflis 

skal mældur við keflið sem er tengt við aflgleypandi eininguna.“ 

bc) Í stað liðar 7.3.2 kemur eftirfarandi: 

„7.3.2. Ef ákvörðun stillinga vegkeflis uppfyllir ekki viðmiðanirnar sem lýst er í lið 8.1.3 vegna ósamanburðar-

nákvæmra krafta, skal ökutækið búið fríhjólunarham. Viðurkenningaryfirvald skal viðurkenna fríhjólunarham 

ökutækisins og notkun hans skal tilgreind í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

Ef ökutæki er búið fríhjólunarham skal hann virkjaður bæði við ákvörðun ökumótstöðu og þegar ökutækið 

er á vegkeflinu.“ 

bd) Liður 7.3.2.1 fellur brott. 

be) Í stað liða 7.3.3 og 7.3.3.1 kemur eftirfarandi: 

„7.3.3. Staðsetning ökutækis á vegkeflinu 

Prófaða ökutækinu skal komið fyrir á vegkeflinu þannig að það vísi beint fram og það skal fest á öruggan 

hátt. Ef notað er vegkefli með einu kefli skal miðjan á snertifleti hjólbarða við keflið vera innan við 

±25 mm eða ±2% af þvermáli keflis, eftir því hvor talan er lægri, frá efri brún keflis.  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/339 

 

Ef aðferðin með snúningsvægismælinum er notuð skal þrýstingur í hjólbörðunum stilltur þannig að 

snúningsradíusinn sé innan við 0,5% af snúningsradíusnum rj sem reiknaður er út með jöfnunni í lið 

4.4.3.1 við 80 km viðmiðunarhraða á klukkustund. Snúningsradíus á vegkeflinu skal reiknaður út í 

samræmi við aðferðina sem lýst er í lið 4.4.3.1. 

Ef þrýstingsstillingin liggur utan sviðsins sem skilgreint er í lið 7.3.1 gildir snúningsvægismæliaðferðin 

ekki. 

7.3.3.1. [Frátekið til notkunar síðar]“. 

bf) Í stað liðar 7.3.4.1 og töflu A4/6 kemur eftirfarandi: 

„7.3.4.1. Ökutæki skal hitað upp með viðeigandi WLTC-prófunarlotu.“ 

bg) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á a-lið liðar 8.1.1: 

i. Í stað textans „Ad = 0, 5 × At, Bd = 0, 2 × Bt, Cd = Ct“ 

kemur eftirfarandi: 

„Ad = 0,5 × At, Bd = 0,2 × Bt, Cd = Ct“ 

ii. Í stað textans „Ad = 0, 1 × At, Bd = 0, 2 × Bt, Cd = Ct“ 

kemur eftirfarandi: 

„Ad = 0,5 × At, Bd = 0,2 × Bt, Cd = Ct“. 

bh) Í stað línunnar fyrir „At, Bt og Ct“ í lið 8.1.3.1 kemur eftirfarandi: 

„At, Bt og Ct eru markgildi fyrir ökumótstöðu“. 

bi) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 8.1.3.3 kemur eftirfarandi: 

„Ökumótstöðuhermun á vegkefli skal reiknuð út í samræmi við aðferðina eins og tilgreint er í lið 4.3.1.4, að 

undanskilinni mælingu í gagnstæðar áttir: 

Fs = As + Bs × v + Cs × v2“. 

bj) Í stað línunnar fyrir „At, Bt og Ct“ í lið 8.1.3.4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„At, Bt og Ct eru markgildi fyrir ökumótstöðu“. 

bk) Í stað liðar 8.1.3.4.2 kemur eftirfarandi: 

„8.1.3.4.2. Ítrunaraðferð 

Reiknaðir kraftar á tilgreindu hraðasviði skulu annaðhvort vera innan við ±10 N að lokinni 

aðhvarfsgreiningu minnstu fervika á kröftum tveggja samfelldra fríhjólunarkeyrslna, samanborið við 

markgildin, eða að öðrum kosti skal framkvæma viðbótarfríhjólanir eftir leiðréttingu á álagsstillingu 

vegkeflis í samræmi við lið 8.1.4, þar til vikmörkum er náð.“ 

bl) eftirfarandi liður 8.1.5. bætist við: 

„8.1.5. Nota skal At, Bt og Ct sem endanleg gildi fyrir f0, f1 og f2 og þau skulu notuð í eftirfarandi tilgangi: 

a) Við ákvörðun niðurskölunar, 8. liður 1. undirviðauka, 

b) við ákvörðun gírskiptingarpunkta, 2. undirviðauki, 

c) við brúun koltvísýrings og eldsneytisnotkunar, liður 3.2.3 í 7. undirviðauka, 

d) við útreikning niðurstaðna fyrir rafökutæki og tvinnrafökutæki, 4. liður 8. undirviðauka.“ 

bm) Í stað orðanna „liður 4.4.3“ í fyrstu málsgrein í lið 8.2.3.2 koma orðin „liður 4.4.3.2.“  
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bn) Í stað liðar 8.2.3.3 kemur eftirfarandi: 

„8.2.3.3. Leiðrétting 

Álagsstilling vegkeflis skal leiðrétt með eftirfarandi jöfnu: 

F ∗dj= Fdj −
Fej

r′
= Fdj −

Fsj

r′
+
Ftj

r′
= (Ad + Bdvj + Cdvj

2) −
(as + bsvj + csvj

2)

r′
+
(at + btvj + ctvj

2)

r′

= {Ad +
(at − as)

r′
} + {Bd +

(bt − bs)

r′
}  vj + {Cd +

(ct − cs)

r′
}  vj

2 

Þar af leiðandi gildir eftirfarandi: 

A ∗d= Ad +
at − as
r′

 

B ∗d= Bd +
bt − bs
r′

 

C ∗d= Cd +
ct − cs
r′

 

þar sem: 

F*dj er ný álagstilling vegkeflis, í N, 

Fej er ökumótstöðuleiðrétting sem samsvarar (Fsj – Ftj), í Nm, 

Fsj er hermun ökumótstöðu á viðmiðunarsnúningshraða vj, í Nm, 

Ftj er markgildi ökumótstöðu á viðmiðunarsnúningshraða vj, í Nm, 

A*d, B*d og C*d eru nýir stuðlar fyrir stillingu vegkeflis, 

r′ er snúningsradíus hjólbarðans á vegkeflinu á 80 km/klst., í m. 

Endurtaka skal liði 8.2.2 og 8.2.3 þar til vikmörkunum í lið 8.2.3.2 er náð.“ 

bo) Í stað liðar 8.2.4.1 kemur eftirfarandi: 

„8.2.4.1 Ef fríhjólun ökutækisins er ekki framkvæmd á endurtakanlegan hátt og ef ekki er gerlegt að beita 

fríhjólunarham ökutækis í samræmi við lið 4.2.1.8.5, skulu stuðlarnir f0, f1 og f2 í ökumótstöðujöfnunni 

reiknaðir með jöfnunum í lið 8.2.4.1.1. Í öllum öðrum tilvikum skal fylgja aðferðinni sem lýst er í lið 

8.2.4.2 til 8.2.4.4.“ 

bp) Í stað d-liðar í lið 8.2.4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„d) við útreikning niðurstaðna fyrir rafökutæki og tvinnrafökutæki, 4. liður 8. undirviðauka.“ 

30) Ákvæðum 5. undirviðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 1.1.1 kemur eftirfarandi: 

„1.1.1. Blása skal lofti í átt að ökutækinu með breytilegum hraða. Þegar keflahraði er yfir 5 km/klst. skal 

stillipunktur línulegs lofthraða við úttak blásarans jafngilda tilsvarandi hraða keflis. Línulegur lofthraði við 

úttak blásarans skal haldast innan ±5 km/klst. eða ±10% af tilsvarandi hraða keflis, hvor talan sem er 

hærri.“ 

b) Eftirfarandi c-liður bætist við í lið 1.1.4: 

„c) um það bil á miðlínu í langsniði ökutækisins.“ 
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c) Í stað liða 1.1.5 og 1.1.6 kemur eftirfarandi: 

„1.1.5. Að beiðni framleiðandans og ef viðurkenningaryfirvaldið telur það viðeigandi er heimilt að breyta hæð, 

hliðarlegu og fjarlægð kæliviftunnar frá ökutækinu. 

Að beiðni framleiðandans og ef viðurkenningaryfirvaldið telur það viðeigandi er heimilt að breyta hæð, 

afköstum, lengdarstöðu og hliðarlegu kæliviftunnar og nota má viðbótarviftur sem geta haft mismunandi 

tilhögun (þ.m.t. viftur með stöðugan hraða) ef tilgreind útfærsla kæliviftunnar er óhentug fyrir tiltekin 

ökutæki eins og þau sem hafa aftanásettan hreyfil eða loftinntak á hliðunum eða ef kæliviftan veitir ekki 

hæfilega kælingu til að gefa rétta mynd af eðlilegri notkun. 

1.1.6. Staðsetning og afköst kæliviftunnar eða kæliviftanna og ítarlegt innihald rökstuðningsins sem 

viðurkenningaryfirvaldinu er látið í té skulu koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum í tilvikunum 

sem lýst er í lið 1.1.5. Í öllum síðari prófunum skal nota svipaðar staðsetningar og tilhögun með hliðsjón af 

rökstuðningnum, til að forðast eiginleika við kælingu sem gefa ekki rétta mynd af eðlilegri notkun.“ 

d) Í stað liðar 2.1.2 kemur eftirfarandi: 

„2.1.2. Nota má vegkefli með einu kefli eða tveimur keflum. Ef notað er vegkefli með tveimur keflum skulu keflin 

vera varanlega tengd en annars skal framkefli knýja, með beinum eða óbeinum hætti, allan tregðumassa og 

aflgleypandi búnað.“ 

e) Í stað liðar 2.2.7 kemur eftirfarandi: 

„2.2.7. Hraði keflis skal mældur við tíðni sem er ekki minni en 10 Hz.“ 

f) Í stað liðanna 2.3, 2.3.1 og 2.3.1.1 kemur eftirfarandi: 

„2.3. Sértækar viðbótarkröfur varðandi vegkefli í fjórhjóladrifsham 

2.3.1. Stýrikerfi fjórhjóladrifs í vegkeflinu skal hannað þannig að eftirfarandi kröfur séu uppfylltar við prófun 

með ökutæki sem keyrt er í WLTC-prófunarlotu. 

2.3.1.1. Líkja skal eftir ökumótstöðu þannig að notkun í fjórhjóladrifi á vegkeflinu framkalli sama hlutfall af afli 

og myndast við akstur ökutækis á sléttu, þurru og jöfnu yfirborði vegar.“ 

g) Í stað liðar 2.4.1 kemur eftirfarandi: 

„2.4.1. Kraftmælikerfi 

Nákvæmni kraftnemans skal vera a.m.k. ±10 N fyrir hverja mælda aukningu. Þetta skal sannprófað við 

upphaflega uppsetningu, eftir meiri háttar viðhald og innan 370 daga fyrir prófun.“ 

h) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.3.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Sjá lið 2.1.3 í 6. undirviðauka.“ 

i) Í stað liðar 3.3.5.3 kemur eftirfarandi: 

„3.3.5.3. Setja skal upp hitaskynjara beint framan við rúmmálsmælibúnaðinn. Þessi hitaskynjari skal hafa 

nákvæmni upp á ±1 °C og svörunartíma upp á 0,1 sekúndur við 62% af tilgreindum frávikum í hitastigi 

(gildi mælt í sílíkonolíu).“ 

j) Í stað liðar 3.3.6.1 kemur eftirfarandi: 

„3.3.6.1. Ruðningsdæla 

Heildarstreymisþynningarkerfi fyrir útblástur með ruðningsdælu uppfyllir kröfur þessa undirviðauka með 

mælingum á loftstreymi í gegnum dælu við stöðugt hitastig og stöðugan þrýsting. Heildarrúmmál er mælt 

með því að telja snúninga kvarðaðrar ruðningsdælu. Hlutfallslegu sýni er náð með því að taka sýni með 

dælu, streymismæli og stjórnloka við stöðugt streymi.“ 

k) Liður 3.3.6.1.1 fellur brott,  
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l) Í stað c-liðar í lið 3.3.6.4.3 kemur eftirfarandi: 

„c) setja skal upp hitaskynjara (T) fyrir þynnt útblástursloft beint framan við úthljóðsstreymismælinn. Þessi 

skynjari skal hafa nákvæmni upp á ±1 °C og svörunartíma upp á 0,1 sekúndu við 62% af tilgreindum frávikum 

í hitastigi (gildi mælt í sílíkonolíu),“. 

m) Í stað síðasta málsliðar í lið 3.4.1.1 kemur eftirfarandi: 

„Búnaðurinn skal hafa vottaða nákvæmni.“ 

n) Lið 3.4.2.4 er breytt sem hér segir: 

i. orðin „±0,2 K“ (þrjú tilvik) koma í stað orðanna „±0,2 °C“, 

ii. orðin „±0,15 K“ (eitt tilvik) koma í stað orðanna „±0,15 °C“. 

o) Lið 3.4.3.2 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrsta málsliðar kemur eftirfarandi: 

„Mælingar fyrir kvörðun streymis í markstreymisþrengsli eru skyldubundnar og eftirfarandi gögn skulu vera 

innan þeirra nákvæmnismarka sem gefin eru:“. 

ii. orðin „±0,2 K“ (eitt tilvik) koma í stað orðanna „±0,2 °C“. 

iii. orðin „±0,15 K“ (eitt tilvik) koma í stað orðanna „±0,15 °C“. 

p) Lið 3.4.5.6 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrsta málsliðar kemur eftirfarandi: 

„Mælingar fyrir kvörðun streymis í úthljóðsstreymismæli eru skyldubundnar og eftirfarandi gögn (ef 

lagstreymisþáttur er notaður) skulu finnast innan þeirra nákvæmnismarka sem gefin eru:“ 

ii. orðin „±0,2 K“ (eitt tilvik) koma í stað orðanna „±0,2 °C“. 

iii. orðin „±0,15 K“ (eitt tilvik) koma í stað orðanna „±0,15 °C“. 

q) Í stað textans í síðustu málsgrein í lið 3.5.1.1 

„2 prósent.“ 

kemur eftirfarandi: 

"±2 prósent.“ 

r) Í lið 3.5.1.1.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Leiða skal þekktan massa af hreinum kolsýringi, koltvísýringi eða própangasi inn í gassýnissafnarakerfið gegnum 

kvarðað markstreymisop. Ef inntaksþrýstingurinn er nógu mikill þá er streymið q, sem er takmarkað með hjálp 

markstreymisopsins, óháð þrýstingi við úttaksopið (markstreymi). Gassýnissafnarakerfið skal látið ganga eins og 

tíðkast við venjulega útblástursprófun og gefa skal nægan tíma fyrir frekari greiningu. Greina skal gasið sem safnast 

í sýnatökusekknum með hefðbundnum búnaði (liður 4.1. í þessum undirviðauka) og niðurstöðurnar bornar saman 

við styrk þekktra gassýna. Ef frávik yfir 2% eiga sér stað skal ákvarða ástæðu bilunar og lagfæra hana.“ 

s) Liður 3.5.1.1.1.1 fellur brott. 

t) Í lið 3.5.1.1.2 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Þyngd smáhólks sem er fylltur með annað hvort hreinum kolsýringi, koltvísýringi eða própani skal ákvörðuð svo 

ekki skeiki meira en ±0,01 g. Gassýnissafnarakerfið skal látið ganga eins og tíðkast við venjuleg skilyrði 

útblástursprófunar meðan hreinni lofttegund er dælt inn í kerfið í nógu langan tíma til að gera megi greiningu í 

kjölfarið. Beita skal mismunarvigtun til að ákvarða magn hreinnar lofttegundar. Greina skal gasið sem safnast í 

sekkinn með búnaði sem venjulega er notaður til greiningar á útblásturslofti eins og lýst er í lið 4.1. Niðurstöðurnar 

skulu því næst bornar saman við þær styrktölur sem áður voru reiknaðar út. Ef frávik yfir ±2% eiga sér stað skal 

ákvarða ástæðu bilunar og lagfæra hana.“ 

u) Liður 3.5.1.1.2.1 fellur brott. 
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v) Í lið 4.1.2.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Að undanskildum lið 4.1.3.1 (sýnatökukerfi fyrir vetniskolefni), lið 4.2 (búnaður til að mæla agnamassa) og lið 4.3 

(búnaður til að mæla fjölda losaðra agna) má taka sýni af þynntu útblásturslofti neðan við meðhöndlunarbúnaðinn 

(ef einhver er).“ 

w) Liður 4.1.2.1.1 fellur brott. 

x) Í lið 4.1.4.2 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Greiningartækið skal vera ódreifinn innroðagreinir (NDIR).“ 

y) Liður 4.1.4.2.1 fellur brott 

z) Í lið 4.1.4.3 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Greiningartækið skal vera logajónunarnemi (FID) sem er kvarðaður með própangasi, tilgreint sem jafngildi 

kolefnisatóma (C 1).“ 

aa) Liður 4.1.4.3.1 fellur brott. 

ab) Í lið 4.1.4.4 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Greiningartækið skal vera hitaður logajónunarnemi með nema, lokum, pípum, o.s.frv., hitaður að 190 °C ± 10 °C. 

Hann skal kvarðaður með própangasi, tilgreint sem jafngildi kolefnisatóma (C 1).“ 

ac) Liður 4.1.4.4.1 fellur brott. 

ad) Í lið 4.1.4.5 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Greiningartækið skal annað hvort vera gasgreinir ásamt logajónunarnema (FID) eða logajónunarnemi ásamt 

metanskilju (NMC-FID), kvarðaður með metangasi eða própangasi sem tilgreint er sem jafngildi kolefnisatóma 

(C 1).“ 

ae) Liður 4.1.4.5.1 fellur brott. 

af) Í lið 4.1.4.6 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Nota skal efnaljómunargreini (CLA) eða greiningartæki með ódreifnum útfjólubláum geisla (NDUV).“ 

ag) Liður 4.1.4.6.1 fellur brott. 

ah) Í stað liðar 4.2.1.2.7 kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.2.7. Þau hitastig sem þörf er á fyrir mælingu á agnamassa skulu mæld með ±1 °C nákvæmni og 15 sekúndna 

eða styttri svörunartíma (t90 – t10).“ 

ai) Í lið 4.2.1.3.2 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Allar sveigjur í færslulögninni fyrir agnir skulu vera sléttar og hafa stærsta mögulegan radíus.“ 

aj) Liður 4.2.1.3.2.1 fellur brott. 

ak) Í stað liðar 4.2.2.2 kemur eftirfarandi: 

„4.2.2.2. Línuleg svörun fínvogar 

Fínvog, sem er notuð til að ákvarða þyngd síunnar, skal uppfylla viðmiðunina um sannprófun á línuleika í 

töflu A5/1 með línulegu aðhvarfi. Þetta felur í sér a.m.k. ±2 μg nákvæmni og a.m.k. 1 μg upplausn 

(1 tölustafur = 1 μg). Prófa skal a.m.k. fjórar viðmiðunarþyngdir sem eru á jöfnu millibili. Núllgildi skal 

vera innan ±1 μg. 

Tafla A5/1 

Viðmiðanir um sannprófun fínvogar 

Mælikerfi Skurðpunktur a0 Halli a1 
Staðalskekkja á mati 

(SEE) 
Ákvörðunarstuðull r2 

Agnamassavog ≤ 1 μg 0,99 – 1,01 að hámarki ≤ 1% ≥ 0,998“. 
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al) Í stað liða 5.3.1.1 og 5.3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„5.3.1.1. Kvörðunin skal athuguð með núllstillingarlofttegund og með kvörðunargasi í samræmi við lið 2.14.2.3 í 

6. undirviðauka. 

5.3.1.2. Eftir prófun skal nota núllstillingarlofttegund og sama kvörðunargasið til endurathugunar í samræmi við 

lið 2.14.2.4 í 6. undirviðauka.“ 

am) Í lið 5.5.1.7 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Skilvirkni breytisins skal ekki vera undir 95%. Prófa skal skilvirkni breytisins með því millibili sem tilgreint er í 

töflu A5/3.“ 

an) Liður 5.5.1.7.1 fellur brott. 

ao) í lið 5.6 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Kvörðun míkrógrammavogar, sem notuð er við vigtun á sýnatökusíum fyrir agnir, skal vera rekjanleg til 

landsbundins eða alþjóðlegs staðals. Vogin skal uppfylla kröfur um línuleika sem gefnar eru upp í lið 4.2.2.2. 

Sannprófun á línuleika skal gerð a.m.k. á 12 mánaða fresti eða í hvert sinn sem farið hefur fram viðgerð eða breyting 

á kerfinu sem gæti haft áhrif á kvörðunina.“ 

ap) Liður 5.6.1. fellur brott. 

aq) Í lið 5.7.3 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Í mánaðarlegri athugun með kvörðuðum streymismæli skal streymið inn í agnateljarann skila mæligildi sem er 

innan við 5% af nafnstreymi gegnum agnateljarann.“ 

ar) Liður 5.7.3.1 fellur brott. 

as) Í stað liðar 6.1.1 kemur eftirfarandi: 

„6.1.1. Skilja ber öll gildi sem eru gefin upp sem milljónarhlutar (ppm) sem milljónarhluta miðað við rúmmál 

(vpm)“. 

at) Í stað liða 6.1.2.1 og 6.1.2.2 kemur eftirfarandi: 

„6.1.2.1. Köfnunarefni: 

Hreinleiki: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO, ≤ 0,1 ppm N2O, ≤ 0,1 ppm NH3. 

6.1.2.2. Tilbúið loft: 

Hreinleiki: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO, ≤ 0,1 ppm NO2; súrefnisinnihald á 

milli 18 og 21% miðað við rúmmál.“ 

au) Í stað liðar 6.2 kemur eftirfarandi: 

„6.2. Kvörðunargas 

Raunstyrkur kvörðunargass skal ekki víkja frá tilgreindum gildum um meira en ±1% eða eins og tilgreint er 

hér á eftir og skal vera rekjanlegur til landsbundinna eða alþjóðlegra staðla. 

Gasblöndur með eftirfarandi samsetningar skulu aðgengilegar með forskriftum um lofttegundir í lausu í 

samræmi við liði 6.1.2.1 eða 6.1.2.2: 

a) C3H8 blandað við tilbúið loft (sjá lið 6.1.2.2), 

b) CO blandað við köfnunarefni, 

c) CO2 blandað við köfnunarefni, 

d) CH4 blandað við tilbúið loft, 

e) NO blandað við köfnunarefni (magn NO2 í þessu kvörðunargasi skal ekki vera meira en 5% af NO-

innihaldi).“ 

av) Liður 6.2.1. fellur brott.  
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31) Í stað 6. undirviðauka kemur eftirfarandi: 

„6. undirviðauki 

Aðferðir og skilyrði fyrir prófun 1 

1. Lýsing á prófunum 

1.1. Prófun 1 er notuð til að sannprófa losun loftkenndra efnasambanda, agnamassa, fjölda agna, massa 

koltvísýringslosunar, eldsneytisnotkun, raforkunotkun og rafdrægni í viðeigandi WLTP-prófunarlotu. 

1.1.1. Prófanirnar skulu framkvæmdar í samræmi við þá aðferð sem lýst er í 2. lið í þessum undirviðauka eða 3. lið 

í 8. undirviðauka fyrir hrein rafökutæki, tvinnrafökutæki og tvinnökutæki með efnarafala með þjöppuðu vetni 

(e. compressed hydrogen fuel cell hybrid vehicle). Taka skal sýni af útblásturslofti, agnamassa og agnafjölda 

og greina samkvæmt þeim aðferðum sem mælt er fyrir um. 

1.2. Fjöldi prófana skal ákvarðaður í samræmi við flæðiritið á mynd A6/1. Viðmiðunarmörkin eru hæsta leyfilega 

gildið fyrir viðkomandi markgildalosun eins og tilgreint er í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 715/2007. 

1.2.1. Flæðiritið á mynd A6/1 skal einungis gilda um viðeigandi WLTP-prófunarlotu í heild sinni en ekki um staka 

fasa hennar. 

1.2.2. Prófunarniðurstöðurnar eru þau gildi sem fást eftir leiðréttingu á markhraða, leiðréttingu á grundvelli 

orkubreytingar endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins, Ki-leiðréttingu, ATCT-leiðréttingu og leiðréttingu 

á spillistuðli. 

1.2.3. Ákvörðun á gildum fyrir heildarlotu 

1.2.3.1. Ökutækinu skal hafnað ef farið er yfir mörk fyrir markgildalosun meðan á nokkurri prófun stendur. 

1.2.3.2. Með hliðsjón af gerð ökutækis skal framleiðandi tilgreina, eftir því sem við á, gildandi gildi fyrir heila lotu 

fyrir massa koltvísýringslosunar, raforkunotkun, eldsneytisnotkun fyrir tvinnökutæki með efnarafala, sem 

ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu (NOVC-FCHV) sem og fyrir hreina rafdrægni (PER) og fulla rafdrægni (AER) 

samkvæmt töflu A6/1. 

1.2.3.3. Yfirlýst gildi fyrir raforkunotkun fyrir tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu við rekstrarskilyrði í 

afhleðsluham skal ekki ákvarðað í samræmi við mynd A6/1. Það skal tekið sem gerðarviðurkenningargildi ef 

yfirlýst koltvísýringsgildi er samþykkt sem viðurkenningargildið. Ef sú er ekki raunin skal mæligildi 

raforkunotkunar tekið sem gerðarviðurkenningargildið. 

1.2.3.4. Ef allar viðmiðanir í línu 1 í viðeigandi töflu A6/2 eru uppfylltar eftir fyrstu prófun skulu öll gildi sem 

framleiðandi tilgreinir samþykkt sem gerðarviðurkenningargildi. Ef einhverjar viðmiðanir í línu 1 í 

viðeigandi töflu A6/2 eru ekki uppfylltar skal framkvæma aðra prófun með sama ökutæki. 

1.2.3.5. Eftir þessa seinni prófun skal reikna út meðalgildi niðurstaðna úr prófununum tveimur. Ef allar viðmiðanir í 

línu 2 í viðeigandi töflu A6/2 uppfylla þessi meðalgildi niðurstaðna skulu öll gildin sem framleiðandi 

tilgreinir samþykkt sem gerðarviðurkenningargildi. Ef einhverjar viðmiðanir í línu 2 í viðeigandi töflu A6/2 

eru ekki uppfylltar skal framkvæma þriðju prófun með sama ökutæki. 

1.2.3.6. Eftir þessa þriðju prófun skal reikna út meðalgildi niðurstaðna úr prófununum þremur. Fyrir alla mæliþætti 

sem uppfylla samsvarandi viðmiðun í línu 3 í viðeigandi töflu A6/2 skal uppgefið gildi tekið sem 

gerðarviðurkenningargildi. Fyrir hvern mæliþátt sem uppfyllir ekki samsvarandi viðmiðun í línu 3 í 

viðeigandi töflu A6/2 skal meðalgildi niðurstaðna tekið sem gerðarviðurkenningargildi. 

1.2.3.7. Ef einhver viðmiðun í viðeigandi töflu A6/2 er ekki uppfyllt eftir fyrstu eða seinni prófunina er heimilt, að 

beiðni framleiðanda og með samþykkt viðurkenningaryfirvalds, að tilgreina gildin aftur sem hærri gildi fyrir 

losun eða notkun eða sem lægri gildi fyrir rafdrægni til þess að draga úr þeim fjölda prófana sem þörf er á 

fyrir gerðarviðurkenningu. 
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1.2.3.8. Ákvörðun viðurkenningargildis dCO21, dCO22 og dCO23 

1.2.3.8.1. Til viðbótar við kröfuna í lið 1.2.3.8.2 skal nota eftirfarandi gildi fyrir dCO21, dCO22 og dCO23 í tengslum 

við viðmiðanirnar fyrir fjölda prófana í töflu A6/2: 

dCO21 = 0,990 

dCO22 = 0,995 

dCO23 = 1,000 

1.2.3.8.2. Ef afhleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu, samanstendur af tveimur eða 

fleiri viðeigandi WLTP-prófunarlotum og dCO2x-gildið er undir 1,0 skal skipta út dCO2x-gildinu fyrir 1,0. 

1.2.3.9. Ef prófunarniðurstaða eða meðaltal prófunarniðurstaðna er staðfest og tekið sem gerðarviðurkenningargildi 

skal vísað til þeirrar niðurstöðu sem „uppgefið gildi“ í tengslum við frekari útreikninga. 

Tafla A6/1 

Viðeigandi reglur fyrir uppgefin gildi framleiðanda (gildi fyrir heildarlotu) (1) 

Gerð ökutækis 
MCO2 (2) 

(g/km) 

FC 

(kg/100 km) 

Raforkunotkun (3) 

(Wh/km) 

Full rafdrægni 

(AER)/hrein 

rafdrægni (3) 

(km) 

Ökutæki prófuð í samræmi við 6. 

undirviðauka (hrein 

brunahreyfilsökutæki) 

MCO2 

3. liður í 7. 

undirviðauka. 

— — — 

NOVC-FCHV — FCCS 

Liður 4.2.1.2.1 í 

8. undirviðauka. 

— — 

NOVC-HEV MCO2,CS 

Liður 4.1.1 í 8. 

undirviðauka. 

— — — 

OVC-HEV CD MCO2,CD 

Liður 4.1.2 í. 

— ECAC,CD 

Liður 4.3.1 í 8. 

undirviðauka. 

AER 

Liður 4.4.1.1 í 8. 

undirviðauka. 

CS MCO2,CS 8. 

undirviðauki 

Liður 4.1.1 í 8. 

undirviðauka. 

— — — 

PEV — — ECWLTC 

Liður 4.3.4.2 í 8. 

undirviðauka. 

PERWLTC 

Liður 4.4.2 í 8. 

undirviðauka. 

(1) Uppgefið gildi skal vera það gildi sem nauðsynlegar leiðréttingar eru gerðar á (t.d. Ki-leiðrétting, ATCT-leiðrétting og 

leiðrétting á spillistuðli) 

(2) Námundun xxx,xx 

(3) Námundun xxx,x 
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Mynd A6/1 

Flæðirit fyrir fjölda prófana 1 

 

Tafla A6/2 

Viðmiðanir fyrir fjölda prófana 

Hleðsluprófun 1 fyrir hrein brunahreyfilsökutæki, tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og 

tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu. 

 Prófun Mæliþáttur mats Markgildalosun MCO2 

Lína 1 Fyrsta prófun Niðurstöður úr fyrstu 

prófun 

≤ Viðmiðunarmörk × 

0,9 

≤ Uppgefið gildi × 

dCO21 

Lína 2 Önnur prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr fyrstu 

og annarri prófun 

≤ Viðmiðunarmörk × 

1,0 (1) 

≤ Uppgefið gildi × 

dCO22 

Lína 3 Þriðja prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr 

þremur prófunum 

≤ Viðmiðunarmörk × 

1,0 (1) 

≤ Uppgefið gildi × 

dCO23 

(1) Sérhver prófunarniðurstaða skal uppfylla viðmiðunarmörkin. 
  

Öll markgildalosun > mörk 

Allar viðmiðanir í línunni „fyrsta 

prófun“ í töflu A6/2 eru uppfylltar. 

Allar viðmiðanir í línunni „önnur 

prófun“ í töflu A6/2 eru uppfylltar. 

Önnur prófun 

Öll markgildalosun > mörk 

Þriðja prófun 

Öll markgildalosun > mörk 

Uppgefið gildi eða meðaltal þriggja 

samþykktra gilda, eftir því hvernig hvert 

gildi er metið 
Hafnað 

Öll uppgefin gildi 

og losun samþykkt 

Já 

Já 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Fyrsta 

prófun 

Já 

Já 

Já 

Nei 
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Afhleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu. 

 Prófun Mæliþáttur mats Markgildalosun MCO2,CD AER 

Lína 1 Fyrsta prófun Niðurstöður úr 

fyrstu prófun 

≤ Viðmiðunar-

mörk × 0,9 (1) 

≤ Uppgefið gildi 

× dCO21 

≥ Uppgefið gildi × 

1,0 

Lína 2 Önnur prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr 

fyrstu og annarri 

prófun 

≤ Viðmiðunar-

mörk × 1,0 (2) 

≤ Uppgefið gildi 

× dCO22 

≥ Uppgefið gildi × 

1,0 

Lína 3 Þriðja prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr 

þremur prófunum 

≤ Viðmiðunar-

mörk × 1,0 (2) 

≤ Uppgefið gildi 

× dCO23 

≥ Uppgefið gildi × 

1,0 

(1) Aðeins skal skipta út „0,9“ fyrir „1,0“ í tengslum við afhleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu, ef afhleðsluprófunin felur í sér tvær eða fleiri gildandi WLTC-lotur. 

(2) Sérhver prófunarniðurstaða skal uppfylla viðmiðunarmörkin. 

Fyrir hrein rafökutæki 

 Prófun Mæliþáttur mats Raforkunotkun Hrein rafdrægni (PER) 

Lína 1 Fyrsta prófun Niðurstöður úr fyrstu 

prófun 

≤ Yfirlýst gildi × 1,0 ≥ Uppgefið gildi × 1,0 

Lína 2 Önnur prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr fyrstu 

og annarri prófun 

≤ Yfirlýst gildi × 1,0 ≥ Uppgefið gildi × 1,0 

Lína 3 Þriðja prófun Meðalgildi af 

niðurstöðum úr 

þremur prófunum 

≤ Yfirlýst gildi × 1,0 ≥ Yfirlýst gildi × 1,0 

Fyrir tvinnökutæki sem eru ekki ætluð fyrir ytri hleðslu 

 Prófun Mæliþáttur mats FCCS 

Lína 1 Fyrsta prófun Niðurstöður úr fyrstu prófun ≤ Yfirlýst gildi × 1,0 

Lína 2 Önnur prófun Meðalgildi af niðurstöðum úr 

fyrstu og annarri prófun 

≤ Yfirlýst gildi × 1,0 

Lína 3 Þriðja prófun Meðalgildi af niðurstöðum úr 

þremur prófunum 

≤ Yfirlýst gildi × 1,0 

1.2.4. Ákvörðun fasatengdra gilda 

1.2.4.1. Fasatengt koltvísýringsgildi 

1.2.4.1.1. Eftir að uppgefið gildi fyrir massa koltvísýringslosunar fyrir heildarlotuna er samþykkt, skal meðalgildið 

fyrir fasatengd gildi úr prófunarniðurstöðum í g/km margfaldað með leiðréttingarstuðlinum CO2_AF til að 

jafna mismuninn milli uppgefins gildis og niðurstaðna úr prófunum. Þetta leiðrétta gildi er gerðarviður-

kenningargildið fyrir CO2. 

CO2_AF =
Tilgreint gildi

Samanlagt gildi í fasa
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þar sem: 

Samanlagt gildi í fasa =
(CO2aveL × DL) + (CO2aveM × DM) + (CO2aveH × DH) + (CO2aveexH × DexH)

DL + DM + DH + DexH
 

þar sem: 

CO2aveL er meðalgildi niðurstaðna fyrir massalosun koltvísýrings úr prófun(um) í L-fasa, í g/km, 

CO2aveM er meðalgildi niðurstaðna fyrir massalosun koltvísýrings úr prófun(um) í M-fasa, í g/km, 

CO2aveH er meðalgildi niðurstaðna fyrir massalosun koltvísýrings úr prófun(um) í H-fasa, í g/km, 

CO2aveexH er meðalgildi niðurstaðna fyrir massalosun koltvísýrings úr prófun(um) í exH-fasa, í g/km, 

DL er fræðileg vegalengd í L-fasa, í km, 

DM er fræðileg vegalengd í M-fasa, í km, 

DH er fræðileg vegalengd í H-fasa, í km, 

DexH er fræðileg vegalengd í exH-fasa, í km. 

1.2.4.1.2. Ef uppgefið gildi fyrir massalosun koltvísýrings í heildarlotu er ekki samþykkt skal reikna út 

gerðarviðurkenningargildið fyrir fasatengda massalosun koltvísýrings með því að taka meðalgildi af öllum 

prófunarniðurstöðum fyrir viðeigandi fasa. 

1.2.4.2. Fasatengd gildi fyrir eldsneytisnotkun 

Reikna skal út gildi eldsneytisnotkunar út frá fasatengdri massalosun koltvísýrings með jöfnunum í lið 

1.2.4.1 í þessum undirviðauka og meðalgildi losunarinnar. 

1.2.4.3. Fasatengt gildi raforkunotkunar (hrein rafdrægni (PER) og full rafdrægni (AER)) 

Reikna skal út fasatengda raforkunotkun og fasatengda rafdrægni með því að nota meðalgildi fasatengdra 

gilda úr prófunarniðurstöðunum, án leiðréttingarstuðuls. 

2. Prófunarskilyrði fyrir prófun 1 

2.1. Yfirlit 

2.1.1. Prófun 1 skal samanstanda af tilgreindum röðum við undirbúning aflmælis og skilyrðum er varða 

eldsneytisáfyllingu, varmajafnvægi og rekstrarskilyrði. 

2.1.2. Prófun 1 felur í sér að ökutækinu er ekið á vegkefli í WLTC-prófunarlotu sem gildir fyrir brúunarhópinn. 

Safna skal samfellt hlutfallslegu sýni af þynntu útblásturslofti fyrir greiningu sem gerð er í kjölfarið og til 

þess er notast við gassýnissafnara. 

2.1.3. Mæla skal bakgrunnsstyrk fyrir öll efnasambönd sem mælingar á massa þynntrar losunar eru gerðar fyrir. 

Við prófun á losun með útblæstri krefst þetta sýnatöku og greiningar á þynningarloftinu. 

2.1.3.1. Mæling á bakgrunnsgildi agnamassa 

2.1.3.1.1. Ef framleiðandi óskar eftir því að bakgrunnsgildi agnamassa í annaðhvort þynningarlofti eða í þynningarröri 

verði dregin frá losunarmælingum, skal ákvarða þessi bakgrunnsgildi í samræmi við þær aðferðir sem eru 

tilgreindar í liðum 2.1.3.1.1.1 til 2.1.3.1.1.3 í þessum undirviðauka. 

2.1.3.1.1.1. Mesta leyfilega leiðréttingin á bakgrunnsgildi skal vera massi á síunni sem jafngildir 1 mg/km við streymið í 

prófuninni. 

2.1.3.1.1.2. Ef bakgrunnsstyrkurinn er hærri en þetta gildi skal sjálfgildið 1 mg/km dregið frá. 
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2.1.3.1.1.3. Ef frádráttur bakgrunnsstyrks gefur neikvæða niðurstöðu skal bakgrunnsgildið teljast núll. 

2.1.3.1.2. Bakgrunnsgildi agnamassa í þynningarlofti skal ákvarðað með því að leiða síað þynningarloft í gegnum 

bakgrunnssíuna fyrir agnamassa. Loftið skal tekið á punkti sem er beint neðan við síur fyrir 

þynningarloft. Bakgrunnsgildi í μg/m3 skulu ákvörðuð sem hlaupandi meðalgildi úr a.m.k. 14 mælingum 

með a.m.k. einni mælingu í viku. 

2.1.3.1.3. Bakgrunnsgildi agnamassa í þynningarröri skal ákvarðað með því að leiða síað þynningarloft í gegnum 

bakgrunnssíuna fyrir agnamassa. Loftið skal tekið á sama punkti og agnasýni er tekið. Ef síðari þynning er 

notuð í prófuninni skal síðara þynningarkerfið vera virkt fyrir bakgrunnsmælingu. Gera má eina mælingu á 

prófunardegi, annaðhvort fyrir eða eftir prófun. 

2.1.3.2. Ákvörðun á fjölda bakgrunnsagna 

2.1.3.2.1. Ef framleiðandi óskar eftir leiðréttingu á bakgrunnsgildi skulu þessi bakgrunnsgildi ákvörðuð með 

eftirfarandi hætti: 

2.1.3.2.1.1. Bakgrunnsgildið má annaðhvort reikna út eða mæla. Mesta leyfilega leiðrétting á bakgrunnsgildi skal vera í 

tengslum við mesta leyfilega leka í mælikerfinu fyrir fjölda agna (0,5 agnir á hvern cm3), kvarðað út frá 

skerðingarstuðlinum fyrir styrk efnisagna (PCRF) og því streymi í gassýnissafnaranum sem notað er í 

prófuninni sjálfri, 

2.1.3.2.1.2. annaðhvort viðurkenningaryfirvaldið eða framleiðandinn má krefjast þess að notaðar séu raunverulegar 

bakgrunnsmælingar í staðinn fyrir útreiknaðar bakgrunnsmælingar. 

2.1.3.2.1.3. Ef frádráttur bakgrunnsstyrks gefur neikvæða niðurstöðu skal fjöldi agna teljast núll. 

2.1.3.2.2. Bakgrunnsgildi agnafjölda í þynningarloftinu skal ákvarðað með sýnatöku úr síuðu þynningarlofti. Loftið 

skal tekið á punkti sem er beint neðan við síur fyrir þynningarloft inn í mælikerfið fyrir fjölda agna. 

Bakgrunnsgildin í ögnum á hvern cm3 skulu ákvörðuð sem hlaupandi meðalgildi úr a.m.k. 14 mælingum með 

a.m.k. einni mælingu í viku. 

2.1.3.2.3. Bakgrunnsgildi agna í þynningarrörinu skal ákvarðað með sýnatöku úr síuðu þynningarlofti. Loftið skal tekið 

á sama punkti og sýnið til að mæla agnafjölda. Ef síðari þynning er notuð í prófuninni skal síðara 

þynningarkerfið vera virkt þegar bakgrunnsmælingin er gerð. Framkvæma má eina mælingu á prófunardegi, 

annaðhvort fyrir eða eftir prófun, með því að nota raunverulega skerðingarstuðulinn fyrir styrk efnisagna og 

það streymi í gassýnissafnara sem notað er í prófuninni. 

2.2. Almennur búnaður í prófunarklefa 

2.2.1. Mæliþættir sem skulu mældir 

2.2.1.1. Mæla skal eftirfarandi hitastig með nákvæmni sem nemur ±1,5 °C: 

a) Andrúmsloft í prófunarklefa, 

b) hitastig í þynningarkerfi og sýnatökukerfi samkvæmt því sem krafist er fyrir þau mælikerfi fyrir losun 

sem tilgreind eru í 5. undirviðauka. 

2.2.1.2. Loftþrýstingur skal vera mælanlegur með nákvæmni sem nemur ±0,1 kPa. 

2.2.1.3. Sértækur raki (H) skal mælanlegur með nákvæmni sem nemur ±1 g H2O/kg af þurru lofti. 

2.2.2. Prófunarklefi og varmajafnvægissvæði 

2.2.2.1. Prófunarklefi 

2.2.2.1.1. Stillipunktur hitastigs í prófunarklefanum skal vera 23 °C. Vikmörk raungildis skulu vera innan við ±5 °C. 

Mæla skal lofthita og raka við úttak kæliviftu í prófunarklefanum með 0,1 Hz lágmarkstíðni. Upplýsingar um 

hitastigið við upphaf prófunar eru í lið 2.8.1 í þessum undirviðauka.  
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2.2.2.1.2. Sértækur raki (H) í annaðhvort loftinu í prófunarklefanum eða inntaksloftinu í hreyflinum skal uppfylla 

eftirfarandi skilyrði: 

5,5 ≤ H ≤ 12,2 (g H2O/kg af þurru lofti) 

2.2.2.1.3. Raki skal stöðugt mældur með 0,1 Hz lágmarkstíðni. 

2.2.2.2. Varmajafnvægissvæði 

Stillipunktur hitastigs á jöfnunarsvæðinu skal vera 23 °C og vikmörk raungildis skulu vera innan ±3 °C fyrir 

fimm mínútna hlaupandi meðalgildi og skulu ekki sýna kerfisbundið frávik frá stillipunktinum. Hitastig skal 

stöðugt mælt á 0,033 Hz lágmarkstíðni (á 30 sekúndna fresti). 

2.3. Prófunarökutæki 

2.3.1. Almenn atriði 

Allir íhlutir hvers prófunarökutækis skulu vera í samræmi við framleiðsluröðina eða ef ökutæki er frábrugðið 

framleiðsluröðinni skal öllum viðeigandi prófunarskýrslum fylgja ítarleg lýsing þar að lútandi. Þegar 

prófunarökutækið er valið skulu framleiðandinn og viðurkenningaryfirvaldið vera sammála um hvaða gerð 

ökutækis er dæmigerð fyrir brúunarhópinn. 

Við mælingu á losun skal beita þeirri ökumótstöðu sem er ákvörðuð með prófunarökutæki H. Ef um er að 

ræða ökumótstöðufylkjahóp skal beita þeirri ökumótstöðu sem reiknuð er út fyrir ökutæki HM í samræmi við 

lið 5.1 í 4. undirviðauka við mælingu á losun. 

Ef brúunaraðferðin er notuð að beiðni framleiðanda (sjá lið 3.2.3.2 í 7. undirviðauka) skal framkvæma 

viðbótarmælingu á losun með þeirri ökumótstöðu sem er ákvörðuð með prófunarökutæki L. Framkvæma ætti 

prófanir á ökutækjum H og L með sama prófunarökutæki og prófa skal með stysta hlutfalli snúningshraða 

hreyfils og hraða ökutækis innan brúunarhópsins (með ±1,5% vikmörkum). Ef um er að ræða 

ökumótstöðufylkjahóp skal framkvæma viðbótarmælingu á losun með þeirri ökumótstöðu sem reiknuð er út 

fyrir ökutæki LM í samræmi við lið 5.1 í 4. undirviðauka. 

Taka má ökumótstöðustuðlar og prófunarmassa prófunarökutækja L og H úr mismunandi ökumót-

stöðuhópum svo fremi sem munurinn á milli þessara ökumótstöðuhópa stafar af beitingu liðar 6.8 í 

4. undirviðauka og að kröfunum í lið 2.3.2 í þessum undirviðauka er viðhaldið. 

2.3.2. Brúunarsvið koltvísýrings 

2.3.2.1. Einungis skal nota brúunaraðferðina ef: 

a) Munurinn á koltvísýringslosun í gegnum viðeigandi prófunarlotu, sem stafar af þrepi nr. 9 í töflu A7/1 í 

7. undirviðauka, á milli prófunarökutækja L og H er á milli 5 g/km lágmarks og hámarks sem skilgreint 

er í lið 2.3.2.2, 

b) koltvísýringsgildi sem stafa af þrepi nr. 9 í töflu A7/1 í 7. undirviðauka eru hærri fyrir ökutæki H en þau 

eru fyrir ökutæki L varðandi öll viðeigandi fasagildi. 

Ef þessar kröfur eru ekki uppfylltar er hægt að lýsa prófanirnar ógildar og endurtaka þær í samráði við 

viðurkenningaryfirvaldið. 

2.3.2.2. Leyfilegt hámarks Delta fyrir koltvísýringslosun í viðeigandi prófunarlotu, sem stafar af þrepi nr. 9 í töflu 

A7/1 í 7. undirviðauka, á milli prófunarökutækja L og H er 20% auk 5 g/km af koltvísýringslosun frá 

ökutæki H en a.m.k. 15 g/km og að hámarki 30 g/km. 

Þessi takmörkun gildir ekki við notkun ökumótstöðufylkjahóps. 

2.3.2.3. Að beiðni framleiðanda og með samþykkt viðurkenningaryfirvalds má framreikna línulega brúun að hámarki 

sem er 3 g/km meira en koltvísýringslosun ökutækis H og/eða minna en koltvísýringslosun ökutækis L. Þessi 

framreikningur gildir einungis innan þeirra nákvæmu marka brúunarsviðs sem tilgreind eru í lið 2.3.2.2.  
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Framreikningur er ekki leyfilegur við notkun ökumótstöðufylkjahóps 

Öll einstök ökutæki með eins forskriftir (t.d. tegund, undirtegund, valfrjáls búnaður) skulu tilheyra einungis 

einum af brúunarhópunum ef tveir eða fleiri brúunarhópar eru eins að því er varðar kröfurnar í lið 5.6 í 

þessum viðauka en eru mismunandi vegna þess að heildarsvið koltvísýrings væri hærra en hámarks Delta 

sem tilgreint er í lið 2.3.2.2. 

2.3.3. Tilkeyrsla 

Ökutækið skal afhent í góðu tæknilegu ásigkomulagi. Það skal vera tilkeyrt og því hafa verið ekið milli 3000 

og 15 000 km áður en prófunin fer fram. Tilkeyra skal hreyfillinn, gírskiptinguna og ökutækið í samræmi við 

leiðbeiningar framleiðandans. 

2.4. Stillingar 

2.4.1. Framkvæma skal aflmælisstillingar og sannprófun í samræmi við 4. undirviðauka. 

2.4.2. Starfræksla aflmælis 

2.4.2.1. Slökkva skal á aukabúnaði eða gera hann óvirkan meðan á notkun aflmælis stendur nema að notkun hans sé 

krafist samkvæmt löggjöf. 

2.4.2.2. Ef aflmælir ökutækis hefur notkunarham skal kveikja á honum samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda (t.d. 

beita hnöppum á stýrishjóli ökutækis í sérstakri runu, nota prófunarbúnað á verkstæði framleiðanda, fjarlægja 

öryggi). 

Framleiðandi skal láta viðurkenningaryfirvaldi í té skrá yfir búnað sem hefur verið gerður óvirkur, ásamt 

rökstuðningi fyrir hvers vegna hann var gerður óvirkur. Viðurkenningaryfirvaldið skal viðurkenna 

notkunarham aflmælis og notkun hamsins skal tilgreind í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

2.4.2.3. Með notkunarham aflmælis í ökutækinu skal ekki setja í gang, stilla, tefja eða enda notkun nokkurs annars 

hluta sem hefur áhrif á losun og eldsneytisnotkun við prófunarskilyrði. Til að tryggja eðlilega virkni skal 

stilla hvers konar búnað sem hefur áhrif á notkun vegkeflis. 

2.4.2.4. Úthlutun á gerðum vegkefla fyrir prófunarökutæki 

2.4.2.4.1. Ef prófunarökutæki hefur tvo aflása og við WLTP-skilyrði er að hluta til eða að öllu leyti notað með tvo ása 

sem skila knúningsorku eða endurheimta orku meðan á viðeigandi prófunarlotu stendur skal það ökutæki 

prófað á vegkefli í fjórhjóladrifsham sem uppfyllir nákvæmar skilgreiningar í liðum 2.2 og 2.3 í 

5. undirviðauka. 

2.4.2.4.2. Ef prófunarökutæki er prófað með einungis einum aflás skal það prófað á vegkefli í tvíhjóladrifsham sem 

uppfyllir nákvæmar skilgreiningar í lið 2.2. í 5. undirviðauka. 

Með samþykki viðurkenningaryfirvalds og ef framleiðandi óskar eftir því er heimilt að ökutæki með einn 

aflás sé prófað á vegkefli fyrir fjórhjóladrif í fjórhjóladrifsham. 

2.4.2.4.3. Ef prófunarökutækið er notað með tvo aflknúna ása í sérstökum valkvæðum notkunarhömum sem eru ekki 

ætlaðir fyrir venjulega daglega notkun heldur einungis ætlaðir fyrir sérstakan takmarkaðan tilgang, t.d. 

„fjallahamur“ eða „viðhaldshamur“, eða ef hamurinn með tvo aflása er einungis virkjaður í aðstæðum utan 

vega skal ökutækið prófað á vegkefli í tvíhjóladrifsham sem uppfyllir nákvæmu skilgreiningarnar í lið 2.2 í 

5. undirviðauka. 

2.4.2.4.4. Ef prófunarökutæki er prófað á vegkefli fyrir fjórhjóladrif í tvíhjóladrifsham geta hjólin á ásnum sem er án 

afls snúist við prófunina, að því tilskildu að notkunarhamur aflmælis í ökutækinu og fríhjólunarhamur 

ökutækis styðji þessa aðgerð.  
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Mynd A6/1a 

Mögulegar útfærslur prófunar á vegkeflum fyrir tvíhjóladrif og vegkeflum fyrir fjórhjóladrif 

 

2.4.2.5. Staðfesting á jafngildi milli aflmælis í tvíhjóladrifsham og aflmælis í fjórhjóladrifsham 

2.4.2.5.1. Með samþykki viðurkenningaryfirvalds og ef framleiðandi óskar eftir því er heimilt að ökutæki sem prófa 

verður á vegkefli í fjórhjóladrifsham sé að öðrum kosti prófað á vegkefli í tvíhjóladrifsham ef eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt: 

a. Prófunarökutæki er breytt þannig að það hefur einungis einn aflás, 

b. framleiðandi sýnir viðurkenningaryfirvaldinu fram á að koltvísýringur, eldsneytisnotkun og/eða 

raforkunotkun í breyttu ökutæki sé eins og eða meiri en hjá óbreyttu ökutæki sem prófað er með vegkefli 

í fjórhjóladrifsham, 

c. rekstraröryggi er tryggt við prófunina (t.d. með því að fjarlægja öryggi eða taka niður drifskaft) og 

leiðbeiningar eru látnar í té ásamt notkunarham aflmælis, 

d. breytingin er einungis gerð á ökutæki sem prófað er á vegkefli og ákvörðunaraðferðin fyrir ökumótstöðu 

skal gerð á óbreyttu prófunarökutæki. 

2.4.2.5.2. Þessi staðfesting á jafngildi gildir um öll ökutæki í sama ökumótstöðuhópnum. Að beiðni framleiðandans og 

með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins er hægt að rýmka gildissvið þessarar staðfestingar á jafngildi til að 

hún nái yfir aðra ökumótstöðuhópa eftir staðfestingu á því að ökutæki úr lakasta ökumótstöðuhópnum hafi 

verið valið sem prófunarökutækið. 

2.4.2.6. Í öllum viðeigandi prófunarskýrslum skulu vera upplýsingar um það hvort ökutækið var prófað á vegkefli 

fyrir tvíhjóladrif eða á vegkefli fyrir fjórhjóladrif og hvort það var prófað á vegkefli í tvíhjóladrifsham eða í 

fjórhjóladrifsham. Ef ökutæki var prófað á vegkefli fyrir fjórhjóladrif og vegkeflið var í tvíhjóladrifsham 

skulu þessar upplýsingar einnig gefa til kynna hvort hjólin á ásnum sem er án afls hafi snúist eða ekki. 

2.4.3. Útblásturskerfi ökutækisins skal ekki sýna neinn leka sem líklegur er til að draga úr magni safnaðra 

lofttegunda. 

2.4.4. Stillingar aflrásar og stjórntækja ökutækisins skulu vera þær sem framleiðandi mælir fyrir um fyrir 

raðframleiðslu. 

2.4.5. Hjólbarðarnir skulu vera af gerð sem framleiðandi ökutækis tilgreinir að sé upprunalegur búnaður. Auka má 

þrýsting í hjólbörðum um allt að 50% yfir þeim þrýstingi sem er tilgreindur í lið 4.2.2.3 í 4. undirviðauka. 

Nota skal sama þrýsting í hjólbörðum við stillingu aflmælis og í öllum síðari prófunum. Þrýstingur í 

hjólbörðum sem er notaður skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum.  

Valkostur samningsaðila varðandi vegkefli 

fyrir fjórhjóladrif í fjórhjóladrifsham 

Vegkefli fyrir fjórhjóladrif í tvíhjóladrifsham 

(eftir staðfestingu á jafngildi) 
Vegkefli fyrir tvíhjóladrif í tvíhjóladrifsham 

(eftir staðfestingu á jafngildi) 

Ökutæki með 
fjórhjóladrif tveir 

aflásar 

Ökutæki með 
tvíhjóladrif einn 

aflás 

framdrif (jafngilt 
ástand varðandi 
afturdrif) 

aðalaflás er að 
framan 
(jafngilt ástand að 
aftan) 

Vegkefli fyrir fjórhjóladrif í fjórhjóladrifsham 

(að beiðni framleiðanda) 

vegkefli: líkir eftir ökumótstöðu og tregðu 

vegkefli: snýst einungis, er ekki haft með í 

orkujafnvægi 

ökutæki:  aflás 

ökutæki:  aflás án afls/ef ökutæki er fjórhjóladrifið: aflás 
sem er breytt þannig að hann er án afls við 
prófun á vegkefli 

Ökutæki með 
fjórhjóladrif 

Ökutæki með tvíhjóladrif Ökutæki með tvíhjóladrif Ökutæki með tvíhjóladrif 

vegkefli með 
tveimur keflum 

vegkefli með 
einu kefli 

vegkefli með 
tveimur keflum 

vegkefli með 
einu kefli 

Vegkefli fyrir fjórhjóladrif í tvíhjóladrifsham Vegkefli fyrir tvíhjóladrif í tvíhjóladrifsham 

Ökutæki með fjórhjóladrif 
breytt í tvíhjóladrif 

Ökutæki með tvíhjóladrif Ökutæki með tvíhjóladrif 

Ökutæki með fjórhjóladrif 
breytt í tvíhjóladrif 

Ökutæki með fjórhjóladrif 
breytt í tvíhjóladrif 

Ökutæki með fjórhjóladrif 
breytt í tvíhjóladrif 
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2.4.6. Viðmiðunareldsneyti 

Við prófunina skal nota viðeigandi viðmiðunareldsneyti sem er tilgreint í IX. viðauka. 

2.4.7. Undirbúningur prófunarökutækis 

2.4.7.1. Ökutækið skal vera u.þ.b. lárétt meðan prófunin fer fram til að koma í veg fyrir óeðlilega tilfærslu 

eldsneytisins. 

2.4.7.2. Ef nauðsyn krefur skal framleiðandi leggja fram viðbótartengingar og millistykki, eins og þarf til að 

eldsneytistæming sé möguleg á neðsta hugsanlega punkti eldsneytisgeymis eins og hann er uppsettur á 

ökutækinu, sem og til að gera söfnun útblásturssýna mögulega. 

2.4.7.3. Fyrir sýnatöku úr agnamassa meðan á prófun stendur þegar kerfi sem endurnýjar sig er við stöðug 

álagsskilyrði (þ.e. ökutækið er ekki að ganga í gegnum endurnýjun) er mælst til að ökutækið hafi lokið > 1/3 

af kílómetrasöfnun milli reglubundinnar endurnýjunar eða að kerfið sem endurnýjar sig reglulega hafi verið 

undir sambærilegu álagi frá ökutækinu. 

2.5. Forprófunarlotur 

Framkvæma má forprófunarlotur ef framleiðandinn óskar eftir því til að fylgja hraðaferlinu innan þeirra 

marka sem mælt er fyrir um. 

2.6. Formeðhöndlun prófunarökutækis 

2.6.1. Undirbúningur ökutækis 

2.6.1.1. Áfylling eldsneytisgeymis 

Eldsneytisgeyminn (eða eldsneytisgeymana) skal fylla með tilgreindu prófunareldsneyti. Ef eldsneytið, sem 

fyrir er í geyminum (eða eldsneytisgeymunum), er ekki í samræmi við forskriftirnar í lið 2.4.6 í þessum 

undirviðauka skal tappa því af áður en eldsneytisáfylling fer fram. Mengunarvarnabúnaður fyrir uppgufun 

skal hvorki tæmdur né fylltur með óeðlilegum hætti. 

2.6.1.2. Hleðsla endurhlaðanlegra raforkugeymslukerfa 

Endurhlaðanleg raforkugeymslukerfi skulu fullhlaðin fyrir prófunarlotu fyrir formeðhöndlun. Að beiðni 

framleiðanda er heimilt að sleppa hleðslu á undan formeðhöndlun. Endurhlaðanleg raforkugeymslukerfi 

skulu ekki hlaðin aftur fyrir opinbera prófun. 

2.6.1.3. Þrýstingur í hjólbörðum 

Stilla skal þrýsting í hjólbörðum drifhjóla í samræmi við lið 2.4.5 í þessum undirviðauka. 

2.6.1.4. Ökutæki sem eru knúin með loftkenndu eldsneyti 

Fyrir ökutæki með hreyfla með rafkveikju sem knúnir eru fljótandi jarðolíugasi eða jarðgasi/lífmetani eða 

þannig útbúnir að þeir geti verið knúnir með annað hvort bensíni eða fljótandi jarðolíugasi eða 

jarðgasi/lífmetani, skal ökutækið aftur formeðhöndlað á undan prófun á seinna viðmiðunareldsneyti á milli 

prófana á fyrsta loftkennda viðmiðunareldsneyti og seinna loftkennda viðmiðunareldsneyti. Fyrir ökutæki 

með hreyfla með rafkveikju sem knúnir eru fljótandi jarðolíugasi eða jarðgasi/lífmetani eða þannig útbúnir að 

þeir geti verið knúnir með annað hvort bensíni eða fljótandi jarðolíugasi eða jarðgasi/lífmetani, skal ökutækið 

aftur formeðhöndlað á undan prófun á seinna viðmiðunareldsneyti á milli prófana á fyrsta loftkennda 

viðmiðunareldsneyti og seinna loftkennda viðmiðunareldsneyti. 

2.6.2. Prófunarklefi 

2.6.2.1. Hitastig 

Við formeðhöndlun skal hitastig í prófunarklefa vera eins og það er skilgreint fyrir prófun 1 (liður 2.2.2.1.1 í 

þessum undirviðauka).  
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2.6.2.2. Bakgrunnsmæling 

Mælt með að keyra ökutæki sem hefur litla losun efnisagna í aksturslotu við stöðugar aðstæður við 

120 km/klst. í 20 mínútur, að því er varðar formeðhöndlun prófunarbúnaðar í prófunarstöð þar sem við 

prófun á ökutæki sem hefur litla losun efnisagna kann að vera mengun efnaleifa úr fyrri prófun á ökutæki 

með mikla losun efnisagna. Lengri keyrsla og/eða keyrsla á meiri hraða er leyfileg fyrir formeðhöndlun 

sýnatökubúnaðar, ef þörf krefur. Gera skal bakgrunnsmælingar á þynningarröri, ef við á, eftir formeðhöndlun 

rörsins og áður en nokkur síðari prófun ökutækis fer fram. 

2.6.3. Ferlið 

2.6.3.1. Prófunarökutæki skal annað hvort ekið eða því ýtt upp á aflmæli og keyrt í gegnum viðeigandi WLTC-

prófunarlotur. Ökutæki þurfa ekki að vera köld og þau má nota til að stilla álag á aflmæli. 

2.6.3.2. Stilla skal álag á aflmæli í samræmi við 7. og 8. lið í 4. undirviðauka. Ef vegkefli í tvíhjóladrifsham er notað 

við prófun skal stillingin fyrir ökumótstöðu vera í notkun á vegkefli í tvíhjóladrifsham og ef vegkefli í 

fjórhjóladrifsham er notað við prófun skal stillingin fyrir ökumótstöðu vera í notkun á vegkefli í 

fjórhjóladrifsham. 

2.6.4. Stjórnun ökutækis 

2.6.4.1. Hefja skal ræsingarlotu aflrásar með þeim búnaði sem veittur er í þessum tilgangi samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda. 

Skipting á vinnuham sem er hafinn án ökutækis meðan á prófun stendur skal ekki vera leyfileg nema annað 

sé tekið fram. 

2.6.4.1.1. Ef ekki tekst að hefja ræsingarlotu aflrásar, t.d. ef hreyfillinn ræsist ekki eins og gert er ráð fyrir eða að 

ökutækið gefur upp skilaboð um villu við ræsingu, þá er prófunin ógild og endurtaka skal 

formeðhöndlunarprófanir og keyra nýja prófun. 

2.6.4.1.2. Ef fljótandi jarðolíugas eða jarðgas/lífmetan er notað sem eldsneyti er leyfilegt að ræsa hreyfilinn með 

bensíni og skipta sjálfvirkt yfir í fljótandi jarðolíugas eða jarðgas/lífmetan eftir tímabil sem ökumaður getur 

ekki breytt. Slíkt tímabil skal ekki vera lengra en 60 sekúndur. 

Einnig er leyfilegt að nota eingöngu bensín eða bensín samtímis með gasi við starfrækslu í gasham að því 

tilskildu að orkunotkun á gasi er yfir 80% af heildarmagni orkunotkunar við prófun 1. Þessi prósenta skal 

reiknuð út í samræmi við aðferðina sem sett er fram í 3. viðbæti við þennan undirviðauka. 

2.6.4.2. Lotan hefst við upphaf ræsingarlotu aflrásar. 

2.6.4.3. Keyra skal gildandi WLTC-prófunarlotu til formeðhöndlunar. 

Að beiðni framleiðanda eða viðurkenningaryfirvalds má framkvæma frekari WLTC-prófunarlotur til þess að 

ökutæki og stjórnbúnaður þess komist í stöðugt ástand. 

Tilgreina skal umfang slíkrar frekari formeðhöndlunar í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

2.6.4.4. Hröðun 

Nota skal ökutækið með viðeigandi hreyfingu eldsneytisgjafar sem þörf er á til að fylgja hraðaferlinu 

nákvæmlega. 

Keyra skal ökutækið snurðulaust og fylgja dæmigerðum hraða og aðferðum við gírskiptingar. 

Ef handskiptingu er beitt skal eldsneytisgjöfinni sleppt við hverja gírskiptingu og gera skal gírskiptinguna á 

lágmarkstíma.  
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Ef ekki er hægt að fylgja hraðaferlinu með ökutæki skal það notað við mesta mögulega afl þar til hraði 

ökutækisins nær aftur viðkomandi markhraða. 

2.6.4.5. Hraðaminnkun 

Þegar verið er að minnka hraða í prófunarlotunni skal ökumaður minnka virkni á eldsneytisgjöf en tengslið 

skal ekki óvirkjað handvirkt fram að þeim punkti sem er tilgreindur í d-, e- eða f-lið 4. liðar 2. undirviðauka. 

Ef hraði ökutækis minnkar fljótar en sem mælt er fyrir um í hraðaferli skal eldsneytisgjöf notuð þannig að 

ökutækið fylgi hraðaferlinu nákvæmlega. 

Ef hraði ökutækis minnkar of hægt til að fylgja fyrirhugaðri hraðaminnkun skal beita hemlum þannig að hægt 

sé að fylgja hraðaferlinu nákvæmlega. 

2.6.4.6. Beiting hemlanna 

Í kyrrstæðum fasa eða lausagangsfasa skal beita hemlum með viðeigandi krafti til að koma í veg fyrir að 

drifhjólin snúist. 

2.6.5. Notkun gírskiptingar 

2.6.5.1. Handskipting 

2.6.5.1.1. Fylgja skal forskriftum um gírskiptingar sem tilgreindar eru í 2. undirviðauka. Ökutækjum sem prófuð eru í 

samræmi við 8. undirviðauka skal ekið í samræmi við lið 1.5 í þeim undirviðauka. 

2.6.5.1.2. Gírskipting skal hefjast og henni skal lokið innan við ±1,0 sekúndu frá þeim punkti gírskiptingar sem mælt er 

fyrir um. 

2.6.5.1.3. Stíga skal á tengsli innan við ±1,0 sekúndu frá þeim notkunarpunkti tengslis sem mælt er fyrir um. 

2.6.5.2. Sjálfskipting 

2.6.5.2.1. Eftir fyrstu virkjun skal ekki nota gírstöngina meðan prófun stendur yfir. Fyrsta virkjun skal gerð einni 

sekúndu áður en fyrsta hröðun hefst. 

2.6.5.2.2. Ökutæki með sjálfskiptingu sem hafa handvirkan ham skulu ekki prófuð í þeim ham. 

2.6.6. Valkvæðir notkunarhamir 

2.6.6.1. Ökutæki sem eru útbúin aðalham skulu prófuð í þeim ham. Að ósk framleiðanda má prófa ökutækið þess í 

stað með þeim valkvæða notkunarham sem er lakastur hvað varðar koltvísýringslosun. 

2.6.6.2. Framleiðandi skal leggja fram sönnunargögn til viðurkenningaryfirvalds um að til staðar sé valkvæður 

notkunarhamur sem uppfyllir kröfurnar í lið 3.5.9 í þessum viðauka. Með samþykki viðurkenningaryfirvalds 

má nota aðalhaminn sem eina valkvæða notkunarhaminn í viðkomandi kerfi eða búnaði fyrir ákvörðun 

markgildalosunar, koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar. 

2.6.6.3. Ef ökutæki hefur engan aðalham eða viðurkenningarvald samþykkir ekki að aðalhamur sem óskað er eftir sé 

aðalhamur skal ökutækið prófað með besta valkvæða notkunarham og lakasta valkvæða notkunarham fyrir 

markgildalosun, koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun. Besti hamur og lakasti hamur skulu tilgreindir með 

sönnunargögnum sem lögð eru fram um koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun í öllum hömum. 

Koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun skulu vera meðalgildi niðurstaðna úr prófun í báðum hömum. Skrá 

skal niðurstöður úr prófun í báðum hömum.  
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Að ósk framleiðanda má prófa ökutækið þess í stað með valkvæðum notkunarham sem er lakastur hvað 

varðar koltvísýringslosun. 

2.6.6.4. Á grundvelli tækniþekkingar sem framleiðandi leggur fram og með samþykki viðurkenningaryfirvalds skal 

ekki taka tillit til sérstakra valkvæðra notkunarhama sem ætlaðir eru fyrir mjög sérstakan takmarkaðan 

tilgang (t.d. viðhaldshamur, klifurhamur). Hafa skal í huga alla eftirstandandi valkvæða notkunarhami sem 

eru notaðir við akstur áfram og uppfylla skal mörkin fyrir markgildalosun í öllum þessum hömum. 

2.6.6.5. Ákvæði liða 2.6.6.1 til 2.6.6.4 í þessum undirviðauka skulu gilda um öll kerfi í ökutækjum sem hafa 

valkvæða notkunarhami, þ.m.t. þau sem eiga ekki einvörðungu við um gírskiptinguna. 

2.6.7. Prófun 1 gerð ógild og prófunarlotu lokið 

Ef hreyfill stöðvast óvænt skal lýsa formeðhöndlun eða prófun 1 ógilda. 

Slökkva skal á hreyfli eftir að prófunarlotunni er lokið. Ökutækið skal ekki endurræst þar til sú prófun hefst 

sem ökutækið hefur verið formeðhöndlað fyrir. 

2.6.8. Nauðsynleg gögn og gæðastýring 

2.6.8.1. Hraðamæling 

Til að meta raunverulegan aksturshraða meðan á formeðhöndlun stendur skal hraðinn mældur út frá 

raunverulegum tíma eða hann fenginn með gagnasöfnunarkerfi á tíðni sem er ekki minni en 1 Hz. 

2.6.8.2. Vegalengd sem farin er 

Vegalengdin sem er raunverulega ekin skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum fyrir hvern fasa í 

WLTC-prófunarlotu. 

2.6.8.3. Vikmörk hraðaferils 

Ökutæki sem geta ekki náð hröðunar- og hámarkshraðamörkum sem krafist er í gildandi WLTC-prófunarlotu 

skulu látin vinna með fullri inngjöf eldsneytis þar til þau ná aftur því hraðaferli sem krafist er. Prófun skal 

ekki vera ógild vegna frávika frá hraðaferli við þessar aðstæður. Frávik frá aksturslotu skulu koma fram í 

öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

2.6.8.3.1. Leyfa skal eftirfarandi vikmörk milli raunhraða ökutækis og hraða sem mælt er fyrir um í viðeigandi 

prófunarlotum. 

Ekki skal sýna ökumanni vikmörkin: 

a) Efri mörk: 2,0 km/klst. hærri en efsti hluti ferils innan ±1,0 sekúndu frá tilgreindum tímapunkti, 

b) Lægri mörk: 2,0 km/klst. lægri en neðsti hluti ferils innan ±1,0 sekúndu frá tímapunkti. 

Sjá Mynd A6/2. 

Samþykkja skal vikmörk fyrir hraða sem eru meiri en þau sem mælt er fyrir um, að því gefnu að aldrei sé 

farið yfir vikmörkin sem nemur meira en 1 sekúndu í hverju tilviki. 

Það skulu ekki vera fleiri en 10 slík frávik í hverri prófunarlotu. 

2.6.8.3.2. Reikna skal vísitölur fyrir akstursferil fyrir IWR og RMSSE í samræmi við kröfurnar í 7. lið í 

7. undirviðauka.  
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Ef annaðhvort IWR eða RMSSE er utan við viðeigandi gildissvið skal akstursprófunin teljast ógild. 

Mynd A6/2 

Vikmörk hraðaferils 

 

2.7. Varmajafnvægismeðhöndlun 

2.7.1. Eftir formeðhöndlun og fyrir prófun skal ökutækið geymt á svæði með þeim umhverfisskilyrðum sem lýst er 

í lið 2.2.2.2 í þessum undirviðauka. 

2.7.2. Ökutækið skal látið ná varmajafnvægi í að lágmarki 6 klukkustundir og að hámarki 36 klukkustundir með 

hlífina á vélarrýminu opna eða lokaða. Kælingu má ná fram með þvingaðri kælingu þar til prófunarhitastigi 

er náð, ef slíkt er ekki undanskilið með sértækum ákvæðum fyrir tiltekið ökutæki. Ef flýtt er fyrir kælingu 

með viftum skulu vifturnar staðsettar þannig að hámarkskælingu aflrásar, hreyfils og eftirmeðferðarkerfis 

fyrir útblástursloft sé náð á einsleitan hátt. 

2.8. Prófun á losun og eldsneytisnotkun (prófun 1) 

2.8.1. Hitastig í prófunarklefa við upphaf prófunar skal vera 23 °C ± 3 °C. Hitastig smurolíu og kælivökva, ef slíkt 

er fyrir hendi, skal vera innan ±2 °C frá 23 °C stillipunktinum. 

2.8.2. Ýta skal prófunarökutæki á aflmæli. 

2.8.2.1. Drifhjólum ökutækis skal komið fyrir á aflmælinum án þess að hreyfillinn sé ræstur. 

2.8.2.2. Hjólbarðaþrýstingur drifhjóla skal stilltur í samræmi við ákvæði liðar 2.4.5 í þessum undirviðauka. 

2.8.2.3. Loka skal hlíf á vélarrými. 

2.8.2.4. Tengileiðsla fyrir útblástur skal tengd við útblástursrör ökutækisins rétt áður en hreyfill er ræstur. 

2.8.3. Ræsing aflrásar og akstur 

2.8.3.1. Hefja skal ræsingarlotu aflrásar með þeim búnaði sem veittur er í þessum tilgangi samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda.  
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2.8.3.2. Keyra skal ökutækið eins og lýst er í liðum 2.6.4 til 2.6.7 í þessum undirviðauka, í gegnum viðeigandi 

WLTC-prófunarlotu eins og lýst er í 1. undirviðauka. 

2.8.4. Mæla skal RCB-gögn fyrir hvern fasa WLTC-prófunarlotu eins og skilgreint er í 2. viðbæti við þennan 

undirviðauka. 

2.8.5. Taka skal sýni af raunhraða ökutækis með 10 Hz tíðni mælinga og reikna skal út og skrá vísitölur fyrir 

akstursferil sem lýst er í 7. lið í 7. undirviðauka. 

2.8.6. Sýnið af raunhraða ökutækis sem er tekið með 10 Hz tíðni mælinga ásamt raunverulegum tíma skal notað við 

leiðréttingu á niðurstöðum úr prófun fyrir losun koltvísýrings út frá markhraða og markvegalengd eins og 

skilgreint er í 6. undirviðauka b. 

2.9. Sýnataka loftkenndra efna 

Safna skal loftkenndum sýnum í sekki og greina efnasambönd við lok prófunar eða prófunarfasa, eða greina 

má efnasambönd samfellt og tegra í gegnum alla prófunarlotuna. 

2.9.1. Eftirfarandi ráðstafanir skulu gerðar á undan hverri prófun: 

2.9.1.1. Hreinsaðir og tæmdir sýnatökusekkir skulu tengdir við söfnunarkerfið fyrir þynnt útblástursloft og 

þynningarloft. 

2.9.1.2. Mælitæki skulu ræst í samræmi við fyrirmæli framleiðanda tækisins. 

2.9.1.3. Varmaskiptir gassýnissafnara (sé hann uppsettur) skal forhitaður eða forkældur innan við vikmörk ganghita 

hans við prófun eins og tilgreint er í lið 3.3.5.1 í 5. undirviðauka. 

2.9.1.4. Hita skal eða kæla íhluti á borð við sýnatökurásir, síur, kæla og dælur eftir þörfum þar til stöðgun ganghita er 

náð. 

2.9.1.5. Stilla skal streymi gassýnissafnara í samræmi við lið 3.3.4 í 5. undirviðauka og stilla skal gegnumstreymi 

sýnis að viðeigandi stigum. 

2.9.1.6. Allur rafrænn tegrunarbúnaður skal núllstilltur og má vera núllstilltur aftur áður en nokkur lotufasi hefst. 

2.9.1.7. Velja skal viðeigandi styrkbil fyrir gasgreiningartæki sem starfa samfellt. Einungis má skipta þeim meðan á 

prófun stendur ef skiptin eru gerð með því að breyta þeirri kvörðun sem stafrænni upplausn mælitækisins er 

beitt á. Ekki má skipta mögnun hliðræns aðgerðamagnara í greiningartæki meðan á prófun stendur. 

2.9.1.8. Öll greiningartæki sem starfa samfellt skulu núllstillt og kvörðuð með gasi sem uppfyllir kröfurnar í 6. lið 

5. undirviðauka. 

2.10. Sýnataka fyrir ákvörðun á agnamassa 

2.10.1. Á undan hverri prófun skal gera þær ráðstafanir sem um getur í liðum 2.10.1.1 til 2.10.1.2.2 í þessum 

undirviðauka. 

2.10.1.1. Val á síu 

Nota skal eina sýnatökusíu fyrir agnir án varaeiningar fyrir heila viðeigandi WLTC-prófunarlotu. Til að 

greiða fyrir svæðisbundnum breytileikum á prófunarlotu má nota staka síu fyrir fyrstu þrjá fasana og aðra síu 

fyrir fjórða fasann. 

2.10.1.2. Undirbúningur síu 

2.10.1.2.1. Að minnsta kosti einni klukkustund fyrir prófun er síu komið fyrir í ræktunarskál, sem ver hana gegn mengun 

af völdum ryks og hefur greið loftskipti, og henni komið fyrir í vigtunarrými til að ná stöðugleika. 

Að stöðgunartímabilinu loknu skal sían vigtuð og þyngd hennar skal koma fram í öllum viðeigandi 

prófunarskýrslum. Því næst skal sían geymd í lokaðri ræktunarskál eða lokuðum síuhaldara uns hennar er 

þörf við prófun. Nota skal síuna innan átta stunda frá því er hún er tekin úr vigtunarrýminu.  
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Síunni skal skilað aftur í stöðgunarrýmið innan einnar klukkustundar eftir prófun og hún skal meðhöndluð í 

a.m.k. eina klukkustund fyrir vigtun. 

2.10.1.2.2. Sýnatökusía fyrir agnir skal vandlega sett upp í síuhaldara. Sían skal einungis meðhöndluð með 

töngum. Harkaleg meðferð á síu mun leiða til rangrar ákvörðunar á þyngd. Síuhaldarasamstæðan skal lögð í 

sýnatökurás sem hefur ekkert gegnumstreymi. 

2.10.1.2.3. Mælt er með að örvog sé athuguð við upphaf hverrar vigtunar innan 24 klukkustunda eftir vigtun sýna með 

því að vigta einn hlut til viðmiðunar sem vegur u.þ.b. 100 mg. Vigta skal þennan hlut þrisvar sinnum og 

meðalgildi niðurstöðu skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. Vigtunin og vogin teljast gild ef 

meðalgildi niðurstöðu vigtunar er ±5 μg af niðurstöðu fyrri vigtunar. 

2.11. Sýnataka úr fjölda agna 

2.11.1. Á undan hverri prófun skal gera þær ráðstafanir sem um getur í liðum 2.11.1.1. til 2.11.1.2 í þessum 

undirviðauka: 

2.11.1.1. Þynningarkerfi og mælibúnaður sem eru sérhæfð fyrir efnisagnir skulu ræst og gerð tilbúin fyrir sýnatöku, 

2.11.1.2. Staðfesta skal rétta starfsemi agnateljara og fjarlægingarbúnaðar fyrir rokgjarnar agnir sem tilheyra 

sýnatökukerfi fyrir agnir í samræmi við þær aðferðir sem eru tilgreindar í liðum 2.11.1.2.1 til 2.11.1.2.4 í 

þessum undirviðauka. 

2.11.1.2.1. Athugun á leka skal gefa mældan styrk sem er lægri en 0,5 agnir á hvern cm3 með notkun síu sem hefur 

viðeigandi frammistöðu og sem er fest við inntaksop alls agnamælikerfisins, fjarlægingarbúnaðar fyrir 

rokgjarnar agnir og teljara á fjölda efnisagna. 

2.11.1.2.2. Hvern dag skal athugun á núllstillingu teljara fyrir fjölda efnisagna gefa styrk sem er ≤ 0,2 agnir á hvern cm3 

með notkun síu, sem hefur viðeigandi frammistöðu, við inntaksop agnateljarans. Þegar sían er fjarlægð skal 

sjást aukning um a.m.k. 100 efnisagnir á hvern cm3 af mældum styrk í agnateljarar þegar hann er notaður til 

að taka sýni úr andrúmslofti og til baka að ≤ 0,2 ögnum á hvern cm3 þegar síunni er skipt út. 

2.11.1.2.3. Staðfesta skal að gefið sé til kynna í mælikerfinu að uppgufunarleiðslan hafi náð réttum ganghita, sé slík 

leiðsla til staðar í kerfinu. 

2.11.1.2.4. Staðfesta skal að gefið sé til kynna í mælikerfinu að þynningarbúnaður PND1 hafi náð réttum ganghita. 

2.12. Sýnataka meðan á prófun stendur 

2.12.1. Ræsa skal þynningarkerfi, sýnadælur og gagnaöflunarkerfi. 

2.12.2. Ræsa skal sýnatökukerfi fyrir agnamassa og sýnatökukerfi fyrir fjölda agna. 

2.12.3. Fjöldi agna skal mældur samfellt. Ákvarða skal meðalstyrkinn með því að tegra merki greiningartækisins í 

gegnum hvern fasa. 

2.12.4. Sýnataka skal hefjast fyrir eða við upphaf ræsingarlotu aflrásar og ljúka við lok prófunarlotu. 

2.12.5. Breyting á sýnatöku 

2.12.5.1. Loftkennd losun 

Ef nauðsyn krefur skal skipta sýnatöku úr þynntum útblæstri og þynningarlofti frá einu pari sýnatökusekkja 

til annars pars sýnatökusekkja við lok hvers fasa í þeirri viðeigandi WLTC-prófunarlotu sem ekin verður. 

2.12.5.2. Agnamassi 

Kröfurnar í lið 2.10.1.1 í þessum undirviðauka gilda. 

2.12.6. Vegalengd aflmælis skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum fyrir hvern fasa.  
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2.13. Lok prófunar 

2.13.1. Slökkva skal á hreyflinum strax að loknum síðasta hluta prófunar. 

2.13.2. Slökkva skal á gassýnissafnara eða öðrum sogbúnaði eða aftengja skal útblásturspípu frá útblástursröri eða 

útblástursrörum ökutækis. 

2.13.3. Fjarlægja skal ökutækið af aflmælinum. 

2.14. Eftirprófunarferli 

2.14.1. Athugun á greiningartæki fyrir lofttegundir 

Athuga skal aflestrartölu fyrir núllstillingar- og kvörðunargas þeirra greiningartækja sem notuð eru fyrir 

samfellda mælingu. Prófunin skal teljast viðunandi ef mismunurinn milli þessara tveggja mælinga, fyrir og 

eftir prófun, er minni en 2% af gildi kvörðunargass. 

2.14.2. Greining á sekkjum 

2.14.2.1. Greina skal útblástursloft og þynningarloft úr sekkjum eins fljótt og auðið er. Í öllum tilvikum skal greina 

útblástursloft eigi síðar en 30 mínútum eftir lok lotufasans. 

Taka skal tillit til tíma hvarfgirnis í gasi fyrir efnasambönd í sekknum. 

2.14.2.2. Eins fljótt og hægt er fyrir greiningu skal núllstilla greiningartækin með viðeigandi núllstillingarlofttegund 

innan þess mælingasviðs sem nota á fyrir hvert efnasamband. 

2.14.2.3. Kvörðunarferill greiningartækjanna skal stilltur með kvörðunargasi sem hefur nafnstyrk sem nemur  

70–100% af viðkomandi mælisviði. 

2.14.2.4. Því næst skal endurathuga núllstillingar greiningartækja: leiði nokkur aflestur í ljós meira en 2% frávik frá 

því mælingasviði sem ákveðið var samkvæmt lið 2.14.2.2 í þessum undirviðauka skal ferlið endurtekið fyrir 

það greiningartæki. 

2.14.2.5. Því næst skal greina sýnin. 

2.14.2.6. Eftir greininguna skulu núllpunktar og kvörðunarpunktar endurathugaðir með sömu gösum og áður. Prófunin 

skal teljast viðunandi ef mismunurinn er minni en 2% af gildi kvörðunargass. 

2.14.2.7. Streymi og þrýstingur hinna ýmsu gastegunda gegnum greiningartækin skal vera það sama og notað er við 

kvörðun greiningartækjanna 

2.14.2.8. Innihald hvers mælds efnasambands skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum eftir stöðgun 

mælitækisins. 

2.14.2.9. Reikna skal út massa og magn allrar losunar, eftir atvikum, í samræmi við 7. undirviðauka. 

2.14.2.10. Framkvæma skal kvarðanir og athuganir annað hvort: 

a) Fyrir og eftir hverja greiningu á pari sekkja eða 

b) fyrir og eftir heila prófun. 

Í tilviki b-liðar skulu kvarðanir og athuganir framkvæmdar á öllum greiningartækjum fyrir öll sviðin sem 

notuð eru við prófunina. 

Í tilviki bæði a- og b-liðar skal nota sama mælisvið greiningartækis fyrir samsvarandi sekki fyrir andrúmsloft 

og útblástur. 

2.14.3. Vigtun agnasýnatökusía 

2.14.3.1. Sýnatökusíu fyrir agnir skal skilað aftur í vigtunarrýmið ekki síðar en einni klukkustund eftir að prófuninni 

lýkur. Hún skal meðhöndluð á ræktunarskál, sem er varin gegn mengun af völdum ryks og hefur loftskipti, í 

a.m.k. eina klukkustund og síðan vigtuð. Heildarþyngd síunnar skal tilgreind í öllum viðeigandi 

prófunarskýrslum.  
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2.14.3.2. Vigta skal a.m.k. tvær ónotaðar en vigtaðar viðmiðunarsíur innan átta klukkustunda frá vigtun sýnasíanna en 

æskilegt er þó að það sé gert samtímis. Viðmiðunarsíurnar skulu vera af sömu stærð og úr sama efni og 

sýnasían. 

2.14.3.3. Ef tiltekin þyngd viðmiðunarsíu breytist um meira en ±5 μg á milli vigtana á sýnasíum skulu sýnasíur og 

viðmiðunarsíur endurmeðhöndlaðar í vigtunarrými og vigtaðar að nýju. 

2.14.3.4. Samanburðurinn á vigtun viðmiðunarsía skal gerður á milli tiltekinna þyngda og hlaupandi meðalgildis 

tiltekinna þyngda viðkomandi viðmiðunarsíunnar. Hlaupandi meðalgildi skal reiknað út frá tilteknum 

þyngdum sem safnast á tímabilinu frá því að viðmiðunarsíur voru settar inn í vigtunarrýmið. Meðaltíminn 

skal vera minnst einn dagur en ekki lengri en 15 dagar. 

2.14.3.5. Leyfilegt er að endurmeðhöndla og endurvigta sýna- og viðmiðunarsíur mörgum sinnum þar til 80 klst. eru 

liðnar eftir mælingu lofttegunda frá losunarprófun. Ef meira en helmingur af fjölda viðmiðunarsía uppfylla 

± 5 μg viðmiðunina á undan eða á þeim punkti þegar 80 klukkustundir eru liðnar getur vigtun sýnasíu talist 

gild. Ef tvær viðmiðunarsíur eru notaðar og önnur uppfyllir ekki ±5 μg viðmiðunina á þeim punkti þegar 

80 klukkustundir eru liðnar getur vigtun sýnasíu talist gild að uppfylltu því skilyrði að summa tölulegs 

mismunar á milli tiltekins og hlaupandi meðaltals frá báðum viðmiðunarsíum skal vera minni en eða jöfn 

10 μg. 

2.14.3.6. Í tilvikum þar sem minna en helmingur viðmiðunarsía uppfyllir ±5 μg viðmiðunina skal viðmiðunarsíu hent 

og losunarprófun endurtekin. Öllum viðmiðunarsíum skal hent og skipt út innan 48 klst. Í öllum öðrum 

tilvikum skal viðmiðunarsíum skipt út a.m.k. á 30 daga fresti og með þeim hætti að engin sýnasía sé vigtuð 

án samanburðar við viðmiðunarsíu sem hefur verið í vigtunarrými í a.m.k. einn dag. 

2.14.3.7. Ef viðmiðanirnar, sem settar eru fram í lið 4.2.2.1 í 5. undirviðauka, um stöðugleika vigtunarrýmis eru ekki 

uppfylltar, en vigtun viðmiðunarsía stenst framangreindar viðmiðanir, getur ökutækjaframleiðandinn valið 

hvort hann samþykkir þyngd sýnasíanna eða lætur ógilda prófanirnar, lagar stjórnbúnað vigtunarrýmisins og 

endurtekur prófunina. 

 _____  

6. undirviðauki - 1. viðbætir 

Prófunaraðferð fyrir losun fyrir öll ökutæki búin kerfum sem endurnýja sig reglubundið 

1. Almenn atriði 

1.1. Í þessum viðbæti eru skilgreind sértæk ákvæði varðandi prófun á ökutæki búnu kerfum sem endurnýja sig 

reglubundið eins og skilgreint er í lið 3.8.1 í þessum viðauka. 

1.2. Losunarstaðlar gilda ekki nauðsynlega í lotum þegar endurnýjun á sér stað. Ekki er þörf á sérstakri 

prófunaraðferð ef reglubundin endurnýjun á sér stað að minnsta kosti einu sinni meðan á prófun 1 stendur og 

hefur átt sér stað a.m.k. einu sinni meðan á undirbúningi ökutækisins stendur eða ef vegalengdin á milli þess að 

reglubundin endurnýjun á sér stað tvisvar í röð felur í sér meiri en 4000 km af endurtekinni keyrslu á prófun 1. 

Í þessu tilviki á viðbætirinn ekki við og nota skal Ki stuðulinn 1,0. 

1.3. Ákvæði þessa viðbætis skulu aðeins gilda að því er varðar mælingar á agnamassa og ekki til mælingar á 

agnafjölda. 

1.4. Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins þarf prófunaraðferðin, sem á sérstaklega 

við kerfi sem endurnýjar sig reglubundið, ekki að gilda um endurnýjunarbúnað ef framleiðandinn lætur í té gögn 

sem sýna að á meðan á lotum stendur þar sem endurnýjun á sér stað er losun innan marka fyrir viðkomandi 

ökutækjaflokk. Í þessu tilviki skal nota fast 1,05 Ki gildi fyrir koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun.  
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1.5. Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins má undanskilja hæsta fasann til að 

ákvarða endurnýjunarstuðulinn Ki fyrir ökutæki í flokkum 2 og 3. 

2. Prófunaraðferð 

Prófunarökutækið skal geta hamlað eða heimilað endurnýjunarferlið svo fremi að þessi aðgerð hafi engin áhrif á 

upphaflega kvörðun hreyfilsins. Forvarnir gegn endurnýjun eru aðeins heimilaðar á meðan á hleðslu 

endurnýjunarkerfisins stendur og á meðan formeðhöndlunarlotur eiga sér stað. Þær eru ekki heimilaðar meðan á 

mælingum á losun í endurnýjunarfasa stendur. Losunarprófunin skal framkvæmd með óbreyttri stýrieiningu frá 

framleiðanda upprunalegs búnaðar. Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins má 

nota tæknilega eftirlitseiningu sem hefur engin áhrif á upphaflega kvörðun hreyfils, á meðan ákvörðun Ki 

stendur. 

2.1. Mæling á losun með útblæstri milli tveggja WLTC-prófunarlota þar sem endurnýjun fer fram 

2.1.1. Meðalgildi losunar á milli endurnýjana og meðan á hleðslu endurnýjunarbúnaðar stendur skal ákvarðað út frá 

meðaltali niðurstaðna úr nokkrum prófunun 1, með nánast jafn löngu millibili (ef þær eru fleiri en tvær). Einnig 

er framleiðanda heimilt að leggja fram gögn sem sýna að losunin helst stöðug (±15%) í WLTC-prófunarlotum á 

milli endurnýjana. Í því tilviki er heimilt að nota losun sem mæld er í prófun 1. Í öllum öðrum tilvikum skal 

ljúka mælingum á losun með a.m.k. tveimur lotum af prófun 1: einni strax eftir endurnýjun (áður en ný hleðsla á 

sér stað) og einni eins nálægt endurnýjunarfasa og hægt er. Allar losunarmælingar skulu framkvæmdar í 

samræmi við þennan undirviðauka og allir útreikningar skulu framkvæmdir í samræmi við 3. lið þessa viðbætis. 

2.1.2. Hleðsluferlið og ákvörðunin á Ki skulu gerð á meðan aksturslotu 1 stendur á vegkefli eða þá í 

hreyfilprófunarbekk með sambærilegri prófunarlotu. Þessar lotur má keyra samfellt (þ.e. án þess að það þurfi að 

slökkva á hreyfli á milli lota). Eftir að tilteknum fjölda lota er lokið má fjarlægja ökutækið af vegkeflinu og 

halda prófun áfram síðar. Óski framleiðandi þess, og með samþykki viðurkenningaryfirvalds, er framleiðanda 

heimilt að þróa aðra aðferð og sýna fram á jafngildi hennar, þ.m.t. hitastig síunnar, lestunarmagn og 

vegalengdina sem ekin er. Þetta má gera á hreyfilprófunarbekk eða á vegkefli. 

2.1.3. Fjöldi lota D milli tveggja WLTC-prófunarlota þar sem endurnýjun á sér stað, fjöldi lota þar sem 

losunarmælingar eiga sér stað (n) og mæling á massalosun M′sij fyrir hvert efnasamband i í hverri lotu j skal 

koma fram á öllum viðeigandi prófunarblöðum. 

2.2. Mælingar á losun meðan á endurnýjun stendur 

2.2.1. Hægt er að ljúka undirbúningi ökutækis fyrir losunarprófun meðan á endurnýjunarfasa stendur, ef þörf krefur, 

með því að nota formeðhöndlunarloturnar sem kveðið er á um í lið 2.6 í þessum undirviðauka eða með 

sambærilegum lotum í hreyfilprófunarbekk, með hliðsjón af hleðsluskilyrðum sem valin hafa verið í lið 2.1.2 í 

þessum viðbæti. 

2.2.2. Prófunarskilyrði og ökutækjaskilyrði fyrir prófun 1 sem lýst er í þessum viðauka gilda áður en fyrsta gilda 

losunarprófun er framkvæmd. 

2.2.3. Endurnýjun skal ekki eiga sér stað meðan á undirbúningi ökutækis stendur. Hægt er að tryggja þetta með því að 

beita einni af eftirfarandi aðferðum: 

2.2.3.1. Koma má fyrir „eftirlíkingu“ af endurnýjunarkerfi eða hluta þess áður en formeðhöndlunarlotur eiga sér stað. 

2.2.3.2. Einhverri annarri aðferð sem framleiðandi og viðurkenningaryfirvald samþykkja sín á milli. 

2.2.4. Framkvæma skal prófun á losun með útblæstri eftir kaldræsingu ásamt endurnýjunarferli í samræmi við 

viðeigandi WLTC-prófunarlotu. 

2.2.5. Ef endurnýjunarferlið krefst fleiri en einnar WLTC-prófunarlotu skal ljúka hverri WLTC-prófunarlotu. Leyfilegt 

er að nota eina agnasýnatökusíu fyrir þær mörgu lotur sem þarf til að ljúka endurnýjunarferlinu. 
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Ef það þarf fleiri en eina WLTC-prófunarlotu skal keyra næstu WLTC-prófunarlotu eða -lotur strax á eftir, án 

þess að slökkt sé á hreyfli, þar til algjör endurnýjun hefur átt sér stað. Ef þörf er fleiri sekkjum fyrir losun 

lofttegunda fyrir margar lotur en sá fjöldi sekkja sem tiltækur er, skal sá tími sem nauðsynlegur er til að setja upp 

nýja prófun vera eins stuttur og mögulegt er. Á meðan á þessu tímabili stendur skal ekki slökkva á hreyflinum. 

2.2.6. Reikna skal losunargildin út á meðan endurnýjun Mri stendur fyrir hvert efnasamband i í samræmi við 3. lið 

þessa viðbætis. Fjöldi viðeigandi prófunarlota d sem mældar eru fyrir algjöra endurnýjun skulu koma fram á 

öllum viðeigandi prófunarblöðum. 

3. Útreikningar 

3.1. Útreikningur á losun með útblæstri og losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun frá einlotu endurnýjunarkerfi 

Msi =
∑ M′sij
n
j=1

n
 fyrir n ≥ 1 

Mri =
∑ M′rij
d
j=1

d
 fyrir d ≥ 1 

Mpi =
Msi × D +Mri × d

D + d
 

þar sem tekið er tillit til hvers efnasambands i: 

M′sij er massalosun efnasambands i í prófunarlotu j án endurnýjunar, í g/km, 

M′rij er massalosun efnasambands i í prófunarlotu j meðan endurnýjun á sér stað, g/km (ef d > 1 skal fyrsta 

WLTC-prófunarlotan keyrð í köldu ástandi og eftirfarandi lotur í heitu ástandi), 

Msi eru meðalgildi massalosunar efnasambands i án endurnýjunar, í g/km, 

Mri eru meðalgildi massalosunar efnasambands i meðan á endurnýjun stendur, í g/km, 

Mpi eru meðalgildi massalosunar efnasambands i, í g/km, 

n er fjöldi prófunarlota, milli lota þar sem endurnýjun á sér stað, þar sem losunarmælingar á WLTC-

prófunarlotu af gerð 1 eru gerðar, ≥ 1, 

d er fjöldi heilla viðeigandi prófunarlota sem þarf til endurnýjunar, 

D er fjöldi heilla viðeigandi prófunarlota milli tveggja lota þar sem endurnýjun fer fram. 

Útreikningur á Mpi er sýndur myndrænt á mynd A6.viðb.1/1. 

Mynd A6.viðb.1/1 

Þættir sem mældir eru við losunarprófun meðan á lotum þar sem endurnýjun á sér stað stendur og á milli 

þeirra (dæmi til skýringar – losun meðan á „D“ stendur getur aukist eða minnkað) 

  

Losun [g/km] 

Fjöldi lota 
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3.1.1. Útreikningur á endurnýjunarstuðli Ki þar sem tekið er tillit til hvers efnasambands i. 

Framleiðandinn getur valið að ákvarða annaðhvort viðbótarfráviksgildi eða margfaldandi stuðla sjálfstætt fyrir 

hvert efnasamband. 

Ki stuðull: 
Ki =

Mpi

Msi
 

Ki fráviksgildi: Ki = Mpi – Msi 

Niðurstöður fyrir Msi, Mpi og Ki og val framleiðanda á gerð stuðuls skal skrásett. Niðurstaða fyrir Ki skal koma 

fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. Niðurstöður Msi, Mpi og Ki skulu koma fram á öllum viðeigandi 

prófunarblöðum. 

Ákvarða má Ki eftir að lokið hefur verið við staka endurnýjunarröð sem tekur til mælinga fyrir, á meðan og eftir 

að endurnýjun á sér stað eins og sýnt er á mynd A6.viðb.1/1. 

3.2. Útreikningur á losun með útblæstri, losun koltvísýrings og eldsneytisnotkun fjöllotukerfa sem endurnýja sig 

reglubundið 

Eftirfarandi skal reiknað út fyrir eina prófunarlotu 1 fyrir markgildalosun og koltvísýringslosun. 

Koltvísýringslosunin sem er notuð við þann útreikning skal stafa frá þrepi nr. 3 sem lýst er í töflu A7/1 í 

7. undirviðauka. 

Msik =
∑ M′sik,j
nk
j=1

nk
 fyrir nj ≥ 1 

Mrik =
∑ M′rik,j
dk
j=1

dk
 fyrir d ≥ 1 

Msi =
∑ Msik × Dk
x
k=1

∑ Dk
x
k=1

 

Mri =
∑ Mrik × dk
x
k=1

∑ dk
x
k=1

 

Mpi =
Msi × ∑ Dk

x
k=1 +Mri × ∑ dk

x
k=1

∑ (Dk + dk)
x
k=1

 

Mpi =
∑ (Msik × Dk +Mrik × dk)
x
k=1

∑ (Dk + dk)
x
k=1

 

Ki stuðull: 
Ki =

Mpi

Msi
 

Ki fráviksgildi: Ki = Mpi – Msi 

þar sem: 

Msi er meðalgildi massalosunar efnasambands i fyrir öll tilfelli k án endurnýjunar, g/km, 

Mri er meðalgildi massalosunar efnasambands i fyrir öll tilfelli k meðan á endurnýjun stendur, g/km, 

Mpi er meðalgildi massalosunar efnasambands i fyrir öll tilfelli k, g/km, 

Msik er meðalgildi massalosunar efnasambands i fyrir öll tilfelli k án endurnýjunar, g/km, 

Mrik er meðalgildi massalosunar efnasambands i fyrir tilfelli k meðan á endurnýjun stendur, g/km, 

M′sik,j er massalosun efnasambands i fyrir tilfelli k í g/km án endurnýjunar sem mæld er við punkt j þar sem 

1 ≤ j ≤ nk, g/km, 
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M′rik,j er massalosun efnasambands i fyrir tilfelli k meðan á endurnýjun stendur (þegar j > 1, þegar fyrsta 

prófun 1 er keyrð köld og loturnar sem koma á eftir heitar), mæld við prófunarlotu j þar sem 1 ≤ j ≤ dk, 

g/km, 

nk er fjöldi heilla prófunarlota fyrir tilfelli k, milli tveggja lotna þar sem endurnýjunarfasar eiga sér stað og 

þar sem losunarmælingar (gerð 1 WLTC-prófunarlotu eða sambærilegar lotur í hreyfilprófunarbekk) eru 

gerðar, ≥ 2, 

dk er fjöldi heilla viðeigandi prófunarlota fyrir tilfelli k sem þarf fyrir algjöra endurnýjun, 

Dk er fjöldi viðeigandi prófunarlota fyrir tilfelli k á milli tveggja lotna þar sem endurnýjunarfasar eiga sér 

stað, 

x er fjöldi heilla endurnýjana. 

Útreikningur á Mpi er sýndur myndrænt á mynd A6.viðb.1/2. 

Mynd A6.viðb.1/2 

Þættir sem mældir eru við losunarprófun meðan á lotum þar sem endurnýjun á sér stað stendur og á milli 

þeirra (dæmi til skýringar) 

 

Útreikningur á Ki fyrir fjöllotu kerfi sem endurnýja sig reglubundið er aðeins mögulegur eftir tiltekinn fjölda 

endurnýjana fyrir hvert kerfi. 

Þegar búið er að framkvæma aðferðina að fullu (A til B, sjá mynd A6.viðb.1/2) ætti að vera hægt að ná 

upphaflegu skilyrði A aftur. 

3.3. Ki-stuðlar (margfaldandi eða samleggjandi) skulu námundaðir að fjórum aukastöfum á grundvelli efnislegrar 

einingar fyrir staðalgildi losunar 

 _____  

Fjöldi lota 
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6. undirviðauki - 2. viðbætir 

Prófunaraðferð fyrir vöktun á endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi 

1. Almenn atriði 

Ef tvinnrafökutæki sem eru ekki ætluð fyrir ytri hleðslu (NOVC-HEV) og tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu (OVC-HEV) eru prófuð, skulu 2. og 3. viðbætir 8. undirviðauka gilda. 

Í þessum viðbæti eru skilgreind sértæk ákvæði varðandi leiðréttingu á niðurstöðum úr prófun fyrir massalosun 

koltvísýrings sem fall af orkujöfnuði ΔEREESS fyrir öll endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfin. 

Leiðrétt gildi fyrir massalosun koltvísýrings skulu samsvara núllgildi orkujafnaðar (ΔEREESS = 0) og skulu reiknuð 

út með leiðréttingarstuðli sem ákvarðaður er eins og skilgreint er hér að neðan. 

2. Mæli- og tækjabúnaður 

2.1. Mæling á straumi 

Afhleðsla endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins skal skilgreind sem neikvæður straumur. 

2.1.1. Mæla skal straum á endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu meðan á prófunum stendur með því að nota 

straumferjald með klemmu eða lokað straumferjald. Straummælingakerfið skal uppfylla þær kröfur sem 

tilgreindar eru í töflu A8/1. Straumferjaldið skal geta meðhöndlað toppstrauma við ræsingu hreyfils og hitaskilyrði 

á mælistaðnum. 

Framkvæma skal núllstillingu og afseglun á undan prófuninni í samræmi við fyrirmæli framleiðanda tækisins í því 

skyni að fá nákvæma mælingu. 

2.1.2. Straumferjöldum skal komið fyrir í hvaða endurhlaðanlega raforkugeymslukerfi sem er á einum af köplunum sem 

tengdir eru beint í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið og skulu innihalda heildarstraum endurhlaðanlega 

raforkugeymslukerfisins. 

Ef um er að ræða varða kapla skal beita viðeigandi aðferðum í samræmi við fyrirmæli viðurkenningaryfirvaldsins. 

Til að auðvelda mælingu straums á endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu með ytri mælibúnaði ættu 

framleiðendur helst að útbúa viðeigandi, örugga og aðgengilega tengistaði á ökutækinu. Ef það er ekki hægt skal 

framleiðandinn veita viðurkenningaryfirvaldinu aðstoð með því að bjóða upp á úrræði til að tengja 

straummælibreytinn við endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið á þann hátt sem lýst er hér að framan. 

2.1.3. Mældur straumur skal tegraður yfir tímabil á 20 Hz-lágmarkstíðni sem gefur mæligildið Q, gefið upp í 

amperstundum Ah. Mældur straumur skal tegraður yfir tímabil sem gefur mæligildið Q, gefið upp í amperstundum, 

Ah. Tegrunin getur átt sér stað í straummælingakerfinu. 

2.2. Gögn úr innbyggðu greiningarkerfi ökutækis 

2.2.1. Að öðrum kosti skal straumurinn í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu ákvarðaður með því að nota gögn sem 

byggð eru á ökutækjum. Eftirfarandi upplýsingar skulu vera aðgengilegar úr prófunarökutækinu til að nota megi 

þessa mæliaðferð: 

a) Tegrað hleðslustöðugildi frá síðustu ræsingu keyrð í Ah, 

b) tegrað hleðslustöðugildi í innbyggða greiningarkerfinu reiknað út á lágmarksúrtakstíðninni 5 Hz, 

c) hleðslustöðugildi í gegnum tengi í innbyggða greiningarkerfinu eins og lýst er í SAE J1962. 

2.2.2. Framleiðandinn skal sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á nákvæmni innbyggða greiningarkerfisins að því er 

varðar hleðslu- og losunargögn endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins. 

Framleiðandinn getur komið á fót ökutækjahóp til að vakta endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið til að sanna að 

gögn innbyggða greiningarkerfisins um hleðslu og losun endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins séu rétt. Sýna 

skal fram á nákvæmni gagna á dæmigerðu ökutæki.  
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Eftirfarandi viðmiðanir fyrir hreyflahóp skulu gilda: 

a) Einkvæm brunaaðferð (þ.e. rafkveikju-, þjöppukveikju-, tvígengis-, fjórgengishreyfill), 

b) einkvæm hleðsla og/eða aðferð við endurheimt (hugbúnaðareining fyrir gögn úr endurhlaðanlega 

raforkugeymslukerfinu), 

c) tiltækileiki gagna um borð, 

d) einkvæmt hleðslujafnvægi sem mælt er af gagnaeiningu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins, 

e) einkvæm jafnvægishermun innbyggða hleðslutækisins. 

2.2.3. Öll endurhlaðanleg raforkugeymslukerfi sem hafa engin áhrif á massa koltvísýringslosunar skulu undanskilin frá 

vöktun. 

3. Leiðréttingaraðferð á grundvelli orkubreytingar endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins 

3.1. Mæling straums í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu skal hefjast um leið og prófun hefst og ljúka um leið og 

ökutækinu hefur verið ekið heila aksturslotu. 

3.2. Rafhleðslujafnvægi Q sem mælt er í rafveitukerfinu skal notað sem mæling á mismun milli orkuinnihalds 

endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis ökutækisins við lok lotunnar og við upphaf hennar. Ákvarða skal 

hleðslujafnvægið fyrir alla keyrðu WLTC-prófunarlotuna. 

3.3. Skrá skal einstök gildi fyrir Qphase í keyrðu lotufösunum. 

3.4. Leiðrétting á massalosun koltvísýrings yfir alla lotuna sem fall af leiðréttingarviðmiðun c 

3.4.1. Útreikningur á leiðréttingarviðmiðun c 

Leiðréttingarviðmiðun c er hlutfallið milli algildis raforkubreytingar ΔEREESS,j og eldsneytisorkunnar og skal 

reiknað út með eftirfarandi jöfnum: 

c = |
ΔEREESS,j

Efuel
|  

þar sem: 

c er leiðréttingarviðmiðunin, 

ΔEREESS,j er rafaflsbreyting allra endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfanna yfir tímabil j, ákvörðuð í samræmi 

við lið 4.1 í þessum viðbæti, Wh, 

j er, í þessum lið, viðeigandi WLTP-prófunarlota í heild sinni, 

EFuel er eldsneytisorkan reiknuð út með eftirfarandi jöfnu: 

Efuel = 10 × HV × FCnb × d 

þar sem: 

Efuel er orkuinnihald þess eldsneytis sem notað er í viðeigandi WLTP-prófunarlotu, Wh, 

HV er varmagildi í samræmi við töflu A6.viðb.2/1, kWh/l, 

FCnb er ójöfnuð eldsneytisnotkun í prófun 1 sem er ekki leiðrétt að því er varðar orkujafnvægi, sem 

ákvörðuð er í samræmi við 6. lið 7. undirviðauka og með því að nota niðurstöðurnar úr 

markgildalosun og koltvísýringslosun sem eru reiknaðar út í 2. þrepi í töflu A7/1, í l/100 km, 

d er ekin vegalengd í samsvarandi viðeigandi WLTP-prófunarlotu, km, 

10 breytistuðull í Wh. 

3.4.2. Beita skal leiðréttingunni ef ΔEREESS er neikvætt (samsvarar afhleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) 

og leiðréttingarviðmiðun c sem er reiknuð í samræmi við lið 3.4.1 í þessum viðbæti er hærri en gildandi 

viðmiðunarmörk í samræmi við töflu A6.viðb.2/2. 

3.4.3. Sleppa skal leiðréttingunni og óleiðrétt gildi skulu notuð ef leiðréttingarviðmiðun c sem er reiknuð í samræmi við 

lið 3.4.1 í þessum viðbæti er minni en gildandi viðmiðunarmörk í samræmi við töflu A6.viðb.2/2. 
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3.4.4. Sleppa má leiðréttingu og nota má óleiðrétt gildi ef: 

a) ΔEREESS er jákvætt (samsvarar hleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins) og leiðréttingarviðmiðun c 

sem er reiknuð í samræmi við lið 3.4.1 í þessum viðbæti er hærri en gildandi viðmiðunarmörk í samræmi við 

töflu A6.viðb.2/2, 

b) framleiðandinn getur sannað fyrir viðurkenningaryfirvaldinu með mælingu að það sé engin tenging milli 

ΔEREESS og massalosunar koltvísýrings annars vegar og ΔEREESS og eldsneytisnotkunar hins vegar. 

Tafla A6.viðb.2/1 

Orkuinnihald eldsneytis 

Eldsneyti Bensín Dísilolía 

Innihald 

etanóls/lífdísilolíu, í % 

  E10   E85    B7   

Varmagildi 

(kWh/l) 

  8,64   6,41    9,79   

Tafla A6.viðb.2/2 

Viðmiðunarmörk leiðréttingar fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (RCB) 

Lota Lág + meðal lág + meðal + há 
lág + meðal + há + 

mjög há 

Viðmiðunarmörk fyrir leiðréttingarviðmiðun c 0,015 0,01 0,005 

4. Beiting leiðréttingarhams 

4.1. Til að beita leiðréttingarhamnum skal reikna út rafaflsbreytinguna ΔTREESS,j á tímabilinu j af öllum 

endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfunum út frá mældum rafstraumi og nafnspennu: 

ΔEREESS,j =∑ ΔEREESS,j,i

n

i=1

 

þar sem: 

ΔEREESS,j,i er rafaflsbreytingin í endurhlaðanlega raforkugeymslukerfinu i á viðkomandi tímabili j, í Wh, 

og: 

ΔEREESS,j,i =
1

3 600
× UREESS × ∫  I

tend

t0

(t)j,idt 

þar sem: 

UREESS er málspenna endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins ákvörðuð í samræmi við IEC 60050-482, í V, 

I(t)j,i er rafstraumur endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis i á viðkomandi tímabili j sem ákvarðaður er í 

samræmi við 2. lið í þessum viðbæti, í A, 

t0 er tíminn við upphaf viðkomandi tímabils j, í s, 

tend er tíminn við lok viðkomandi tímabils j, í s. 

i er skrárnúmer viðkomandi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis, 

n er heildarfjöldi endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfanna, 
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j er skrárnúmer fyrir viðkomandi tímabil, þar sem eitt tímabil skal vera hvaða viðeigandi lotufasi sem er, 

samsetning lotufasa og viðeigandi heildarlota, 

1

3 600
 

er breytistuðullinn frá Ws til Wh. 

4.2. Til að leiðrétta massalosun koltvísýrings, g/km, skal nota sértæka Willans-stuðla fyrir brennsluferli úr töflu 

A6.viðb.2/3. 

4.3. Leiðréttingin skal framkvæmd og henni beitt á heildarlotuna og fyrir hvern lotufasa fyrir sig og hún skal koma 

fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

4.4. Fyrir þennan sértæka útreikning skal nota fasta nýtni riðstraumsrafala fyrir raforkukerfi: 

ηalternator = 0,67 fyrir riðstraumsrafala fyrir raforkukerfi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis 

4.5. Mismunur massalosunar koltvísýrings sem hlýst þar af fyrir umrætt tímabil j vegna álagshegðunar 

riðstraumsrafalans til að hlaða endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið skal reiknaður út með eftirfarandi jöfnu: 

ΔMCO2,j = 0,0036 × ΔEREESS,j ×
1

ηalternator
×Willansfactor ×

1

dj
 

þar sem: 

ΔMCO2,j er mismunur massalosunar koltvísýrings sem hlýst þar af á tímabilinu j, í g/km, 

ΔEREESS,j er orkubreyting endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins á umræddu tímabili j, reiknuð út í 

samræmi við lið 4.1 í þessum viðbæti, í Wh, 

dj er sú fjarlægð sem ekin er á viðkomandi tímabili j, í km, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi tímabil, þar sem eitt tímabil skal vera hvaða viðeigandi lotufasi sem 

er, samsetning lotufasa og viðeigandi heildarlota, 

0,0036 er breytistuðullinn frá Wh yfir í MJ, 

ηalternator er skilvirkni riðstraumsrafalans í samræmi við lið 4.4 í þessum viðbæti, 

Willansfactor er sértækur Willans-stuðull fyrir brennsluferlið eins og skilgreint er í töflu A6.viðb.2/3, í gCO2/MJ. 

4.5.1. Koltvísýringsgildin fyrir hvern fasa og heildarlotuna skulu leiðrétt eins og hér segir: 

MCO2,p,3 = MCO2,p,1 – ΔMCO2,j 

MCO2,c,3 = MCO2,c,2 – ΔMCO2,j 

þar sem: 

ΔMCO2,j er niðurstaðan úr lið 4.5 í þessum viðbæti á tímabili j, í g/km. 

4.6. Til að leiðrétta koltvísýringslosun, g/km, skal nota Willans-stuðlana í töflu A6.viðb.2/3. 

Tafla A6.viðb.2/3 

Willans-stuðlar 

 Innsog Þrýstingsstjórnuð 

Rafkveikja     

   

    

   

Bensín (E10) l/MJ 0,0756 0,0803 
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 Innsog Þrýstingsstjórnuð 

  gCO2/MJ 174 184 

 CNG (G20) m3/MJ 0,0719 0,0764 

 gCO2/MJ 129 137 

 Fljótandi jarðolíugas 

(LPG) 

l/MJ 0,0950 0,101 

 gCO2/MJ 155 164 

 E85 l/MJ 0,102 0,108 

 gCO2/MJ 169 179 

Þjöppukveikja     

   

    

   

Dísilolía (B7) l/MJ 0,0611 0,0611 

 gCO2/MJ 161 161 

6. undirviðauki – 3. viðbætir 

Útreikningur á gasorkuhlutfalli fyrir loftkennt eldsneyti (fljótandi jarðolíugas og jarðgas/lífmetan) 

1. Mæling á massa loftkennds eldsneytis sem er notað í prófunarlotu prófunar 1 

Mæling á massa gass sem er notað í prófunarlotunni skal gerð með vigtunarkerfi fyrir eldsneyti sem getur mælt þyngd 

geymsluílátsins við prófunina í samræmi við eftirfarandi: 

a) Munurinn á milli mælingar við upphaf og við lok prófunarinnar sýnir nákvæmni sem er ±2% eða betri. 

b) Gera skal varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir mælingarskekkjur. 

Slíkar varúðarráðstafanir skulu a.m.k. felast í því að sýna varkárni við uppsetningu búnaðarins í samræmi við 

leiðbeiningar frá framleiðanda mælitækisins og góðar verkfræðilegar starfsvenjur. 

c) Aðrar mæliaðferðir eru leyfðar ef hægt er að sýna fram á jafngilda nákvæmni. 

2. Útreikningur á gasorkuhlutfalli 

Gildi eldsneytisnotkunar skal reiknað út frá losun vetniskolefna, kolsýrings og koltvísýrings sem er ákvörðuð út frá 

niðurstöðum mælinga að því gefnu að einungis loftkennt eldsneyti sé brennt við prófunina. 

Ákvarða skal gashlutfall orkunnar sem er notuð í prófunarlotunni með eftirfarandi jöfnu: 

Ggas = (
Mgas × cf × 10

4

FCnorm × dist × ρ
) 

þar sem: 

Ggas er gasorkuhlutfallið, í % 

Mgas er massi loftkennds eldsneytis sem er notað í prófunarlotunni, í kg, 

FCnorm er eldsneytisnotkunin (í l/100 km fyrir fljótandi jarðolíugas, í m3/100 km fyrir jarðgas/lífmetan) sem er 

reiknuð út í samræmi við liði 6.6 og 6.7 í 7. undirviðauka, 
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dist er vegalengdin sem skráð er í prófunarlotunni, í km, 

ρ er eðlismassi gassins: 

ρ = 0,654 kg/m3 fyrir jarðgas/lífmetan, 

ρ = 0,538 kg/lítra fyrir fljótandi jarðolíugas, 

cf er leiðréttingarstuðullinn að eftirtöldum gildum gefnum: 

cf = 1 ef um er að ræða jarðolíugas eða viðmiðunareldsneyti G20, 

cf = 0,78 ef um er að ræða viðmiðunareldsneyti G25.“ 

32) Í stað 6. undirviðauka a kemur eftirfarandi: 

„Undirviðauki 6a 

Prófun með leiðréttingu á umhverfishita til að ákvarða koltvísýringslosun við dæmigerð svæðisbundin skilyrði 

1. Inngangur 

Í þessum undirviðauka er lýst viðbótarprófunaraðferð með leiðréttingu á umhverfishita (ATCT) til að ákvarða 

koltvísýringslosun við dæmigerð svæðisbundin skilyrði. 

1.1. Leiðrétta skal koltvísýringslosun frá ökutækjum með brunahreyfil og tvinnrafökutækjum, sem eru ekki ætluð 

fyrir ytri hleðslu, og gildi fyrir tvinnrafökutæki, sem ætluð eru fyrir ytri hleðslu, í hleðsluham, í samræmi við 

kröfurnar í þessum undirviðauka. Ekki er þörf á leiðréttingu fyrir koltvísýringsgildi afhleðsluprófunar. Ekki er 

þörf á leiðréttingu fyrir rafdrægni. 

2. Prófunarhópur með leiðréttingu á umhverfishita (ATCT) 

2.1. Einungis er heimilt að ökutæki sem eru eins að því er varðar alla eftirfarandi eiginleika séu hluti af sama ATCT-

hópi: 

a) Uppbyggingu aflrásar (þ.e. brunahreyfill, blendingshreyfill, efnarafali eða rafmagnshreyfill), 

b) brunaferli (þ.e. tvígengis eða fjórgengis), 

c) fjöldi og fyrirkomulag strokka, 

d) aðferð við bruna í hreyfli (þ.e. óbein eða bein innsprautun), 

e) gerð kælikerfis (þ.e. loft, vatn eða olía), 

f) loftinntaksaðferð (þ.e. innsog eða þrýstingsstjórnun), 

g) eldsneyti sem hreyfillinn er gerður fyrir (þ.e. bensín, dísilolía, jarðgas, fljótandi jarðolíugas, o.s.frv.), 

h) hvarfakútur (þ.e. þrívirkur, NOx-gildra fyrir veika blöndu, valvís hvötuð afoxun, NOx-hvati fyrir veika 

blöndu eða annað), 

i) hvort agnasía sé uppsett eða ekki og 

j) útblásturshringrás (með eða án, kæld eða án kælingar). 

Að auki skulu ökutækin vera svipuð að því er varðar eftirfarandi eiginleika: 

k) munurinn á sprengirými hreyfla ökutækjanna skal ekki vera meiri en sem nemur 30% þess ökutækis sem 

hefur lægsta sprengirýmið og 

l) einangrun vélarrýmis skal vera af samskonar gerð að því er varðar efni, magn og staðsetningu einangrunarinnar. 

Framleiðendur skulu sýna viðurkenningaryfirvaldinu fram á (t.d. með CAD-tölvuteikningum) að umfang og 

þyngd einangrunarefnisins sem er sett í öll ökutæki hópsins sé meira en 90% af því sem notað er í ATCT-

mælda viðmiðunarökutækinu. 
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Einnig er heimilt að líta svo á að munur á efni og staðsetningu einangrunarefnis sé hluti af einum ATCT-hópi að 

uppfylltum því skilyrði að hægt sé að sýna fram á að prófunarökutækið sé versti kosturinn að því er varðar 

einangrun vélarrýmis. 

2.1.1. Ef virkur varmageymslubúnaður hefur verið settur upp skulu aðeins ökutæki sem uppfylla eftirfarandi kröfur 

teljast vera hluti af sama ATCT-hópnum: 

i. Varmarýmdin, sem skilgreind er af varmanum sem geymdur er í kerfinu, er á bilinu 0–10% ofar en vermir 

prófunarökutækisins og 

ii. framleiðandi upprunalegs búnaðar geti fært tækniþjónustunni sannanir fyrir því að tími hitalosunar við 

ræsingu hreyfils innan hóps sé innan vikmarka sem eru 0-10% undir tíma hitalosunar í prófunarökutæki. 

2.1.2. Aðeins ökutæki sem uppfylla viðmiðanir sem settar eru fram í lið 3.9.4 í þessum 6. undirviðauka a skulu teljast 

hluti sama ATCT-hópsins. 

3. Tilhögun ATCT-prófunar 

Prófun 1 sem tilgreind er í 6. undirviðauka skal framkvæmd að undanskildum kröfunum sem tilgreindar eru í 

liðum 3.1 til 3.9 í þessum 6. undirviðauka a. Þetta krefst einnig nýs útreiknings og beitingar gírskiptingarpunkta í 

samræmi við 2. undirviðauka að teknu tilliti til mismunandi ökumótstöðu eins og tilgreint er í lið 3.4 í þessum 6. 

undirviðauka a. 

3.1. Umhverfisskilyrði fyrir ATCT-prófun 

3.1.1. Það hitastig (Treg) sem nota skal til að láta ökutækið ná varmajafnvægi við og framkvæma ATCT-prófunina við 

skal vera 14 °C. 

3.1.2. Lágmarkstími til að koma á varmajafnvægi (tsoak_ATCT) fyrir ATCT-prófun skal vera 9 klst. 

3.2. Prófunarklefi og varmajafnvægissvæði 

3.2.1. Prófunarklefi 

3.2.1.1. Prófunarklefinn skal hafa hitastig stillipunkts sem jafngildir Treg. Gildi raunhitastigs skal vera innan ±3 °C við 

upphaf prófunarinnar og innan ±5 °C meðan á prófuninni stendur. 

3.2.1.2. Sértækur raki (H) í annaðhvort loftinu í prófunarklefanum eða inntaksloftinu í hreyflinum skal vera: 

3,0 ≤ H ≤ 8,1 (g H2O/kg af þurru lofti) 

3.2.1.3. Mæla skal lofthita og raka við úttak kæliviftunnar á 0,1 Hz tíðni. 

3.2.2. Varmajafnvægissvæði 

3.2.2.1. Hitastig stillipunkts á varmajafnvægissvæðinu skal jafngilda Treg og gildi raunhitastigs skal vera innan ±3 °C á 

fimm mínútna hlaupandi meðalgildi og má ekki sýna kerfisbundið frávik frá stillipunktinum. Hitastig skal 

stöðugt mælt á 0,033 Hz lágmarkstíðni. 

3.2.2.2. Staðsetning hitaskynjarans fyrir varmajafnvægissvæði skal vera dæmigerð til að mæla umhverfishitann í 

kringum ökutækið og skal tækniþjónustan athuga hana. 

Skynjarinn skal vera a.m.k. 10 cm frá vegg varmajafnvægissvæðisins og vera varinn gegn beinu lofstreymi. 

Loftstreymisskilyrði innan varmajafnvægissvæðisins í nágrenni við ökutækið skulu endurspegla eðlilegt 

varmastreymi sem dæmigert er fyrir stærð herbergisins (ekkert þvingað varmastreymi). 

3.3. Prófunarökutæki 

3.3.1. Ökutækið sem prófað er skal vera dæmigert fyrir hópinn sem ATCT-gögnin eru ákvörðuð fyrir (eins og lýst er í 

lið 2.1 í þessum 6. undirviðauka a). 

3.3.2. Úr ATCT-hópnum skal velja brúunarhópinn með lægsta slagrými hreyfils (sjá 2. lið í þessum 6. undirviðauka a) 

og prófunarökutækið skal vera í tilhöguninni „ökutæki H“ í þessum hópi.  
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3.3.3. Það ökutæki sem er með lægsta vermi í virka varmageymslubúnaðinum og hægustu varmalosun fyrir virka 

varmageymslubúnaðinn frá ATCT-hópnum skal valið, eftir atvikum. 

3.3.4. Prófunarökutækið skal uppfylla kröfurnar sem kveðið er á um í lið 2.3 í 6. undirviðauka og lið 2.1 í þessum 

6. undirviðauka a. 

3.4. Stillingar 

3.4.1. Ökumótstöðu- og aflmælisstillingar skulu vera eins og tilgreint er í 4. undirviðauka, þ.m.t. krafan um að stofuhiti 

skuli vera 23 C°. 

Til að taka tillit til mismunar á eðlismassa lofts við 14 °C þegar hann er borinn saman við eðlismassa lofts við 

20 °C skal vegkeflið stillt eins og tilgreint er í 7. og 8. lið 4. undirviðauka með þeirri undantekningu að f2_TReg úr 

eftirfarandi jöfnu skal notað sem markgildi Ct. 

f2_TReg = f2 × (Tref + 273)/(Treg + 273) 

þar sem: 

f2 er annars stigs ökumótstöðustuðull, við viðmiðunarskilyrði, í N/(km/klst.)2, 

Tref er viðmiðunarhitastig ökumótstöðu eins og tilgreint er í lið 3.2.10 í þessum viðauka, í C, 

Treg er svæðisbundið hitastig, eins og er skilgreint í lið 3.1.1, í C. 

Ef gild stilling vegkeflis á 23 °C er möguleg skal annars stigs vegkeflisstuðullinn Cd aðlagaður í samræmi við 

eftirfarandi jöfnu: 

Cd_Treg = Cd + (f2_TReg – f2) 

3.4.2. Framkvæma skal ATCT-prófunina og stillingu á ökumótstöðu hennar á vegkefli fyrir tvíhjóladrif ef samsvarandi 

prófun 1 var framkvæmd á vegkefli fyrir tvíhjóladrif og þá skal framkvæma ATCT-prófunina og stillingu á 

ökumótstöðu hennar á vegkefli fyrir fjórhjóladrif ef samsvarandi prófun 1 var gerð á vegkefli fyrir fjórhjóladrif. 

3.5. Formeðhöndlun 

Óski framleiðandi þess má framkvæma formeðhöndlun við Treg. 

Hitastig hreyfilsins skal vera innan ±2 °C af stillipunkti við 23 °C eða vera Treg, eftir því hvort hitastigið er valið 

fyrir formeðhöndlunina. 

3.5.1. Hrein brunahreyfilsökutæki skulu formeðhöndluð eins og tilgreint er í lið 2.6 í 6. undirviðauka. 

3.5.2. Tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu skulu formeðhöndluð eins og tilgreint er í lið 3.3.1.1 í 

8. undirviðauka. 

3.5.3. Tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu skulu formeðhöndluð eins og tilgreint er í lið 2.1.1 eða 2.1.2 í 4. viðbæti 

við 8. undirviðauka. 

3.6. Aðferð til að koma á varmajafnvægi 

3.6.1. Eftir formeðhöndlun og fyrir prófun skulu ökutækin geymd á varmajafnvægissvæði með þeim 

umhverfisskilyrðum sem lýst er í lið 3.2.2 í þessum 6. undirviðauka a. 

3.6.2. Frá lokum formeðhöndlunar til varmajafnvægismeðhöndlunar við Treg skal ökutækið ekki látið vera við annað 

hitastig en Treg lengur en 10 mínútur. 

3.6.3. Ökutækið skal síðan geymt á varmajafnvægissvæðinu þannig að tíminn frá lokum formeðhöndlunar-

prófunarinnar til upphafs ATCT-prófunarinnar sé jafngildur tsoak_ATCT með vikmörkum allt að 15 mínútum til 

viðbótar. Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins má framlengja tsoak_ATCT um 

allt að 120 mínútur. Í slíku tilviki skal nota framlengda tímann fyrir kælinguna sem tilgreind er í lið 3.9 í þessum 

undirviðauka.  
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3.6.4. Varmajafnvægismeðhöndlunin skal framkvæmd án þess að notuð sé kælivifta og með alla hluta ökutækis 

staðsetta eins og gert er ráð fyrir við venjulega kyrrstöðu. Tíminn milli loka formeðhöndlunar og upphafs ATCT-

prófs skal skráður. 

3.6.5. Flutningurinn af varmajafnvægissvæðinu í prófunarklefann skal taka eins stuttan tíma og auðið er. Ökutækið 

skal ekki haft í öðru hitastigi en Treg lengur en 10 mínútur. 

3.7. ATCT-prófun 

3.7.1. Prófunarlotan skal vera viðeigandi WLTC-prófunarlota eins og tilgreint er í 1. undirviðauka fyrir þann 

undirflokk ökutækja. 

3.7.2. Fylgja skal verklagsreglum til að framkvæma losunarprófun eins og tilgreint er í 6. undirviðauka um hrein 

brunahreyfilsökutæki og í 8. undirviðauka um tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og um 

hleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu með þeirri undanþágu að umhverfisskilyrðin fyrir 

prófunarklefann skulu vera þau sem lýst er í lið 3.2.1 í þessum 6. undirviðauka a. 

3.7.3. Einkum skal losun gegnum útblástursrör, sem skilgreind er í þrepi nr. 1 í töflu A7/1 fyrir hrein 

brunahreyfilsökutæki og í þrepi nr. 2 í töflu A8/5 fyrir tvinnrafökutæki við ATCT-prófun, ekki vera yfir Euro 6 

losunarmörkum sem gilda um prófunarökutækið samkvæmt skilgreiningu í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 715/2007. 

3.8. Útreikningur og skjalahald 

3.8.1. Leiðréttingarstuðull hóps, FCF, skal reiknaður út sem hér segir: 

FCF = MCO2,Treg/MCO2,23° 

þar sem 

MCO2,23° er massalosun koltvísýrings fyrir meðaltal allra viðeigandi prófana 1 á ökutæki H við 23 °C, eftir 

þrep nr. 3 í töflu A7/1 í 7. undirviðauka fyrir hrein brunahreyfilsökutæki og eftir þrep nr. 3 í töflu 

A8/5 fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu, en án frekari leiðréttingar, í g/km, 

MCO2,Treg er massalosun koltvísýrings í gegnum heila WLTC-lotu við svæðisbundið hitastig eftir þrep nr. 3 í 

töflu A7/1 í 7. undirviðauka fyrir hrein brunahreyfilsökutæki og eftir þrep nr. 3 í töflu A8/5 fyrir 

tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, en 

án frekari leiðréttingar, í g/km. Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, 

sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu skal nota KCO2 stuðulinn eins og hann er skilgreindur í 

2. viðbæti 8. undirviðauka. 

Mæla skal bæði MCO2,23° og MCO2,Treg á sama prófunarökutækinu. 

Leiðréttingarstuðull hóps FCF skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

Leiðréttingarstuðull hóps FCF skal námundaður að fjórum aukastöfum. 

3.8.2. Koltvísýringsgildi fyrir hvert hreint brunahreyfilsökutæki innan ATCT-hópsins (eins og skilgreint er í lið 2.3 í 

þessum 6. undirviðauka a) skulu reiknuð út með eftirfarandi jöfnum: 

MCO2,c,5 = MCO2,c,4 × FCF 

MCO2,p,5 = MCO2,p,4 × FCF 

þar sem 

MCO2,c,4 og MCO2,p,4 er massalosun koltvísýrings í gegnum heila WLTC-prófunarlotu, c, og lotufasa, p, sem leiðir 

af fyrra útreikningaþrepi, í g/km, 

MCO2,c,5 og MCO2,p,5 er massalosun koltvísýrings í gegnum heila WLTC-lotu, c, og lotufasa, p, þ.m.t. ATCT-

leiðréttingu og skal notað fyrir frekari leiðréttingar eða frekari útreikninga, í g/km.  
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3.8.3. Koltvísýringsgildi fyrir hvert tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem ekki er ætlað fyrir 

ytri hleðslu innan ATCT-hópsins (eins og skilgreint er í lið 2.3 í þessum 6. undirviðauka a) skulu reiknuð út með 

eftirfarandi jöfnum: 

MCO2,CS,c,5 = MCO2,CS,c,4 × FCF 

MCO2,CS,p,5 = MCO2,CS,p,4 × FCF 

þar sem 

MCO2,CS,c,4 og MCO2,CS,p,4 er massalosun koltvísýrings í gegnum heila WLTC-prófunarlotu, c, og lotufasa, p, sem 

leiðir af fyrra útreikningaþrepi, í g/km, 

MCO2,CS,c,5 og MCO2,CS,p,5 er massalosun koltvísýrings í gegnum heila WLTC-lotu, c, og lotufasa, p, þ.m.t. ATCT-

leiðréttingu og skal notað fyrir frekari leiðréttingar eða frekari útreikninga, í g/km. 

3.8.4. Ef leiðréttingarstuðull hóps FCF er minni en einn telst hann vera jafn einum við verstu hugsanlegu aðstæður í 

samræmi við lið 4.1 í þessum undirviðauka. 

3.9. Ákvæði fyrir kælingu 

3.9.1. Að því er varðar prófunarökutæki sem er viðmiðunarökutæki fyrir ATCT-hóp og öll ökutæki af gerðinni H í 

brúunarhópum innan ATCT-hópsins skal mæla lokahitastig kælivökva hreyfilsins eftir að hafa keyrt viðkomandi 

prófun 1 við 23 °C og síðan varmajafnvægismeðhöndlun við 23 °C á meðan tsoak_ATCT stendur, með vikmörk upp 

að 15 mínútum til viðbótar. Tímalengdin er mæld frá lokum þeirrar viðkomandi prófunar 1. 

3.9.1.1. Ef tsoak_ATCT hefur verið framlengt í viðkomandi ATCT-prófun skal sami varmajafnvægistíminn notaður, með 

vikmörk upp á 15 mínútur til viðbótar. 

3.9.2. Hefja skal kælingarferlið eins fljótt og auðið er þegar prófun 1 er lokið, með hámarkstöf upp á 20 mínútur. 

Mældur varmajafnvægistími er tíminn á milli mælingar á lokahitastigi og loka prófunar 1 við 23 °C og skal 

koma fram á öllum viðeigandi prófunarblöðum. 

3.9.3. Meðalhiti varmajafnvægissvæðis síðustu 3 klukkustundirnar skal dregið frá mældu hitastigi kælivökva 

hreyfilsins við lok varmajafnvægistímans sem tilgreindur er í lið 3.9.1. Vísað er í þetta sem ΔT_ATCT, sem er 

námundað að næstu heilu tölu. 

3.9.4. Ef ΔT_ATCT er hærra en eða jafnt og –2 °C úr ΔT_ATCT gildi prófunarökutækisins skal þessi brúunarhópur teljast 

tilheyra sama ATCT-hópnum. 

3.9.5. Mæla skal kælivökvann á sama stað í kælikerfinu í öllum ökutækjum innan ATCT-hóps. Sá staður skal vera eins 

nálægt hreyflinum og hægt er svo að hitastig kælivökvans sé eins dæmigert og hægt er fyrir hitastig hreyfilsins. 

3.9.6. Mæling hitastigs á varmajafnvægissvæðum skal vera eins og tilgreint er í lið 3.2.2.2 í þessum 6. undirviðauka a. 

4. Staðgöngukostir í ferli mælingar 

4.1. Kæling ökutækis við verstu hugsanlegu aðstæður 

Að beiðni framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvalds er heimilt að beita kælingaraðferð prófunar 1 

í stað fyrir ákvæðin í lið 3.6 í þessum 6. undirviðauka a. Í því skyni: 

a) Ákvæði liðar 2.7.2 í 6. undirviðauka skulu gilda ásamt viðbótarkröfum um að varmajöfnunartíminn vari í 

minnst 9 klukkustundir. 

b) Hitastig hreyfilsins skal vera innan ±2 °C frá stillipunktinum Treg áður en ATCT-prófun hefst. Það hitastig 

skal koma fram á öllum viðeigandi prófunarblöðum. Í þessu tilviki má sleppa ákvæðinu fyrir kælingu sem 

lýst er í lið 3.9 í þessum 6. undirviðauka a og viðmiðunum fyrir einangrun vélarrýmis hvað varðar öll 

ökutæki í hópnum. 
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Þessi staðgöngukostur er ekki leyfður ef ökutækið er búið virkum varmageymslubúnaði. 

Beiting þeirrar nálgunar skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

4.2. ATCT-hópur sem samanstendur af einum brúunarhópi 

Sleppa má ákvæðinu um kælingu sem lýst er í lið 3.9 í þessum 6. undirviðauka a ef ATCT-hópurinn hefur 

einungis einn brúunarhóp. Þetta skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum. 

4.3. Annars konar hitamæling hreyfils 

Ef mæling á hitastigi kælivökva er ekki gerleg má, að beiðni framleiðanda og með samþykki viðurkenningar-

yfirvalds, nota hitastig á smurolíu í stað fyrir hitastig kælivökva vegna ákvæðisins um kælingu sem lýst er í lið 

3.9 í þessum 6. undirviðauka a. Í því tilviki skal nota hitastig á smurolíu fyrir öll ökutæki í hópnum. 

Beiting þeirrar aðferðar skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum.“ 

33) Eftirfarandi 6. undirviðauka b er bætt við: 

„Undirviðauki 6b 

Leiðrétting á niðurstöðum fyrir koltvísýring út frá markhraða og markvegalengd 

1. Almennt 

Í þessum 6. undirviðauka b er skilgreind lýsing á sértækum ákvæðum varðandi leiðréttingu á niðurstöðum úr 

prófun fyrir losun koltvísýrings út frá markhraða og markvegalengd. 

Ákvæði þessa 6. undirviðauka b eiga einungis við um hrein brunahreyfilsökutæki. 

2. Hraðamæling ökutækis 

2.1. Taka skal sýni af raunverulegum/mældum hraða ökutækis (vmi, í km/klst.) með mælingu á hraða keflisins í 

vegkeflinu með 10 Hz tíðni mælinga ásamt rauntímanum sem svarar til raunverulega hraðans. 

2.2. Markhraðinn (vi, í km/klst.) á milli tímapunkta í töflum A1/1 til A1/12 í 1. undirviðauka skal ákvarðaður með 

línulegri brúunaraðferð á tíðninni 10 Hz. 

3. Leiðréttingarferli 

3.1. Útreikningur á raunverulegu/mældu afli og markafli við hjólin 

Reikna skal út afl og krafta við hjólin út frá markhraða og raunverulegum/mældum hraða með eftirfarandi jöfnum: 

𝐹𝑖 = 𝑓0 + 𝑓1 ×
(𝑉𝑖 + 𝑉𝑖−1)

2
+ 𝑓2 ×

(𝑉𝑖 + 𝑉𝑖−1)
2

4
+ (𝑇𝑀 +𝑚𝑟) × 𝑎𝑖 

𝑃𝑖 = 𝐹𝑖 ×
(𝑉𝑖 + 𝑉𝑖−1)

3,6 × 2
× 0,001 

𝐹𝑚𝑖 = 𝑓0 + 𝑓1 ×
(𝑉𝑚𝑖 + 𝑉𝑚𝑖−1)

2
+ 𝑓2 ×

(𝑉𝑚𝑖 + 𝑉𝑚𝑖−1)
2

4
+ (𝑇𝑀 +𝑚𝑟) × 𝑎𝑚𝑖 

𝑃𝑚𝑖 = 𝐹𝑚𝑖 ×
(𝑉𝑚𝑖 + 𝑉𝑚𝑖−1)

3,6 × 2
× 0,001 

𝑎𝑖 =
(𝑉𝑖 − 𝑉𝑖−1)

3,6 × (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
 

𝑎𝑚𝑖 =
(𝑉𝑚𝑖−𝑉𝑚𝑖−1)

3,6×(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1)
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þar sem: 

Fi er markdrifkrafturinn meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í N, 

Fmi er raunverulegur/mældur drifkraftur meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í N, 

Pi er markaflið meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í kW, 

Pmi er raunverulegt/mælt afl meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í kW, 

f0, f1, f2 eru ökumótstöðustuðlar úr 4. undirviðauka, N, N/(km/klst, N/(km/klst)2, 

Vi er markhraðinn á tímanum (i), í km/klst., 

Vmi er raunverulegur/mældur hraði á tímanum (i), í km/klst, 

TM er prófunarmassi ökutækis, í kg, 

mr er samsvarandi virkur massi snúningsíhluta í samræmi við lið 2.5.1 í 4. undirviðauka, í kg, 

ai er markhröðunin meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í m/s2, 

ami er raunveruleg/mæld hröðun meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í m/s2, 

ti er tíminn, í s. 

3.2. Upphaflegt POVERRUN,1 gildi er reiknað út í næsta þrepi með eftirfarandi jöfnu: 

POVERRUN,1 = – 0,02 × PRATED 

þar sem: 

POVERRUN,1 er upphaflegt umframafl, í kW, 

PRATED er nafnafl ökutækis, í kW. 

3.3. Öll útreiknuð gildi Pi og Pmi sem eru lægri en POVERRUN,1 skulu stillt á POVERRUN,1 í því skyni að útiloka neikvæð 

gildi sem varða ekki koltvísýringslosun. 

3.4. Reikna skal út Pm,j gildin fyrir hvern einstakan fasa WLTC-prófunarlotunnar með eftirfarandi jöfnu: 

𝑃𝑚,𝑗 =∑ 𝑃𝑚𝑖/𝑛
𝑡𝑒𝑛𝑑

𝑡0

 

þar sem: 

Pm,j er meðaltal af raunafli/mældu afli í fasa j sem um ræðir, í kW, 

Pmi er raunverulegt/mælt afl meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur, í kW, 

t0 er tíminn við upphaf viðkomandi fasa j, í s, 

tend er tíminn við lok viðkomandi fasa j, í s, 

n er fjöldi tímaþrepa í viðkomandi fasa, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi fasa. 

3.5. Meðaltal leiðréttingar á massalosun koltvísýrings (g/km) fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslu-

kerfis (RCB) í hverjum fasa viðeigandi WLTC-prófunarlotu skal gefið upp í g/s einungum með eftirfarandi jöfnu: 

𝑀𝐶𝑂2,𝑗 = 𝑀𝐶𝑂2,𝑅𝐶𝐵,𝑗 ×
𝑑𝑚,𝑗

𝑡𝑗
 

þar sem: 

MCO2,j er meðalmassalosun koltvísýrings í fasa j, í g/s, 

MCO2,RCB,j er massalosun koltvísýrings í þrepi nr. 1 í töflu A7/1 í 7. undirviðauka í fasa j í WLTC-prófunarlotunni 

sem um ræðir, leiðrétt í samræmi við 2. viðbæti við 6. undirviðauka og með þeirri kröfu að 

leiðréttingu fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (RCB) sé beitt án þess að 

taka tillit til leiðréttingarviðmiðunar c, 
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dm,j er sú fjarlægð sem er raunverulega ekin í viðkomandi fasa j, í km, 

tj er tímalengd viðkomandi fasa j, í s. 

3.6. Í næsta þrepi skal, í hverjum fasa WLTC-prófunar, tengja þessa massalosun koltvísýrings (g/s) við meðalgildin 

Pm,j1 sem reiknuð eru út í samræmi við lið 3.4 í þessum 6. undirviðauka b. 

Reikna skal út bestu aðlögun gagnanna með aðhvarfsaðferð minnstu fervika. Dæmi um þessa aðhvarfslínu (Veline-

línu) er sýnt á mynd A6b/1. 

Mynd A6b/1 

Dæmi um Veline-aðhvarfslínu 

 

3.7. Sérstök Veline-jafna 1 fyrir ökutæki sem er reiknuð út frá lið 3.6 í þessum 6. undirviðauka b er notuð til að 

skilgreina samsvörunina á milli koltvísýringslosunar í g/s í viðkomandi fasa j og meðaltalið af mældu afli við hjólin 

í sömu prófunarlotu j og er gefin upp með eftirfarandi jöfnu: 

MCO2,j = (kv,1 × Pm,j1) + Dv,1 

þar sem: 

MCO2,j er meðalmassalosun koltvísýrings í fasa j, í g/s, 

Pm,j1 er meðaltal af raunafli/mældu afli í viðkomandi fasa j og er reiknað út með POVERRUN,1, í kW, 

kv,1 er hallatalan í Veline-jöfnu 1, í g CO2/kWs, 

Dv,1 er fastinn í Veline-jöfnu 1, í g CO2/s. 

3.8. Næsta POVERRUN,2 gildi er reiknað út í næsta þrepi með eftirfarandi jöfnu: 

POVERRUN,2 = – Dv,1/ kv,1 

þar sem: 

POVERRUN,2 er næsta umframafl, í kW 

kv,1 er hallatalan í Veline-jöfnu 1, í g CO2/kWs, 

Dv,1 er fastinn í Veline-jöfnu 1, í g CO2/s. 

3.9. Öll útreiknuð gildi Pi og Pmi í lið 3.1 í þessum 6. undirviðauka b sem eru lægri en POVERRUN,2 skulu stillt að 

POVERRUN,2 í því skyni að útiloka neikvæð gildi sem varða ekki koltvísýringslosun. 

3.10. Endurreikna skal Pm,j2 gildin fyrir hvern einstakan fasa WLTC-prófunar með jöfnunum í lið 3.4 í þessum 6. 

undirviðauka b,  

Afl Pm,j (kW) 

VELINE-LÍNA 
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3.11. Reikna skal út nýja sérstaka Veline-jöfnu 2 fyrir ökutæki með aðhvarfsaðferð minnstu fervika sem lýst er í lið 3.6 í 

þessum 6. undirviðauka b. Veline-jafna 2 er gefin upp með eftirfarandi jöfnu: 

MCO2,j = (kv,2 × Pm,j2) + Dv,2 

þar sem: 

MCO2,j er meðalmassalosun koltvísýrings í fasa j, í g/s, 

Pm,j2 er meðaltal af raunafli/mældu afli í viðkomandi fasa j og er reiknað út með POVERRUN,2, í kW, 

kv,2 er hallatalan í Veline-jöfnu 2, í g CO2/kWs, 

Dv,2 er fastinn í Veline-jöfnu 2, í g CO2/s. 

3.12. Í næsta þrepinu skal reikna út Pi,j gildin úr sniði markhraðans fyrir hvern einstakan fasa WLTC-prófunarlotunnar 

með eftirfarandi jöfnu: 

𝑃𝑖,𝑗2 =∑ 𝑃𝑖,2/𝑛
𝑡𝑒𝑛𝑑

𝑡0

 

þar sem: 

Pi,j2 er meðaltal markafls í viðkomandi fasa j og er reiknað út með POVERRUN,2, í kW, 

Pi,2 er markaflið meðan á tímabilinu frá (i – 1) til (i) stendur og er reiknað út með POVERRUN,2, í kW, 

t0 er tíminn við upphaf viðkomandi fasa j, í s, 

tend er tíminn við lok viðkomandi fasa j, í s, 

n er fjöldi tímaþrepa í viðkomandi fasa, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi fasa WLTC-prófunarlotunnar. 

3.13. Delta fyrir massalosun koltvísýrings á tímabili j sett fram í g/s er síðan reiknaður út með eftirfarandi jöfnu: 

ΔCO2,j = kv,2 × (Pi,j2 – Pm,j2) 

þar sem: 

ΔCO2,j er Delta fyrir massalosun koltvísýrings á tímabili j, sett fram í g/s, 

kv,2 er hallatalan í Veline-jöfnu 2, í g CO2/kWs, 

Pi,j2 er meðaltal markafls á viðkomandi tímabili j g er reiknað út með POVERRUN,2, í kW, 

Pm,j2 er meðaltal af raunafli/mældu afli á viðkomandi tímabili j og er reiknað út með POVERRUN,2, í kW, 

j er viðkomandi tímabil j og það getur verið lotufasi eða heildarlota. 

3.14. Endanleg massalosun koltvísýrings leiðrétt fyrir vegalengd og hraða er reiknuð út með eftirfarandi jöfnu: 

𝑀𝐶𝑂2,𝑗,2𝑏 = (𝛥𝐶𝑂2,𝑗 +𝑀𝐶𝑂2,𝑗,1 ×
𝑑𝑚,𝑗

𝑡𝑗
) × 𝑡𝑗/𝑑𝑖,𝑗  

þar sem: 

MCO2,j,2,b er massalosun koltvísýrings leiðrétt fyrir vegalengd og hraða á tímabilinu j, í g/km, 

MCO2,j,1 er massalosun koltvísýrings á tímabili j í þrepi nr. 1, sjá töflu A7/1 í 7. undirviðauka, í g/km, 

ΔCO2,j er Delta fyrir massalosun koltvísýrings á tímabili j, sett fram í g/s, 
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tj er lengd viðkomandi tímabils j, í s, 

dm,j er sú fjarlægð sem er raunverulega ekin í viðkomandi fasa j, í km, 

di,j er markvegalengdin á viðkomandi tímabili j, í km, 

j er viðkomandi tímabil j sem getur verið annaðhvort lotufasi eða heildarlota.“ 

34) Ákvæðum 7. undirviðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað annarrar málsgreinar liðar 1.1 kemur eftirfarandi: 

„Í 4. lið í 8. undirviðauka er gefið þrepskipt ferli fyrir útreikning á niðurstöðum úr prófun. 

b) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 1.4 kemur eftirfarandi: 

„Þrepskipt aðferð fyrir útreikning á lokaniðurstöðum úr prófun á ökutækjum knúnum brunahreyflum“. 

c) Í stað töflu A7/1 í lið 1.4 kemur eftirfarandi: 

„Tafla A7/1 

Aðferð við að reikna út lokaniðurstöður úr prófun 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

6. undirviðauki Óunnar niðurstöður 

úr prófun 

Massalosun 

Liður 3. til 3.2.2 í þessum 

undirviðauka 

Mi,p,1, í g/km, 

MCO2,p,1, í g/km. 

1 

Frálagsþrep 1 Mi,p,1, í g/km, 

MCO2,p,1, í g/km. 

Útreikningur á sameinuðum 

lotugildum: 

Mi,c,2 =
∑ Mi,p,1 × dpp

∑ dpp
 

MCO2,c,2 =
∑ MCO2,p,1 × dpp

∑ dpp
 

þar sem: 

Mi/CO2,c,2 eru losunarniðurstöður fyrir 

heildarlotuna, 

dp er sú vegalengd sem ekin er í 

lotufösunum, p. 

Mi,c,2, í g/km, 

MCO2,c,2, í g/km. 

2 

Frálagsþrep 1 og 2 MCO2,p,1, í g/km, 

MCO2,c,2, í g/km. 

Leiðrétting á niðurstöðum fyrir 

koltvísýring út frá markhraða og 

markvegalengd 

6. undirviðauki b. 

Athugasemd: Þar sem vegalengdin er 

einnig leiðrétt skal túlka allar 

tilvísanir í eknar vegalengdir sem 

tilvísanir í markvegalengdir frá og 

með þessu útreikningsþrepi. 

MCO2,p,2b, í g/km, 

MCO2,c,2b, í g/km. 

2b 

Frálagsþrep 2b MCO2,p,2b, í g/km, 

MCO2,c,2b, í g/km. 

Leiðrétting fyrir hleðslujafnvægi 

endurhlaðanlegs raforkugeymslu-

kerfis (RCB) 

6. undirviðauki – 2. viðbætir 

MCO2,p,3, í g/km, 

MCO2,c,3, í g/km. 

3 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 2 og 3 Mi,c,2, í g/km, 

MCO2,c,3, í g/km. 

Aðferð við losunarprófun fyrir öll 

ökutæki sem búin eru kerfum sem 

endurnýja sig reglubundið, Ki. 

6. undirviðauki – 1. viðbætir 

Mi,c,4 = Ki × Mi,c,2 

eða 

Mi,c,4 = Ki + Mi,c,2 

og 

MCO2,c,4 = KCO2 × MCO2,c,3 

eða 

MCO2,c,4 = KCO2 + MCO2,c,3 

Viðbótarjöfnun eða margfaldandi 

stuðull sem nota skal í samræmi við 

Ki ákvörðun. 

Ef Ki á ekki við: 

Mi,c,4 = Mi,c,2 

MCO2,c,4 = MCO2,c,3 

Mi,c,4, í g/km, 

MCO2,c,4, í g/km. 

4a 

Frálagsþrep 3 og 4a MCO2,p,3, í g/km, 

MCO2,c,3, í g/km, 

MCO2,c,4, í g/km. 

ef Ki á við skal samræma fasagildi 

koltvísýrings að sameinuðu lotugildi: 

MCO2,p,4 = MCO2,p,3 × AFKi 

fyrir hvern lotufasa p, 

þar sem: 

AFKi =
MCO2,c,4
MCO2,c,3

 

Ef Ki á ekki við: 

MCO2,p,4 = MCO2,p,3 

MCO2,p,4, í g/km. 4b 

Frálagsþrep 4 Mi,c,4, í g/km, 

MCO2,c,4, í g/km, 

MCO2,p,4, í g/km. 

ATCT-leiðrétting í samræmi lið 3.8.2 

í 6. undirviðauka a. 

Spillistuðlar reiknaðir í samræmi við 

VII. viðauka og beitt á markgilda-

losunargildin. 

Mi,c,5, í g/km, 

MCO2,c,5, í g/km, 

MCO2,p,5, í g/km. 

5 

Niðurstaða úr stakri 

prófun. 

Frálagsþrep 5 Fyrir hverja prófun: 

Mi,c,5, í g/km, 

MCO2,c,5, í g/km, 

MCO2,p,5, í g/km. 

Meðaltal prófana og uppgefið gildi. 

Liðir 1.2 til 1.2.3 í 6. undirviðauka. 

Mi,c,6, í g/km, 

MCO2,c,6, í g/km, 

MCO2,p,6, í g/km. 

MCO2,c,declared, í 

g/km. 

6 

Frálagsþrep 6 MCO2,c,6, í g/km, 

MCO2,p,6, í g/km. 

MCO2,c,declared, í 

g/km. 

Samræming fasagilda. 

Liður 1.2.4 í 6. undirviðauka. 

og: 

MCO2,c,7 = MCO2,c,declared 

MCO2,c,7, í g/km, 

MCO2,p,7, í g/km. 

7 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 6 og 7 Mi,c,6, í g/km, 

MCO2,c,7, í g/km, 

MCO2,p,7, í g/km. 

Útreikningur á eldsneytisnotkun. 

6. liður í þessum undirviðauka. 

Reikna skal eldsneytisnotkun fyrir 

viðeigandi lotu og fasa hennar sitt í 

hvoru lagi. Í því skyni: 

a) skal nota viðeigandi 

koltvísýringsgildi fyrir fasa eða 

lotu, 

b) skal nota markgildalosun fyrir 

alla lotuna. 

og: 

Mi,c,8 = Mi,c,6 

MCO2,c,8 = MCO2,c,7 

MCO2,p,8 = MCO2,p,7 

FCc,8, í l/100 km, 

FCp,8, í l/100 km, 

Mi,c,8, í g/km, 

MCO2,c,8, í g/km, 

MCO2,p,8, í g/km. 

8 

Niðurstaða prófunar 

1 fyrir 

prófunarökutæki 

8. þrep Fyrir hvort 

prófunarökutæki H 

og L: 

Mi,c,8, í g/km, 

MCO2,c,8, í g/km, 

MCO2,p,8, í g/km, 

FCc,8, í l/100 km, 

FCp,8, í l/100 km. 

Ef prófunarökutæki L er prófað til 

viðbótar við prófunarökutæki H skal 

markgildalosunargildið sem hlýst þar 

af vera hærra gildið af þessum 

tveimur og nefnt Mi,c. 

Nota á hæsta gildið af þeirri summu 

sem vísar til annaðhvort hálosandi 

ökutækis (VH) eða láglosandi 

ökutækis (VL) ef um er að ræða 

samþætta losun á vetniskolefnum + 

köfnunarefnisoxíði. 

Að öðrum kosti er Mi,c = Mi,c,8 ef 

ekkert ökutæki L var prófað 

Að því er varðar koltvísýring og FC-

gildi skal nota gildin sem fengin voru 

í þrepi 8 og koltvísýringsgildi skulu 

námunduð að tveimur aukastöfum og 

FC-gildi að þremur aukastöfum. 

Mi,c, í g/km, 

MCO2,c,H, í g/km, 

MCO2,p,H, í g/km, 

FCc,H, í l/100 km, 

FCp,H, í l/100 km, 

og ef ökutæki L var 

prófað: 

MCO2,c,L, í g/km, 

MCO2,p,L, í g/km, 

FCc,L, í l/100 km, 

FCp,L, í l/100 km. 

9 

Niðurstaða 

brúunarhóps. 

Endanlegar 

niðurstöður 

markgildalosunar. 

9. þrep MCO2,c,H, í g/km, 

MCO2,p,H, í g/km, 

FCc,H, í l/100 km, 

FCp,H, í l/100 km, 

og ef ökutæki L var 

prófað: 

MCO2,c,L, í g/km, 

MCO2,p,L, í g/km, 

FCc,L, í l/100 km, 

FCp,L, í l/100 km. 

Eldsneytisnotkun og útreikningur á 

koltvísýringi fyrir einstök ökutæki í 

brúunarhópi. 

Samkvæmt lið 3.2.3 í þessum 

undirviðauka. 

Koltvísýringslosun skal gefin upp í 

grömmum á kílómetra (g/km) 

námundað að næstu heilu tölu, 

FC-gildi skulu gefin námunduð að 

einum aukastaf, gefið upp sem 

(l/100 km). 

MCO2,c,ind í g/km, 

MCO2,p,ind, í g/km, 

FCc,ind í l/100 km, 

FCp,ind, í l/100 km. 

10 

Niðurstaða fyrir stakt 

ökutæki. 

Endanlegar 

niðurstöður 

koltvísýrings og 

FC.“ 

d) Í lið 2.1 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Rúmmálsstreymi skal mælt samfellt. Heildarrúmmál skal mælt meðan á prófuninni stendur.“ 

e) Liður 2.1.1 fellur brott.  
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f) Textanum í lið 3.2.1.1.3.1: 

„RfCH4 er svörunarstuðull logajónunarnema fyrir metan samkvæmt skilgreiningu í lið 5.4.3.2 í 5. undirviðauka.“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„RfCH4 er svörunarstuðull logajónunarnema fyrir metan eins og er ákvarðað og tilgreint í lið 5.4.3.2 í 

5. undirviðauka.“ 

g) Í stað liðar 3.2.1.1.3.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.1.1.3.2. Að því er varðar mælingar á metani með metanskilju ásamt logajónunarnema veltur útreikningur á 

vetniskolefnum, öðrum en metani, á því kvörðunargasi eða -aðferð sem var beitt við núllstillingu eða 

kvörðunarstillingu. 

Logajónunarnemi sem er notaður (án metanskilju) til að mæla heildarmagn vetniskolefna skal 

kvarðaður með própani/lofti á venjulegan hátt. 

Við kvörðun á logajónunarnemanum sem er raðtengdur við metanskilju eru eftirfarandi aðferðir 

heimilar: 

a) Kvörðunargas sem samanstendur af própani/lofti fer fram hjá metanskiljunni, 

b) kvörðunargas sem samanstendur af metani/lofti fer í gegnum metanskiljuna. 

Eindregið er mælt með að kvarða metan-logajónunarnemann með metan- og loftblöndu í gegnum 

metanskiljuna. 

Í aðferð a) skal reikna styrk metans og vetniskolefna, annarra en metans, með eftirfarandi jöfnum: 

CCH4 =
CHC(w/NMC) − CHC(w/oNMC) × (1 − EE)

RfCH4 × (EE − EM)
 

CNMHC =
CHC(w/oNMC) × (1 − EM) − CHC(w/NMC)

EE − EM
 

Ef RfCH4 < 1,05, má sleppa því úr jöfnunni hér að ofan fyrir CH4. 

Í aðferð b) skal reikna styrk metans og vetniskolefna, annarra en metans, með eftirfarandi jöfnum: 

CCH4 =
CHC(w/NMC) × RfCH4 × (1 − EM) − CHC(w/oNMC) × (1 − EE)

RfCH4 × (EE − EM)
 

CNMHC =
CHC(w/oNMC) × (1 − EM) − CHC(w/NMC) × RfCH4 × (1 − EM)

EE − EM
 

þar sem: 

CHC(w/NMC) er styrkur vetniskolefna ásamt sýnatökulofti sem streymir um metanskiljuna, í 

milljónarhlutum C, 

CHC(w/oNMC) er styrkur vetniskolefna ásamt sýnatökulofti sem fer fram hjá metanskiljunni, í 

milljónarhlutum C, 

RfCH4 er svörunarstuðull fyrir metan eins og ákvarðað er samkvæmt lið 5.4.3.2 í 

5. undirviðauka, 

EM er metanvirkni eins og ákvarðað er samkvæmt lið 3.2.1.1.3.3.1 í þessum undirviðauka, 

EE er etanvirkni eins og ákvarðað er samkvæmt lið 3.2.1.1.3.3.2 í þessum undirviðauka. 

Ef RfCH4 < 1,05, má sleppa því úr jöfnunum fyrir aðferð b) hér á undan fyrir CCH4 og CNMHC.“ 

h) Í stað annarrar málsgreinar í lið 3.2.1.1.3.4 kemur eftirfarandi: 

„Jafnan til að reikna út CCH4 í lið 3.2.1.1.3.2 (aðferð b)) í þessum undirviðauka verður:“  
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i) Í stað liðar 3.2.3.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.3.1. Eldsneytisnotkun og koltvísýringslosun án þess að nota brúunaraðferðina (þ.e. einungis með ökutæki H) 

Úthluta skal koltvísýringsgildum, eins og þau eru reiknuð út í liðum 3.2.1 til 3.2.1.1.2 í þessum 

undirviðauka, og eldsneytisnotkun, eins og hún er reiknuð út í samræmi við 6. lið í þessum undirviðauka, 

til allra einstakra ökutækja í brúunarhópnum og brúunaraðferðin skal ekki gilda.“ 

j) Í stað liðar 3.2.3.2.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.3.2.2. Útreikningur á ökumótstöðu fyrir einstakt ökutæki 

Einungis skal gera útreikning á einstakri ökumótstöðu innan ökumótstöðuhóps sem er viðeigandi fyrir 

það einstaka ökutæki ef brúunarhópurinn er fenginn úr einum eða fleiri ökumótstöðuhópum.“ 

k) Í stað liðar 3.2.3.2.2.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.3.2.2.2. Snúningsmótstaða einstaks ökutækis“. 

l) Eftirfarandi liðir 3.2.3.2.2.2.1, 3.2.3.2.2.2.2 og 3.2.3.2.2.2.3 bætast við: 

„3.2.3.2.2.2.1. Nota skal raungildi veltiviðnámsstuðla (RRC) fyrir valda hjólbarða á prófunarökutækjum L, RRL, og 

prófunarökutæki H, RRH, sem ílag fyrir brúunaraðferðina. Sjá lið 4.2.2.1 í 4. undirviðauka. 

Ef hjólbarðarnir á fram- og afturásum ökutækis L eða H hafa mismunandi gildi veltiviðnámsstuðla 

skal reikna út vegið meðalgildi snúningsmótstöðu með jöfnunni í lið 3.2.3.2.2.2.3 í þessum 

undirviðauka. 

3.2.3.2.2.2.2. Fyrir hjólbarða sem settir eru undir einstök ökutæki skal gildi veltiviðnámsstuðuls RRind stillt á gildi 

veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða í samræmi við töflu A4/2 í 

4. undirviðauka. 

Í tilvikum þar sem hægt er að afhenda einstök ökutæki með heilu setti af venjulegum hjólum og 

hjólbörðum ásamt heilu setti af snjóhjólbörðum (með 3PMS-merkingu – fjall með þremur toppum og 

snjókorni (e. 3 Peaked Mountain and Snowflake)) með eða án hjóla skulu viðbótarhjólin/-

hjólbarðarnir ekki teljast sem valfrjáls búnaður. 

Ef hjólbarðarnir á fram- og afturásum tilheyra mismunandi orkunýtniflokkum skal nota vegið 

meðaltal og reikna það út með jöfnunni í lið 3.2.3.2.2.2.3 í þessum undirviðauka. 

Ef sömu hjólbörðunum eða hjólbörðum með sama veltiviðnámsstuðlinum var komið fyrir á 

prófunarökutækjum L og H skal gildið fyrir RRind stillt á RRH þegar brúunaraðferðin er notuð. 

3.2.3.2.2.2.3. Vegið meðaltal snúningsmótstöðu reiknað út 

RRx = (RRx,FA × mpx,FA) + (RRx,RA × (1 – mpx,FA)) 

þar sem: 

x táknar ökutæki L, H eða einstakt ökutæki. 

RRL,FA og RRH,FA eru raungildi veltiviðnámsstuðla fyrir hjólbarða á framásum ökutækja L 

og H, í þeirri röð, í kg/tonn, 

RRind,FA er gildi veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða í 

samræmi við töflu A4/2 í 4. undirviðauka fyrir hjólbarða á framásum 

einstakra ökutækja, í kg/tonn, 

RRL,RA, og RRH,RA eru raungildi veltiviðnámsstuðla fyrir hjólbarða á afturásum ökutækja L 

og H, í þeirri röð, í kg/tonn, 
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RRind,RA er gildi veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða í 

samræmi við töflu A4/2 í 4. undirviðauka fyrir hjólbarða á afturásum 

einstakra ökutækja, í kg/tonn, 

mpx,FA er hlutfall massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á framás, 

ekki skal námunda eða flokka RRx gildi að orkunýtniflokkum hjólbarða.“ 

m) Í stað liðar 3.2.3.2.2.3 kemur eftirfarandi: 

„3.2.3.2.2.3. Loftnúningsviðnám einstaks ökutækis“. 

n) Eftirfarandi liðir 3.2.3.2.2.3.1 til 3.2.3.2.2.3.6 bætast við: 

„3.2.3.2.2.3.1. Ákvörðun loftaflfræðilegra áhrifa á valfrjálsan búnað 

Loftnúningsviðnám skal mælt fyrir hverja gerð af valfrjálsum búnaði og lögun yfirbyggingar sem 

hafa loftaflfræðileg áhrif á loftviðnámið, í vindgöngum sem uppfylla kröfurnar í lið 3.2 í 4. 

undirviðauka og hafa verið sannprófuð af viðurkenningaryfirvaldinu. 

3.2.3.2.2.3.2. Staðgönguaðferð við ákvörðun loftaflfræðilegra áhrifa á valfrjálsan búnað 

Að beiðni framleiðandans og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins er heimilt að nota 

staðgönguaðferð (þ.e. hermun, vindgöng sem ekki uppfylla viðmiðanirnar í 4. undirviðauka) til að 

ákvarða Δ(CD×Af) að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 

a) Staðgönguaðferðin skal uppfylla nákvæmni fyrir Δ(CD×Af) sem nemur ±0,015 m2 og auk þess, ef 

notuð er hermun, ætti að fullgilda í smáatriðum aðferðina til straumfræðiútreikninga svo að 

raunveruleg loftstreymimunstur í kringum yfirbygginguna, þ.m.t. umfang straumhraða, kraftar 

eða þrýstingur, eru sýnd til að uppfylla fullgildingarniðurstöður úr prófun, 

b) staðgönguaðferðin skal aðeins notuð fyrir þá hluta sem hafa áhrif á loftviðnámið (t.d. 

hjólasamstæðu, lögun yfirbyggingar, kælikerfi) sem jafngildið var sýnt fyrir, 

c) sönnun á jafngildi skal sýnd viðurkenningaryfirvaldinu fyrir fram fyrir hvern ökumótstöðuhóp ef 

stærðfræðiaðferð er notuð, eða fjórða hvert ár ef notuð er mæliaðferð, og skulu byggjast í öllum 

tilvikum á vindgangamælingum sem uppfylla viðmiðanir þessa viðauka, 

d) ef Δ(CD × Af) fyrir tiltekinn valfrjálsan búnað er meira en tvöfalt en með þeim valfrjálsa búnaði 

sem sönnunin var gefin fyrir skal loftnúningsviðnámið ekki ákvarðað með staðgönguaðferð og 

e) ef hermunarlíkani er breytt er nauðsynlegt að framkvæma endurfullgildingu. 

3.2.3.2.2.3.3. Beiting loftaflfræðilegra áhrifa á einstakt ökutæki 

Δ(CD×Af)ind er mismunurinn milli margfeldis loftnúningsviðnámsstuðulsins og framhliðar einstaks 

ökutækis samanborið við prófunarökutæki L vegna valkosta og lögunar yfirbyggingar ökutækisins 

sem eru frábrugðin prófunarökutæki L, í m2, 

Þessi munur á loftnúningsviðnámi, Δ(CD×Af), skal ákvarðaður með áreiðanleika upp á ±0,015 m2. 

Reikna má Δ(CD × Af)ind með eftirfarandi jöfnu um leið og áreiðanleika upp á ±0,015 m2 er einnig 

viðhaldið að því er varðar samtölu hluta valfrjáls búnaðar og lögunar yfirbyggingar: 

Δ(CD × Af)ind =∑ Δ

n

i=1

(CD × Af)i 
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þar sem: 

CD er loftnúningsviðnámsstuðullinn, 

Af er framhlið ökutækisins, í m2, 

n er sá fjöldi valfrjáls búnaðar á ökutæki sem er ekki eins á einstöku ökutæki og 

prófunarökutæki L, 

Δ(CD × Af)i er mismunurinn milli margfeldis loftnúningsviðnámsstuðulsins og framhliðarinnar 

vegna einstaks þáttar, i, á ökutækinu og er jákvæð fyrir valfrjálsan búnað sem eykur 

loftnúningsviðnám að því er varðar prófunarökutæki L og öfugt, í m2. 

Summan á öllum muni á Δ(CD × Af)i milli prófunarökutækja L og H skal samsvara 

Δ(CD × Af)LH. 

3.2.3.2.2.3.4. Skilgreining á heilu loftaflfræðilegu Delta á milli prófunarökutækja H og L 

Heildarmunurinn á margfeldi loftnúningsviðnámsstuðulsins og framhliðarinnar milli prófunaröku-

tækja L og H skal gefinn upp sem Δ(CD × Af)LH og skal hafður með í öllum viðeigandi 

prófunarskýrslum, í m2. 

3.2.3.2.2.3.5. Skráning loftaflfræðilegra áhrifa 

Aukning eða minnkun á margfeldi loftnúningsviðnámsstuðulsins og framhliðarinnar gefin upp sem 

Δ(CD × Af) fyrir allan valfrjálsan búnað og lögun yfirbyggingar í brúunarhópnum sem: 

a) Hefur áhrif á loftnúningsviðnám ökutækisins og 

b) á að vera hluti af brúuninni, 

skal koma fram í öllum viðeigandi prófunarskýrslum, í m2. 

3.2.3.2.2.3.6. Viðbótarákvæði um loftaflfræðileg áhrif 

Beita skal loftnúningsviðnámi ökutækis H á allan brúunarhópinn og Δ(CD × Af)LH skal stillt á núll ef: 

a) Búnaðurinn í vindgöngunum getur ekki ákvarðað Δ(CD × Af) af nákvæmni eða 

b) það er enginn valfrjáls búnaður sem hefur áhrif á viðnám og veldur fráviki milli 

prófunarökutækja H og L, sem á að taka tillit til í brúunaraðferðinni.“ 

o) Í stað fyrirsagnar, fyrstu málsgreinar og fyrstu jöfnu í lið 3.2.3.2.2.4 kemur eftirfarandi: 

„3.2.3.2.2.4. Útreikningur ökumótstöðustuðla fyrir einstök ökutæki 

Vísað er til ökumótstöðustuðla f0, f1 og f2 (eins og skilgreint er í 4. undirviðauka) fyrir 

prófunarökutæki H og L sem f0,H, f1,H og f2,H, og sem f0,L, f1,L og f2,L eftir því sem við á. Aðlöguð 

ökumótstöðukúrfa fyrir prófunarökutæki L er skilgreind sem hér segir: 

FL(v) = f*0,L + f1,H × v + f*2,L × v2’; 

p) Í lið 3.2.3.2.3 bætist eftirfarandi málsgrein við: 

„Þessar þrjár samsetningar af ökumótstöðu geta verið afleiddar frá mismunandi ökumótstöðuhópum.“ 

q) Í stað síðustu málsgreinar í lið 3.2.3.2.4 kemur eftirfarandi: 

„Reikna skal út skilyrðin E1,p, E2,p og E3,p og E1, E2 og E3, eftir því sem við á, eins og skilgreint er í lið 3.2.3.2.3 í 

þessum undirviðauka.“ 

r) Í stað síðustu málsgreinar í lið 3.2.3.2.5 kemur eftirfarandi: 

„Reikna skal út skilyrðin E1,p, E2,p og E3,p og E1, E2 og E3, eftir því sem við á, eins og skilgreint er í lið 3.2.3.2.3 í 

þessum undirviðauka.“  
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s) Eftirfarandi liður 3.2.3.2.6 bætist við: 

„3.2.3.2.6. Framleiðandi upprunalegs búnaðar má hækka einstaka koltvísýringsgildið sem er ákvarðað í samræmi 

við lið 3.2.3.2.4 í þessum undirviðauka. Í slíkum tilvikum: 

a) Skal hækka koltvísýringsgildi í fasa út frá hlutfalli hækkaða koltvísýringsgildisins deilt með 

útreiknaða koltvísýringsgildinu, 

b) skal hækka gildi fyrir eldsneytisnotkun út frá hlutfalli hækkaða koltvísýringsgildisins deilt með 

útreiknaða koltvísýringsgildinu. 

Þetta skal ekki bæta upp fyrir tæknilega þætti sem í reynd myndu leiða til þess að útiloka þyrfti 

ökutækið frá brúunarhópnum.“ 

t) Í stað liðar 3.2.4.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.4.1.1.2. Snúningsmótstaða einstaks ökutækis“. 

u) Eftirfarandi liðir 3.2.4.1.1.2.1 til 3.2.4.1.1.2.3 bætast við: 

„3.2.4.1.1.2.1. Gildi veltiviðnámsstuðla fyrir ökutæki LM, RRLM, og ökutæki HM, RRHM, sem valin eru samkvæmt 

lið 4.2.1.4 í 4. undirviðauka skulu liggja til grundvallar. 

Ef hjólbarðarnir á fram- og afturásum ökutækja LM eða HM hafa mismunandi gildi veltivið-

námsstuðla skal reikna út vegið meðalgildi snúningsmótstöðu með jöfnunni í lið 3.2.4.1.1.2.3 í 

þessum undirviðauka. 

3.2.4.1.1.2.2. Fyrir hjólbarða sem settir eru undir einstök ökutæki skal gildi veltiviðnámsstuðuls RRind stillt á gildi 

veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða í samræmi við töflu A4/2 í 4. 

undirviðauka. 

Í tilvikum þar sem hægt er að afhenda einstök ökutæki með heilu setti af venjulegum hjólum og 

hjólbörðum ásamt heilu setti af snjóhjólbörðum (með 3PMS-merkingu – fjall með þremur toppum og 

snjókorni (e. 3 Peaked Mountain and Snowflake)) með eða án hjóla skulu viðbótarhjólin/-

hjólbarðarnir ekki teljast sem valfrjáls búnaður. 

Ef hjólbarðarnir á fram- og afturásum tilheyra mismunandi orkunýtniflokkum skal nota vegið 

meðaltal sem er reiknað út með jöfnunni í lið 3.2.4.1.1.2.3 þessum undirviðauka. 

Ef sama snúningsmótstaða er notuð fyrir ökutæki LM og HM skal gildi RRind stillt á RRHM fyrir 

aðferðina sem er beitt fyrir ökumótstöðufylkjahópinn. 

3.2.4.1.1.2.3. Vegið meðaltal snúningsmótstöðu reiknað út 

RRx = (RRx,FA × mpx,FA) + (RRx,RA × (1 – mpx,FA)) 

þar sem: 

x táknar ökutæki L, H eða einstakt ökutæki, 

RRLM,FA og RRHM,FA eru raungildi veltiviðnámsstuðla fyrir hjólbarða á framásum ökutækja 

L og H, í þeirri röð, í kg/tonn, 

RRind,FA er gildi veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða 

í samræmi við töflu A4/2 í 4. undirviðauka fyrir hjólbarða á 

framásum einstakra ökutækja, í kg/tonn, 

RRLM,RA, og RRHM,RA eru raungildi veltiviðnámsstuðla fyrir hjólbarða á afturásum ökutækja 

L og H, í kg/tonn, 

RRind,RA er gildi veltiviðnámsstuðuls fyrir viðeigandi orkunýtniflokk hjólbarða 

í samræmi við töflu A4/2 í 4. undirviðauka fyrir hjólbarða á 

afturásum einstakra ökutækja, í kg/tonn, 

mpx,FA er hlutfall massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs á framás. 
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Ekki skal námunda eða flokka RRx gildi að orkunýtniflokkum hjólbarða.“ 

v) Í stað orðanna „liður 1.2.1.3.1 í 6. undirviðauka“ (tvö tilvik) í lið 3.3.1.1 koma orðin „liður 2.1.3.1 í 6. undirviðauka“. 

w) Í stað 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„4. Ákvörðun á fjölda efnisagna 

Reikna skal fjölda efnisagna (PN) með eftirfarandi jöfnu: 

PN =
V × k × (Cs̅̅̅ × fr̅ − Cb × frb̅̅̅̅ ) × 10

3

d
 

þar sem: 

PN er fjöldi losaðra agna, í ögnum á kílómetra, 

V er rúmmál þynnts útblásturslofts í lítrum í hverri prófun (aðeins eftir þynningu á fyrsta þrepi þegar um er 

að ræða tveggja þrepa þynningu) og leiðrétt að staðalskilyrðum (273,15 K (0 °C) og 101,325 kPa), 

k er kvörðunarstuðull til að leiðrétta mælingu agnarteljara til móts við viðmiðunartækið ef þetta er ekki 

framkvæmt í agnateljaranum sjálfum. Ef kvörðunarstuðlinum er beitt innan agnateljarans skal nota gildið 

1 fyrir kvörðunarstuðulinn, 

Cs̅̅̅ er leiðrétt agnaþéttni frá þynnta útblástursloftinu, gefið upp sem meðalgildi agnafjölda á hvern 

rúmsentimetra úr losunarprófuninni, og nær til allrar aksturslotunnar. Ef niðurstöður meðalstyrks 

rúmmáls C̅ úr agnateljaranum eru ekki mældar við staðalskilyrði (273,15 K (0 °C) og 101,325 kPa) skal 

styrkurinn leiðréttur að þeim skilyrðum Cs̅̅̅, 

Cb er bakgrunnsagnaþéttnin annaðhvort í þynningarloftinu eða í þynningarrörinu, eins og heimilað er af 

viðurkenningaryfirvaldinu, í efnisögnum á rúmsentimetra, leiðrétt fyrir tilviljunum og að staðalskil-

yrðum (273,15 K (0 °C) og 101,325 kPa), 

fr̅ er skerðingarstuðull fjarlægingarbúnaðar fyrir rokgjarnar efnisagnir, fyrir meðalstyrk efnisagna, sértækur 

fyrir þá stillingu á þynningu sem notuð er í prófuninni, 

frb̅̅̅̅  er skerðingarstuðull fjarlægingarbúnaðar fyrir rokgjarnar efnisagnir, fyrir meðalstyrk efnisagna, sértækur 

fyrir þá stillingu á þynningu sem notuð er í bakgrunnsmælingum, 

d er sú ekin vegalengd sem svarar til viðeigandi prófunarlotu, í km. 

C̅ skal reikna út með eftirfarandi jöfnu: 

C̅ =
∑ Ci
n
i=1

n
 

þar sem: 

Ci er stakstæð mæling á agnaþéttni í þynnta útblástursloftinu frá agnateljaranum, í efnisögnum á cm3 og 

leiðrétt fyrir tilviljunum, 

n er heildarfjöldi stakstæðra mælinga á agnaþéttni sem gerðar eru meðan á viðeigandi prófunarlotu stendur 

og skal reiknaður út með eftirfarandi jöfnu: 

n = t × f 

þar sem: 

t er rauntími viðeigandi prófunarlotu, s, 

f er tíðni gagnaskráningarinnar í agnateljaranum, Hz.“ 

x) Liður 4.1 fellur brott.  
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y) Í stað línunnar fyrir „vi“ (þrjú tilvik) í 5. lið kemur eftirfarandi: 

„vi er markhraðinn á tímanum ti, í km/klst,“. 

z) Í stað liðar 6.2.1 kemur eftirfarandi: 

„6.2.1. Nota skal almennu jöfnuna í lið 6.12 í þessum undirviðauka með hlutföll vetnis/kolefnis (H/C) og 

súrefnis/kolefnis (O/C) til að reikna út eldsneytisnotkun.“ 

aa) Í stað annarrar málsgreinar liðar 6.13 kemur eftirfarandi: 

„Fyrir ökutæki sem knúin eru annaðhvort loftkenndu eða fljótandi vetni og með samþykki viðurkenningaryfirvaldsins 

getur framleiðandi valið að reikna út eldsneytisnotkun með því að nota annaðhvort jöfnuna fyrir eldsneytisnotkun (FC) 

hér á eftir eða með aðferð þar sem notuð er stöðluð aðferðarlýsing, svo sem SAE J2572.“ 

ab) Í stað 7. liðar og liða 7.1 og 7.2 kemur eftirfarandi: 

„7. Stuðlar akstursferlis: 

7.1. Almennar kröfur 

Hraði sem mælt er fyrir um milli tímapunkta í töflum A1/1 til A1/12 skal ákvarðaður með línulegri brúun á 

tíðninni 10 Hz. 

Ef eldsneytisgjöf er virkjuð að fullu skal nota þann hraða sem mælt er fyrir um í stað raunhraða ökutækisins 

við útreikning á stuðlum akstursferlis meðan á slíkum starfrækslutímabilum stendur. 

Fyrir hrein rafökutæki skal útreikningur á stuðlum akstursferlis ná til allra WLTC-prófunarlota og fasa sem er 

lokið við áður en rofviðmiðun er náð eins og tilgreint er í lið 3.2.4.5 í 8. undirviðauka. 

7.2. Útreikningur á stuðlum akstursferils 

Eftirfarandi stuðlar skulu reiknaðir út í samræmi við SAE J2951 (endurskoðaður í janúar 2014): 

a) IWR: Mat á tregðuvinnu (e. Inertial work rating), í %, 

b) RMSSE: Kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika (e. Root Mean Squared Speed Error), í km/klst. 

7.3. Viðmiðanir fyrir stuðla akstursferils 

Ef um er að ræða gerðarviðurkenningarprófun skulu stuðlarnir uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

a) Mat á tregðuvinnu skal vera á sviðinu –2,0 til +4,0%, 

b) kvaðratmeðaltalsrót hraðafrávika skal vera lægri en 1,3 km/klst.“ 

ac) Eftirfarandi 8. liður bætist við: 

„8. Útreikningur á hlutfalli snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis 

Reikna skal hlutfall snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis með eftirfarandi jöfnu: 

(
n

v
)
i
= (ri × raxle × 60 000)/(Udyn × 3,6) 

þar sem: 

n er snúningshraði hreyfils, í mín–1, 

v er hraði ökutækis, í km/klst., 

ri er yfirfærsluhlutfall í gír i, 

raxle er yfirfærsluhlutfall áss. 

Udyn er kvikt veltiummál hjólbarðanna á drifásnum og er reiknað út með eftirfarandi jöfnu: 

Udyn = 3,05 × (2 (
H/W

100
) × W+ (R × 25,4)) 
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þar sem: 

H/W er myndhlutfall hjólbarðans, t.d. „45“ í tilviki 225/45 R17 hjólbarða, 

W er breidd hjólbarðans, í mm, t.d. „225“ í tilviki 225/45 R17 hjólbarða, 

R er þvermál hjólsins, t.d. „17“ í tilviki 225/45 R17 hjólbarða. 

Námunda skal Udyn að heilum millimetrum. 

Nota skal gildið fyrir hlutfall snúningshraða hreyfils og hraða ökutækis á helsta aflásnum ef fram- og afturásar 

hafa mismunandi Udyn gildi. Láta skal viðurkenningaryfirvaldinu í té þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar 

vegna þessa vals, samkvæmt beiðni.“ 

35) Ákvæðum 8. undirviðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liða 1.1 og 1.2 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Einingar, nákvæmni og upplausn rafmagnsmæliþátta 

Einingar, nákvæmni og upplausn mælinga skulu vera eins og sýnt er í töflu A8/1. 

Tafla A8/1 

Einingar, nákvæmni og upplausn mælinga 

Mæliþáttur Einingar Nákvæmni Upplausn 

Raforka (1) Wh ±1% 0,001 kWh (2) 

Rafstraumur A ±0,3% fullt útslag eða 

±1% af aflestrartölu (3) (4) 

0,1 A 

Rafspenna V ±0,3% fullt útslag eða 

±1% af aflestrartölu (3) 

0,1 V 

(1) Búnaður: rafeindur orkumælir fyrir raunorku. 

(2) Riðstraumsvattstundamælir, í flokki 1 í samræmi við IEC 62053-21 eða jafngildur. 

(3) Hvor talan sem er hærri. 

(4) Tíðni tegrunar á straumi 20 Hz eða hærri. 

1.2. Prófun á losun og eldsneytisnotkun 

Mæliþættir, einingar og mælinákvæmni skulu vera þau sömu og krafist er fyrir hrein brunahreyfilsökutæki.“ 

b) Í stað töflu A8/2 í lið 1.3 kemur eftirfarandi: 

„Tafla A8/2 

Einingar og nákvæmni lokaniðurstaðna úr prófunum 

Mæliþáttur Einingar Nákvæmni lokaniðurstaðna úr prófunum 

PER(p) (2), PERcity, AER(p) (2), AERcity, 

EAER(p) (2), EAERcity, RCDA (1), RCDC 

km Námundað að næstu heilu tölu 

FCCS(,p) (2), FCCD, FCweighted fyrir 

tvinnrafökutæki 

l/100 km Námundað að einum aukastaf 

FCCS(,p) (2) fyrir tvinnökutæki með 

efnarafala 

kg/100 km Námundað að tveimur aukastöfum 

MCO2,CS(,p) (2), MCO2,CD, MCO2,weighted g/km Námundað að næstu heilu tölu 
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Mæliþáttur Einingar Nákvæmni lokaniðurstaðna úr prófunum 

EC(p) (2), ECcity, ECAC,CD, ECAC,weighted Wh/km Námundað að næstu heilu tölu 

EAC kWh Námundað að einum aukastaf 

(1) Enginn mæliþáttur fyrir einstakt ökutæki. 

(2) (p): viðkomandi tímabil getur verið einn fasi, samsetning fasa eða öll lotan.“ 

c) Í stað liða 1.4.1.1 og 1.4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„1.4.1.1. Viðmiðunarprófunarloturnar í flokki 3 eru tilgreindar í lið 3.3 í 1. undirviðauka. 

1.4.1.2. Beita má niðurskölunaraðferðinni í samræmi við liði 8.2.3 og 8.3 í 1. undirviðauka fyrir hrein rafökutæki í 

prófunarlotum í samræmi við lið 3.3 í 1. undirviðauka með því að nota hámarksnettóafl í stað nafnafls í 

samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 85. Niðurskalaða lotan er 

viðmiðunarprófunarlotan í slíku tilviki.“ 

d) Í stað liða 1.4.2.2 og 1.5 kemur eftirfarandi: 

„1.4.2.2. Viðeigandi WLTP-borgarprófunarlota 

WLTP-borgarprófunarlota (WLTCcity) í flokki 3 er tilgreind í lið 3.5 í 1. undirviðauka. 

1.5. Tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu, tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og 

hrein rafökutæki með handskiptingu 

Ökutækjum skal ekið í samræmi við tæknilega gírskiptivísinn, ef hann er til staðar, eða í samræmi við 

leiðbeiningar sem fram koma í handbók framleiðanda.“ 

e) Í stað 2. liðar og liða 2.1 og 2.2 kemur eftirfarandi: 

„2. Tilkeyrsla prófunarökutækis 

Ökutæki sem er prófað í samræmi við þennan viðauka skal vera í góðu tæknilegu ástandi og það skal tilkeyrt í 

samræmi við ráðleggingar framleiðanda. Ef endurhlaðanleg raforkugeymslukerfi eru notuð við hitastig sem er 

yfir eðlilegu bili ganghita skal stjórnandi fylgja því ferli sem framleiðandi ökutækisins mælir með til að halda 

hitastigi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis innan eðlilegs ganghita þess. Framleiðandi skal færa sönnur á 

að varmastjórnunarkerfi endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins sé hvorki óvirkt né með skerta virkni. 

2.1. Tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu skulu hafa 

verið tilkeyrð í samræmi við kröfurnar í lið 2.3.3 í 6. undirviðauka. 

2.2. Tvinnökutæki með efnarafala, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu skulu hafa verið tilkeyrð a.m.k. 300 km 

með efnarafalann og endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið uppsett.“ 

f) Eftirfarandi liðir 2.3 og 2.4 bætast við: 

„2.3. Hrein rafökutæki skulu hafa verið tilkeyrð a.m.k. 300 km eða vegalengd sem samsvarar einni heilli hleðslu, 

hvor heldur sem er lengri. 

2.4. Öll endurhlaðanleg raforkugeymslukerfi sem hafa engin áhrif á massalosun koltvísýrings eða notkun 

vetnisgass skulu undanskilin frá vöktun.“ 

g) Í stað liðar 3.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1.2. Ef ökutækið getur ekki fylgt viðeigandi prófunarlotu innan vikmarka hraðaferils í samræmi við lið 2.6.8.3 

í 6. undirviðauka skal virkja stýringu eldsneytisgjafar að fullu, nema annað sé tekið fram, þar til 

nauðsynlegu hraðaferli er aftur náð.“  
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h) Í stað liðar 3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.2. Þvinguð kæling eins og lýst er í lið 2.7.2 í 6. undirviðauka skal einungis eiga við um hleðsluprófun 1 fyrir 

tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu í samræmi við lið 3.2 í þessum undirviðauka og fyrir 

prófun á tvinnrafökutækjum, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu í samræmi við lið 3.3 í þessum 

undirviðauka.“ 

i) Í stað síðustu málsgreinar í lið 3.2.4.4 kemur eftirfarandi: 

„Fyrir ökutæki sem hafa ekki hleðslugetu yfir alla viðeigandi WLTP-prófunarlotu er lokum afhleðsluprófunar 1 náð 

þegar merki birtist á stöðluðu mælaborði um að stöðva ökutækið eða þegar ökutækið víkur frá tilgreindum 

vikmörkum fyrir hraðaferli í fjórar samfelldar sekúndur eða lengur. Stýring eldsneytisgjafar skal stöðvuð og 

ökutækið hemlað svo það stöðvist innan 60 sekúndna.“ 

j) Í stað liðar 3.2.4.7 kemur eftirfarandi: 

„3.2.4.7. Sérhver viðeigandi WLTP-prófunarlota innan afhleðsluprófunar 1 skal uppfylla viðeigandi 

markgildalosunarmörk samkvæmt lið 1.2 í 6. undirviðauka.“ 

k) Í stað liðar 3.2.5.3.3 kemur eftirfarandi: 

„3.2.5.3.3. Prófunin samkvæmt lið 3.2.5.3.1 í þessum undirviðauka skal uppfylla viðeigandi markgildalosunarmörk 

í samræmi við lið 1.2 í 6. undirviðauka.“ 

l) Í stað liðar 3.3.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.3.1.1. Ökutækin skulu formeðhöndluð í samræmi við lið 2.6 í 6. undirviðauka. 

Til viðbótar við kröfurnar í lið 2.6 í 6. undirviðauka má stilla styrk hleðsluástandsins í endurhlaðanlegu 

raforkugeymslukerfi með drifrafgeymi fyrir hleðsluprófunina í samræmi við tilmæli framleiðanda fyrir 

formeðhöndlunina til að fá prófun við rekstrarskilyrði í hleðsluham.“ 

m) Í stað liðar 3.3.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.3.1.2. Varmajafnvægi skal komið á í ökutækjum í samræmi við lið 2.7 í 6. undirviðauka.“ 

n) Í stað liðar 3.3.3.3 kemur eftirfarandi: 

„3.3.3.3. Hleðsluprófun 1 skal uppfylla viðeigandi mörk fyrir markgildalosun í samræmi við lið 1.2 í 6. 

undirviðauka.“ 

o) Í stað liðar 3.4.1 kemur eftirfarandi: 

„3.4.1. Almennar kröfur 

Prófunaraðferðin til að ákvarða hreina rafdrægni og raforkunotkun skal valin í samræmi við áætlaða hreina 

rafdrægni (PER) prófunarökutækisins í töflu A8/3. Ef brúunaðaðferðinni er beitt skal velja viðeigandi 

prófunaraðferð í samræmi við hreina rafdrægni ökutækis H innan tiltekins brúunarhóps. 

Tafla A8/3 

Aðferðir til að ákvarða hreina rafdrægni og raforkunotkun 

Viðeigandi prófunarlota Áætluð hrein rafdrægni er... Viðeigandi prófunaraðferð 

Prófunarlota samkvæmt lið 

1.4.2.1 í þessum undirvið-

auka. 

... minni en lengdin á þremur 

viðeigandi WLTP-prófunarlotum. 

Prófun 1 með samfelldri lotu (í 

samræmi við lið 3.4.4.1 í þessum 

undirviðauka) 
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Viðeigandi prófunarlota Áætluð hrein rafdrægni er... Viðeigandi prófunaraðferð 

 ... jafn mikil eða meiri en lengdin á 

þremur viðeigandi WLTP-

prófunarlotum. 

Stytt prófun 1 (í samræmi við lið 

3.4.4.2 í þessum undirviðauka) 

Borgarprófunarlota 

samkvæmt lið 1.4.2.2 í 

þessum undirviðauka. 

... ekki tiltæk í viðeigandi WLTP-

prófunarlotu. 

Prófun 1 með samfelldri lotu (í 

samræmi við lið 3.4.4.1 í þessum 

undirviðauka) 

Framleiðandi skal leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið sönnunargögn varðandi áætlaða hreina rafdrægni 

(PER) fyrir prófunina. Ef brúunaraðferðinni er beitt skal ákvarða viðeigandi prófunaraðferð á grunni á 

áætlaðrar hreinnar rafdrægni ökutækis H í brúunarhópi. Hrein rafdrægni sem er ákvörðuð með 

prófunaraðferðinni sem beitt er skal staðfesta að réttri prófunaraðferð hafi verið beitt. 

Prófunarröðin fyrir prófun 1 með samfelldri lotu sem lýst er í liðum 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4.1 í þessum 

undirviðauka, ásamt samsvarandi mynstri hleðsluástands í endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi, er sýnd á 

mynd A8.viðb.1/6 í 1. viðbæti við þennan undirviðauka. 

Prófunarröðin fyrir stytta prófun 1 með samfelldri lotu sem lýst er í liðum 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4.2 í þessum 

undirviðauka, ásamt samsvarandi mynstri hleðsluástands í endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi, er sýnd á 

mynd A8.viðb.1/7 í 1. viðbæti við þennan undirviðauka.“ 

p) Í stað liðar 3.4.3 kemur eftirfarandi: 

„3.4.3. Valkvæður notkunarhamur valinn 

Fyrir ökutæki sem eru búin valkvæðum notkunarham skal velja haminn fyrir prófun skv. 4. lið í 6. viðbæti 

við þennan undirviðauka.“ 

q) Í stað síðustu málsgreinar í lið 3.4.4.1.1 kemur eftirfarandi: 

„Hlé fyrir ökumann og/eða stjórnanda eru einungis leyfð milli prófunarlota og með 10 mínútna hámarkstíma fyrir 

hlé. Slökkva skal á aflrás meðan á hléi stendur.“ 

r) Í stað liðar 3.4.4.1.3 kemur eftirfarandi: 

„3.4.4.1.3. Rofviðmiðun 

Rofviðmiðun er náð þegar ökutæki fer yfir vikmörk hraðaferils sem mælt er fyrir um, eins og tilgreint er 

í lið 2.6.8.3 í 6. undirviðauka, í fjórar samfelldar sekúndur eða lengur. Stöðva skal stýringu 

eldsneytisgjafar. Ökutækið skal hemlað svo það stöðvist innan 60 sekúndna.“ 

s) Í stað fyrstu málsgreinar á eftir mynd A8/2 í lið 3.4.4.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Kvikir áfangar DS1 og DS2 eru notaðir til að reikna út orkunotkunina í viðkomandi fasa, í viðeigandi WLTP-

borgarprófunarlotu og viðeigandi WLTP-prófunarlotu.“ 

t) Í stað liðar 3.4.4.2.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.4.4.2.1.1. Kvikir áfangar 

Hver kvikur áfangi DS1 og DS2 felur í sér viðeigandi WLTP-prófunarlotu í samræmi við lið 1.4.2.1 í 

þessum undirviðauka og þar á eftir viðeigandi WLTP-borgarprófunarlotu í samræmi við lið 1.4.2.2 í 

þessum undirviðauka.“  
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u) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 3.4.4.2.1.2 kemur eftirfarandi: 

„Stöðugur hraði í áföngum CSSM og CSSE skal vera nákvæmlega eins. Ef brúunaraðferðinni er beitt skal nota sama 

stöðuga hraðann innan tiltekins brúunarhóps.“ 

v) Í stað lýsingarinnar á dálkunum í töflu A8/4 í lið 3.4.4.2.1.3 kemur eftirfarandi: 

„Vegalengd sem ekin er í áfanga með stöðugum hraða CSSM (km) Hámarkstími fyrir hlé (mín)“ 

w) Í stað liðar 3.4.4.2.3 kemur eftirfarandi: 

„3.4.4.2.3. Rofviðmiðun 

Rofviðmiðun er náð þegar ökutæki fer yfir þau vikmörk fyrir hraðaferli sem mælt er fyrir um, eins og 

tilgreint er í lið 2.6.8.3 í 6. undirviðauka, í fjórar samfelldar sekúndur eða lengur í öðrum áfanga með 

stöðugum hraða CSSE. Stöðva skal stýringu eldsneytisgjafar. Ökutækið skal hemlað svo það stöðvist 

innan 60 sekúndna.“ 

x) Lið 4.1.1.1 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„Þrepaskipt aðferð fyrir útreikning á lokaniðurstöðum úr prófunum í hleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki, sem 

ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu“. 

ii. Í stað töflu A8/5 kemur eftirfarandi: 

„Tafla A8/5 

Útreikningur endanlegra gilda fyrir losun lofttegunda í hleðsluham 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

6. undirviðauki Óunnar niðurstöður 

úr prófun 

Massi losunar í hleðsluham 

liður 3 til 3.2.2 í 7. undirviðauka. 

Mi,CS,p,1, g/km; 

MCO2,CS,p,1, g/km. 

1 

Frálag úr þrepi 

nr. 1 í þessari 

töflu. 

Mi,CS,p,1, g/km; 

MCO2,CS,p,1, g/km. 

Útreikningur á samanlögðum gildum úr 

prófunarlotu í hleðsluham: 

Mi,CS,c,2 =
∑ Mi,CS,p,1 × dpp

∑ dpp
 

MCO2,CS,c,2 =
∑ MCO2,CS,p,1 × dpp

∑ dpp
 

þar sem: 

Mi,CS,c,2 er niðurstaða fyrir massalosun í 

hleðsluham í heildarlotu, 

MCO2,CS,c,2 er niðurstaða fyrir 

massalosun koltvísýrings í hleðsluham 

fyrir heildarlotuna, 

dp er sú vegalengd sem ekin er í 

lotufösunum, p. 

Mi,CS,c,2, g/km; 

MCO2,CS,c,2, g/km. 

2 

Frálag úr 

þrepum nr. 1 

og 2 í þessari 

töflu. 

MCO2,CS,p,1, g/km; 

MCO2,CS,c,2, g/km. 

Leiðrétting á breytingu á raforku í 

endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi 

Samkvæmt lið 4.1.1.2 til 4.1.1.5 í 

þessum undirviðauka. 

MCO2,CS,p,3, g/km; 

MCO2,CS,c,3, g/km. 

3 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálag úr 

þrepum nr. 2 

og 3 í þessari 

töflu. 

Mi,CS,c,2, g/km; 

MCO2,CS,c,3, g/km. 

Leiðrétting á massalosun í hleðsluham 

fyrir öll ökutæki sem eru búin kerfum 

sem endurnýja sig reglubundið, Ki, í 

samræmi við 1. viðbæti 6. 

undirviðauka. 

Mi,CS,c,4 = Ki × Mi,CS,c,2 

eða 

Mi,CS,c,4 = Ki + Mi,CS,c,2 

og 

MCO2,CS,c,4 = KCO2,Ki × MCO2,CS,c,3 

eða 

MCO2,CS,c,4 = KCO2,Ki +MCO2,CS,c,3 

Viðbótarjöfnun eða margfaldandi 

stuðull sem nota skal í samræmi við Ki 

ákvörðun. 

Ef Ki á ekki við: 

Mi,CS,c,4 = Mi,CS,c,2 

MCO2,CS,c,4 = MCO2,CS,c,3 

Mi,CS,c,4, g/km; 

MCO2,CS,c,4, g/km. 

4a 

Frálag úr 

þrepum nr. 3 

og 4a í þessari 

töflu. 

MCO2,CS,p,3, g/km; 

MCO2,CS,c,3, g/km; 

MCO2,CS,c,4, g/km. 

Ef Ki á við skal samræma fasagildi 

koltvísýrings að sameinuðu lotugildi: 

MCO2,CS,p,4 = MCO2,CS,p,3 × AFKi 

fyrir hvern lotufasa p, 

þar sem: 

AFKi =
MCO2,CS,c,4
MCO2,CS,c,3

 

Ef Ki á ekki við: 

MCO2,CS,p,4 = MCO2,CS,p,3 

MCO2,CS,p,4, g/km. 4b 

Frálag úr þrepi 

nr. 4 í þessari 

töflu. 

Mi,CS,c,4, g/km; 

MCO2,CS,p,4, g/km; 

MCO2,CS,c,4, g/km. 

ATCT-leiðrétting í samræmi lið 3.8.2 í 

6. undirviðauka a. 

Spillistuðlar eru reiknaðir út og beitt í 

samræmi við VII. viðauka. 

Mi,CS,c,5, g/km; 

MCO2,CS,c,5, g/km; 

MCO2,CS,p,5, g/km. 

5 

Niðurstaða úr stakri 

prófun. 

Frálag úr þrepi 

nr. 5 í þessari 

töflu. 

Fyrir hverja prófun: 

Mi,CS,c,5, g/km; 

MCO2,CS,c,5, g/km; 

MCO2,CS,p,5, g/km. 

Meðaltal prófana og yfirlýsts gildis í 

samræmi við lið 1.2 til 1.2.3 í 6. 

undirviðauka. 

Mi,CS,c,6, g/km; 

MCO2,CS,c,6, g/km; 

MCO2,CS,p,6, g/km; 

MCO2,CS,c,declared, g/km. 

6 

Mi,CS niðurstöður úr 

prófun 1 fyrir 

prófunarökutæki. 

Frálag úr þrepi 

nr. 6 í þessari 

töflu. 

MCO2,CS,c,6, g/km; 

MCO2,CS,p,6, g/km; 

MCO2,CS,c,declared, 

g/km. 

Samræming fasagilda. 

Liður 1.2.4 í 6. undirviðauka, 

og: 

MCO2,CS,c,7 = MCO2,CS,c,declared 

MCO2,CS,c,7, g/km; 

MCO2,CS,p,7, g/km. 

7 

MCO2,CS niðurstöður úr 

prófun 1 fyrir 

prófunarökutæki. 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálag úr 

þrepum nr. 6 

og 7 í þessari 

töflu. 

Fyrir hvort 

prófunarökutæki H 

og L: 

Mi,CS,c,6, g/km; 

MCO2,CS,c,7, g/km; 

MCO2,CS,p,7, g/km. 

Gildið fyrir markgildalosun sem verður 

ef prófunarökutæki L og, ef við á, 

ökutæki M er prófað til viðbótar við 

prófunarökutæki H skal vera það hærra 

af þessum tveimur, eða, ef við á, 

þremur gildum og vísað til þess sem 

Mi,CS,c. 

Tilkynna á hæsta gildið af þeirri 

summu sem vísar til annaðhvort 

ökutækis H eða ökutækis L eða, ef við 

á, ökutækis M ef um er að ræða 

samþætta losun á heildarmagni 

vetniskolefna + köfnunarefnisoxíði. 

Að öðrum kosti er Mi,CS,c = Mi,CS,c,6 ef 

ekkert ökutæki L eða, ef við á, ökutæki 

M er prófað 

Fyrir koltvísýring skal nota gildin sem 

fengin voru í þrepi nr. 7 í þessari töflu. 

Námunda skal gildi koltvísýrings að 

tveimur aukastöfum. 

Mi,CS,c, g/km; 

MCO2,CS,c,H, g/km; 

MCO2,CS,p,H, g/km. 

Ef ökutæki L var 

prófað: 

MCO2,CS,c,L, g/km; 

MCO2,CS,p,L, g/km. 

og, ef við á, ökutæki 

M var prófað: 

MCO2,CS,c,M, g/km; 

MCO2,CS,p,M, g/km. 

8 

Niðurstaða 

brúunarhóps. 

Endanlegar 

niðurstöður 

markgildalosunar. 

Frálag úr þrepi 

nr. 8 í þessari 

töflu. 

MCO2,CS,c,H, g/km; 

MCO2,CS,p,H, g/km. 

Ef ökutæki L var 

prófað: 

MCO2,CS,c,L, g/km; 

MCO2,CS,p,L, g/km, 

og, ef við á, ökutæki 

M var prófað: 

MCO2,CS,c,M, g/km; 

MCO2,CS,p,M, g/km. 

Útreikningur á massalosun 

koltvísýrings í samræmi við lið 4.5.4.1 

í þessum undirviðauka fyrir einstök 

ökutæki í brúunarhópi. 

Námunda skal koltvísýringsgildi í 

samræmi við töflu A8/2. 

MCO2,CS,c,ind, g/km; 

MCO2,CS,p,ind, g/km. 

9 

Niðurstaða fyrir stakt 

ökutæki. 

Endanlegar 

niðurstöður 

koltvísýrings.“ 

y) Í stað línunnar fyrir "MCO2,CS“ í lið 4.1.1.3 kemur eftirfarandi: 

„MCO2,CS er massalosun koltvísýrings í hleðsluham í hleðsluprófun 1 samkvæmt þrepi nr. 3 í töflu A8/5, í g/km,“. 

z) Í stað línanna fyrir „MCO2,CS,p“ og „MCO2,CS,nb,p“ í lið 4.1.1.4 kemur eftirfarandi: 

„MCO2,CS,p er massalosun koltvísýrings í hleðsluham í fasa p í hleðsluprófun 1 í samræmi við þrep nr. 3 í töflu 

A8/5, í g/km, 

MCO2,CS,nb,p er ójöfnuð massalosun koltvísýrings í fasa p í hleðsluprófun 1, sem er ekki leiðrétt fyrir orkujöfnuð, 

ákvörðuð í samræmi við þrep nr. 1 í töflu A8/5, í g/km,“. 

aa) Í stað línunnar „MCO2,CS,nb,p“ í lið 4.1.1.5 kemur eftirfarandi: 

„MCO2,CS,nb,p er ójöfnuð massalosun koltvísýrings í fasa p í hleðsluprófun 1, sem er ekki leiðrétt fyrir orkujöfnuð, 

ákvörðuð í samræmi við þrep nr. 1 í töflu A8/5, í g/km,“. 

ab) Í stað síðustu tveggja málsgreinanna í lið 4.1.2 kemur eftirfarandi: 

„Ef brúunaraðferðinni er beitt skal k vera fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu ökutækis 

L nveh_L.  
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Staðfestingarlota ökutækis H og nvehH, ef við á, einstaks ökutækis, skal höfð með í útreikningi ef fjöldi 

umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki H og, ef við á, með einstöku ökutæki innan brúunarhóps ökutækis, 

nvehinder minni en fjöldi umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki L, nveh_L. Massalosun koltvísýrings í 

hverjum fasa staðfestingarlotunnar skal síðan leiðrétt að núll raforkunotkun ECDC,CD,j = 0 með því að nota 

leiðréttingarstuðul fyrir koltvísýring í samræmi við 2. viðbæti við þennan undirviðauka.“ 

ac) Í stað síðustu tveggja málsgreinanna í lið 4.1.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Ef brúunaraðferðinni er beitt fyrir i = CO2 skal k vera fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu 

ökutækis L nveh_L. 

Staðfestingarlota ökutækis H og nvehH, ef við á, einstaks ökutækis, skal höfð með í útreikningi ef fjöldi 

umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki H og, ef við á, með einstöku ökutæki innan brúunarhóps ökutækis, 

nvehind er minni en fjöldi umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki L, nveh_L. Massalosun koltvísýrings í 

hverjum fasa staðfestingarlotunnar skal síðan leiðrétt að núll raforkunotkun ECDC,CD,j = 0 með því að nota 

leiðréttingarstuðul fyrir koltvísýring í samræmi við 2. viðbæti við þennan undirviðauka.“ 

ad) Lið 4.2.1.2.1 er breytt sem hér segir: 

i. Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„4.2.1.2.1. Þrepaskipt aðferð fyrir útreikning á lokaniðurstöðum fyrir endanlega eldsneytisnotkun úr prófunum 

í hleðsluprófun 1 fyrir tvinnökutæki með efnarafala sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu“. 

ii. Í stað línunnar fyrir þrep nr. 3 í töflu A8/7 kemur eftirfarandi: 

„Frálag úr þrepi nr. 2 

í þessari töflu. 

FCCS,c,2, í kg/100 

km. 

FCCS,c,3 = FCCS,c,2 FCCS,c,3, í kg/100 

km. 

3 

Niðurstaða úr stakri 

prófun.“ 

iii. Í stað línunnar fyrir þrep nr. 4 í töflu A8/7 kemur eftirfarandi: 

„Frálag úr þrepi nr. 3 

í þessari töflu. 

Fyrir hverja prófun: 

FCCS,c,3, í kg/100 

km. 

Meðaltal prófana og yfirlýsts gildis 

samkvæmt liðum 1.2 til og með 

1.2.3 í 6. undirviðauka. 

FCCS,c,4, í kg/100 

km. 

4“ 

ae) Í stað síðustu tveggja málsgreinanna í lið 4.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Ef brúunaraðferðinni er beitt skal k vera fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu ökutækis L 

nveh_L. 

Staðfestingarlota ökutækis H og nvehH, ef við á, einstaks ökutækis, skal höfð með í útreikningi ef fjöldi 

umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki H og, ef við á, með einstöku ökutæki innan brúunarhóps ökutækis, 

nvehinder minni en fjöldi umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki L nveh_L. Eldsneytisnotkun í hverjum fasa 

staðfestingarlotunnar í samræmi við 6. lið í 7. undirviðauka skal reiknuð út með því að nota markgildalosun fyrir 

alla staðfestingarlotuna og viðeigandi koltvísýringsgildi í fasa sem skal vera leiðrétt að núll raforkunotkun ECDC,CD,j 

= 0 með því að nota leiðréttingarstuðul fyrir koltvísýring (KCO2) í samræmi við 2. viðbæti við þennan undirviðauka.“ 

af) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.2.3: 

i. Í stað síðustu tveggja málsgreina kemur eftirfarandi: 

„Ef brúunaraðferðinni er beitt skal k vera fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu ökutækis 

L nveh_L.  
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Staðfestingarlota ökutækis H og nvehH, ef við á, einstaks ökutækis skal höfð með í útreikningi ef fjöldi 

umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki H og, ef við á, með einstöku ökutæki innan brúunarhóps 

ökutækis, nvehind er minni en fjöldi umbreytingarlotna sem keyrðar eru með ökutæki L, nveh_L.“ 

ii. Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„Eldsneytisnotkun í hverjum fasa staðfestingarlotunnar í samræmi við 6. lið í 7. undirviðauka skal reiknuð út 

með því að nota markgildalosun fyrir alla staðfestingarlotuna og viðeigandi koltvísýringsgildi í fasa sem skal 

vera leiðrétt að núll raforkunotkun ECDC,CD,j = 0 með því að nota leiðréttingarstuðul fyrir koltvísýring (KCO2) í 

samræmi við 2. viðbæti við þennan undirviðauka.“ 

ag) Í stað liðar 4.3.1 kemur eftirfarandi: 

„4.3.1. Raforkunotkun í afhleðsluham byggð á endurhlaðinni raforku frá rafveitu, vegin með nýtingarstuðli, fyrir 

tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

Raforkunotkun í afhleðsluham byggð á endurhlaðinni raforku frá rafveitu, vegin með nýtingarstuðli, skal 

reiknuð út með eftirfarandi jöfnu: 

ECAC,CD =
∑ (UFj × ECAC,CD,j)
k
j=1

∑ UFj
k
j=1

 

þar sem: 

ECAC,CD er raforkunotkun í afhleðsluham byggð á endurhlaðinni raforku frá rafveitu, vegin með 

nýtingarstuðli, í Wh/km, 

UFj er nýtingarstuðull fasa j í samræmi við 5. viðbæti við þennan undirviðauka, 

ECAC,CD,j er raforkunotkun byggð á endurhlaðinni raforku frá rafveitu í fasa j, í Wh/km, 

og 

ECAC,CD,j = ECDC,CD,j ×
EAC

∑ ΔEk
j=1 REESS,j

 

þar sem: 

ECDC,CD,j er raforkunotkun byggð á afhleðslu endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis í fasa j í 

afhleðsluprófun 1, í samræmi við lið 4.3 í þessum undirviðauka, í Wh/km, 

EAC er endurhlaðin raforka frá rafveitu ákvörðuð í samræmi við lið 3.2.4.6 í þessum undirviðauka, í 

Wh, 

ΔEREESS,j er breyting á raforku í öllum endurhlaðanlegum raforkugeymslukerfum í fasa j í samræmi við 

lið 4.3 í þessum undirviðauka, í Wh, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi fasa, 

k er fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu n í samræmi við lið 3.2.4.4 í 

þessum undirviðauka. 

Ef brúunaraðferðinni er beitt er k fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu L, 

nveh_L.“ 

ah) Textanum í lið 4.3.2: 

„k er fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu fyrir ökutæki L, nveh_L, í samræmi við lið 3.2.4.4 

í þessum undirviðauka.“ 
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er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„k er fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotunnar samkvæmt lið 3.2.4.4 í þessum 

undirviðauka. 

Ef brúunaraðferðinni er beitt er k fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu L, nveh_L.“ 

ai) Í stað liðar 4.3.4.1 kemur eftirfarandi: 

„4.3.4.1. Einungis skal reikna út þá raforkunotkun sem er ákvörðuð í þessum lið ef ökutæki gat fylgt viðeigandi 

prófunarlotu innan vikmarka hraðaferils í samræmi við lið 2.6.8.3 í 6. undirviðauka á öllu viðkomandi 

tímabili. 

aj) Í stað annarrar jöfnu og tengdra skilgreininga í lið 4.4.1.2.2 kemur eftirfarandi: 

„UBEcity = ∑ ΔEk+1
j=1 REESS,j

 

þar sem: 

ΔEREESS,j Er breyting á raforku í öllum endurhlaðanlegum raforkugeymslukerfum í fasa j, í Wh, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi fasa, 

k + 1 er fjöldi keyrðra fasa frá upphafi prófunar fram að þeim tímapunkti þegar eldsneytisnotkun hefst í 

brunahreyflinum,“. 

ak) Í stað liðar 4.4.2 kemur eftirfarandi: 

„4.4.2. Hrein rafdrægni hreinna rafökutækja 

Einungis skal reikna út þá drægni sem er ákvörðuð í þessum lið ef ökutækið gat fylgt viðeigandi WLTP-

prófunarlotu innan vikmarka hraðaferils í samræmi við lið 2.6.8.3 í 6. undirviðauka á öllu viðkomandi 

tímabili.“ 

al) Textanum í lið 4.4.2.1.1: 

„ECDC,WLTC,j er raforkunotkun fyrir viðeigandi WLTP-prófunarlotu í DSj með styttri prófun 1, Wh/km, samkvæmt 

lið 4.3 í þessum undirviðauka,“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„ECDC,WLTC,j er raforkunotkun fyrir viðeigandi WLTP-prófunarlotu í DSj með styttri prófun 1, í Wh/km, 

samkvæmt lið 4.3 í þessum undirviðauka,“. 

am) Textanum eftir fyrstu jöfnuna í lið 4.4.2.1.3: 

„UBEUBE er nothæf orka í endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi í samræmi við lið 4.4.2.1.1 í þessum 

undirviðauka, Wh,“ 

er skipt út fyrir eftirfarandi: 

„UBESTP er nothæf orka í endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi í samræmi við lið 4.4.2.1.1 í þessum 

undirviðauka, í Wh,“. 

an) Í stað liðar 4.4.4.2 kemur eftirfarandi: 

„4.4.4.2. Ákvörðun fasatengdrar jafngildrar fullrar rafdrægni og jafngildrar, fullrar rafdrægni í þéttbýli 

Reikna skal út jafngildi fullrar rafdrægni (EAER) í fasa og í þéttbýli með eftirfarandi jöfnu: 

EAERp = (
MCO2,CS,p −MCO2,CD,avg,p

MCO2,CS,p
) ×

∑ ΔEk
j=1 REESS,j

ECDC,CD,p
 

  



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/401 

 

þar sem: 

EAERp er jafngild full rafdrægni fyrir viðkomandi tímabil p, í km, 

MCO2,CS,p er fasatengd massalosun koltvísýrings úr hleðsluprófun 1 fyrir viðkomandi tímabil p í 

samræmi við þrep nr. 7 í töflu A8/5, í g/km, 

ΔEREESS,j eru breytingar á raforku í öllum endurhlaðanlegum raforkugeymslukerfum meðan á 

viðkomandi fasa j stendur, í Wh, 

ECDC,CD,p er raforkunotkun á viðkomandi tímabili p byggð á afhleðslu endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis, í Wh/km, 

j er skrárnúmer fyrir viðkomandi fasa, 

k er fjöldi fasa sem keyrðir eru fram að lokum umbreytingarlotu n samkvæmt lið 3.2.4.4 í 

þessum undirviðauka. 

og 

MCO2,CD,avg,p =
∑ (MCO2,CD,p,c × dp,c)
nc
c=1

∑ dp,c
nc
c=1

 

þar sem: 

MCO2,CD,avg,p er meðalgildi massalosunar koltvísýrings í afhleðsluham fyrir viðkomandi tímabil p, í 

g/km, 

MCO2,CD,p,c er massalosun koltvísýrings ákvörðuð samkvæmt lið 3.2.1 í 7. undirviðauka á tímabili p í 

lotu c í afhleðsluprófun 1, í g/km, 

dp,c er ekin vegalengd á viðkomandi tímabili p í lotu c í afhleðsluprófun 1, í km, 

c er skrárnúmerið fyrir viðeigandi WLTP-prófunarlotu, 

p er skrárnúmer fyrir einstakt tímabil innan viðeigandi WLTP-prófunarlotu, 

nc er fjöldi viðeigandi WLTP-prófunarlotna sem keyrðar eru fram að lokum 

umbreytingarlotu n samkvæmt lið 3.2.4.4 í þessum undirviðauka, 

og 

ECDC,CD,p =
∑ EC
nc
c=1 DC,CD,p,c

× dp,c

∑ d
nc
c=1 p,c

 

þar sem: 

ECDC,CD,p er raforkunotkun á tímabili p sem um ræðir byggð á afhleðslu endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis í afhleðsluprófun 1, í Wh/km, 

ECDC,CD,p,c er raforkunotkun á viðkomandi tímabili p í lotu c byggð á afhleðslu endurhlaðanlegs 

raforkugeymslukerfis í afhleðsluprófun 1, í Wh/km, samkvæmt lið 4.3 í þessum 

undirviðauka, 

dp,c er ekin vegalengd á viðkomandi tímabili p í lotu c í afhleðsluprófun 1, í km, 

c er skrárnúmerið fyrir viðeigandi WLTP-prófunarlotu, 

p er skrárnúmer fyrir einstakt tímabil innan viðeigandi WLTP-prófunarlotu, 

nc er fjöldi viðeigandi WLTP-prófunarlotna sem keyrðar eru fram að lokum umbreytingarlotu n 

samkvæmt lið 3.2.4.4 í þessum undirviðauka. 
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Viðkomandi fasagildin skulu vera lágfasa-, miðfasa-, háfasa-, hæsta fasa aksturslota og borgarakst-

urslota.“ 

ao) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á lið 4.5.1: 

i. Í stað fyrstu tveggja málsgreinanna á eftir fyrirsögninni kemur eftirfarandi: 

Brúunaraðferðinni skal einungis beitt ef munurinn á massalosun koltvísýrings í hleðsluham MCO2,CS, samkvæmt 

þrepi nr. 8 í töflu A8/5, á milli prófunarökutækja L og H er milli lágmarksins 5 g/km og hámarksins 20% auk 

5 g/km af massalosun koltvísýrings í hleðsluham MCO2,CS, samkvæmt þrepi nr. 8 í töflu A8/5 fyrir ökutæki H, 

en a.m.k. 15 g/km og að hámarki 20 g/km. 

Að beiðni framleiðanda og með samþykkt viðurkenningaryfirvalds má framlengja framkvæmd brúunaraðferðar 

fyrir gildi einstakra ökutækja innan hóps ef hámark framreiknings er ekki meira en 3 g/km umfram massalosun 

koltvísýrings í hleðsluham í ökutæki H og/eða er ekki meira en 3 g/km undir massalosun koltvísýrings í 

hleðsluham í ökutæki L. Þessi framlenging gildir einungis innan þeirra nákvæmu marka brúunarsviðs sem 

tilgreind eru í þessum lið.“ 

ii. Í stað sjöttu málsgreinar á eftir fyrirsögninni kemur eftirfarandi: 

„Ef línuleikaviðmiðunin er uppfyllt skal brúunaraðferðin eiga við um öll einstök ökutæki milli ökutækja L og H 

innan brúunarhópsins.“ 

iii. Í stað síðustu tveggja málsgreinanna kemur eftirfarandi: 

„Fyrir ökutæki með orkuþörf í lotu sem er á milli ökutækja L og M skal samsvarandi mæliþáttur fyrir ökutæki 

M notaður í stað fyrir hvern mæliþátt fyrir ökutæki H sem er nauðsynlegur til að nota brúunaraðferðina fyrir 

einstök gildi fyrir tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu og fyrir tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð 

fyrir ytri hleðslu. 

Fyrir ökutæki með orkuþörf í lotu sem er á milli ökutækja M og H skal samsvarandi mæliþáttur fyrir ökutæki M 

notaður í stað fyrir hvern mæliþátt fyrir ökutæki L sem er nauðsynlegur til að nota brúunaraðferðina fyrir 

einstök gildi fyrir tvinnrafökutæki, sem er ætluð fyrir ytri hleðslu og fyrir tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð 

fyrir ytri hleðslu.“ 

ap) Í stað línanna fyrir „Kind,p“, „E1,p“, „E2,p“, „E3,p“ og „p“ í lið 4.5.3 kemur eftirfarandi: 

„Kind,p er brúunarstuðull fyrir einstök ökutæki sem um ræðir fyrir tímabil p, 

E1,p er orkuþörf fyrir tímabilið sem um ræðir fyrir ökutæki L í samræmi við 5. lið í 7. undirviðauka, í Ws, 

E2,p er orkuþörf fyrir tímabilið sem um ræðir fyrir ökutæki H í samræmi við 5. lið í 7. undirviðauka, í Ws, 

E3,p er orkuþörf fyrir tímabilið sem um ræðir fyrir einstök ökutæki í samræmi við 5. lið í 7. undirviðauka, í Ws, 

p er skrárnúmer fyrir einstakt tímabil innan viðeigandi prófunarlotu.“ 

aq) Í stað síðustu málsgreinar í lið 4.5.4.1 kemur eftirfarandi: 

„Tímabilin sem um ræðir skulu vera lágfasa-, miðfasa-, háfasa-, hæsta fasa lota og viðeigandi WLTP-prófunarlota.“ 

ar) Í stað síðustu málsgreinar í lið 4.5.5.1 kemur eftirfarandi: 

„Tímabilin sem um ræðir skulu vera lágfasa-, miðfasa-, háfasa-, hæsta fasa lota og viðeigandi WLTP-prófunarlota.“ 

as) Í stað síðustu málsgreinar í lið 4.5.6.3 kemur eftirfarandi: 

„Tímabilin sem um ræðir skulu vera lágfasa-, miðfasa-, háfasa-, hæsta fasa lota, viðeigandi WLTP-

borgarprófunarlota og viðeigandi WLTP-prófunarlota.“ 

at) Í stað síðustu málsgreinar í lið 4.5.7.2 kemur eftirfarandi: 

„Tímabilin sem um ræðir skulu vera lágfasa-, miðfasa-, háfasa-, hæsta fasa lota, viðeigandi WLTP-

borgarprófunarlota og viðeigandi WLTP-prófunarlota.“  
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au) Eftirfarandi liðir 4.6. til 4.7.2. bætast við: 

„4.6. Þrepskipt aðferð til að reikna út endanlegar niðurstöður úr prófunum á tvinnrafökutækjum ætluðum fyrir ytri 

hleðslu 

Í liðum 4.6.1 og 4.6.2 í þessum undirviðauka er lýsing á þrepskiptum útreikningi á endanlegum niðurstöðum 

úr afhleðsluprófunum og einnig á vegnum niðurstöðum úr hleðsluprófunum og afhleðsluprófunum, til 

viðbótar við þrepskiptu aðferðina til að reikna út endanlegar niðurstöður úr hleðsluprófunum á losun 

loftkenndra efnasambanda í samræmi við lið 4.1.1.1 í þessum undirviðauka og á eldsneytisnotkun í samræmi 

við lið 4.2.1.1 í þessum undirviðauka. 

4.6.1. Þrepaskipt aðferð fyrir útreikning á lokaniðurstöðum úr prófunum í afhleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki 

sem eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

Reikna skal út niðurstöðurnar í þeirri röð sem lýst er í töflu A8/8. Allar viðeigandi niðurstöður í dálkinum 

„Frálag“ skulu skráðar. Dálkurinn „Ferli“ tilgreinir þá liði sem nota á fyrir útreikninga eða inniheldur 

viðbótarútreikninga. 

Að því er varðar töflu A8/8 er eftirfarandi flokkunarkerfi notað innan jafnanna og niðurstaðanna: 

c heil viðeigandi prófunarlota, 

p sérhver gildandi lotufasi, 

i viðeigandi markgildalosunarþáttur, 

CS hleðsla, 

Koltvísýringur (CO2) massalosun koltvísýrings. 

Tafla A8/8 

Útreikningur á endanlegum gildum úr afhleðsluprófun 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

8. undirviðauki Niðurstöður úr 

afhleðsluprófun 

Niðurstöður eru mældar í samræmi við 3. 

viðbæti við þennan undirviðauka og 

reiknaðar út fyrir fram í samræmi við lið 

4.3 í þessum undirviðauka. 

ΔEREESS,j, í Wh; dj, í km, 1 

Nothæf orka í rafgeymi í samræmi við lið 

4.4.1.2.2 í þessum undirviðauka. 

UBEcity, í Wh, 

Endurhlaðin raforka í samræmi við lið 

3.2.4.6 í þessum undirviðauka. 

EAC, í Wh, 

Orkuþörf fyrir lotu í samræmi við 5. lið í 7. 

undirviðauka. 

Ecycle, í Ws, 

Massalosun koltvísýrings í samræmi við lið 

3.2.1 í 7. undirviðauka. 

MCO2,CD,j, í g/km, 

Massalosun loftkennds efnasambands i í 

samræmi við lið 3.2.1 í 7. undirviðauka. 

Mi,CD,j, í g/km, 

Fjöldi losaðra agna í samræmi við 4. lið í 7. 

undirviðauka. 

PNCD,j, í ögnum á 

kílómetra, 

Agnamassalosun í samræmi lið 3.3 í 7. 

undirviðauka. 

PMCD,c, í mg/km, 

Full rafdrægni (AER) sem er ákvörðuð í 

samræmi við lið 4.4.1.1 í þessum 

undirviðauka. 

AER, í km, 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

  Ef ekið er gegnum viðeigandi WLTC-

borgarprófunarlotu: full rafdrægni í borg í 

samræmi við lið 4.4.1.2.1 í þessum 

undirviðauka. 

AERcity, í km.  

Leiðréttingarstuðull fyrir massalosun 

koltvísýrings KCO2 getur verið nauðsyn-

legur í samræmi við 2. viðbæti við þennan 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið (að frátöldu KCO2) er tiltækt fyrir 

ökutæki H, L og, ef við á, ökutæki M ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

KCO2, í (g/km)/(Wh/km). 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

Ecycle, í Ws. 

Útreikningur á hlutfallslegri breytingu á 

raforku í hverri prófunarlotu í samræmi við 

lið 3.2.4.5.2 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun og 

hverja viðeigandi WLTP-prófunarlotu. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

REECi. 2 

Frálagsþrep 2 REECi. Ákvörðun á umbreytingarlotu og stað-

festingarlotu í samræmi við lið 3.2.4.4 í 

þessum undirviðauka. 

Ef fleiri en ein afhleðsluprófun er tiltæk 

fyrir eitt fyrirtæki skal hver prófun hafa 

sama fjölda af umbreytingarlotum nveh að 

því er varðar útreikning á meðalgildum. 

nveh, 3 

Ákvörðun á drægni í afhleðslulotu í 

samræmi við lið 4.4.3 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

RCDC, í km. 

Frálagsþrep 3 nveh, Ákvarða skal umbreytingarlotuna fyrir 

ökutæki H, L og, ef við á, ökutæki M ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

Athuga skal hvort viðmiðun um brúun er 

uppfyllt í samræmi við d-lið liðar 5.6.2 í 

þessum viðauka. 

nveh,L, 

nveh,H, 

ef við á 

nveh,M. 

4 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 Mi,CD,j, í g/km, 

PMCD,c, í mg/km, 

PNCD,j, í ögnum á 

kílómetra. 

Útreikningur á samanlögðum gildum fyrir 

losun í nveh lotum ef um er að ræða brúun 

fyrir nveh,L lotur fyrir hvert ökutæki. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

Mi,CD,c, í g/km, 

PMCD,c, í mg/km, 

PNCD,c, í ögnum á 

kílómetra. 

5 

Frálagsþrep 5 Mi,CD,c, í g/km, 

PMCD,c, í mg/km, 

PNCD,c, í ögnum á 

kílómetra. 

Meðaltalsreikningur losunar í prófunum í 

hverri viðeigandi WLTP-prófunarlotu í 

afhleðsluprófun 1 og athuganir hvort farið 

sé að mörkum í samræmi við töflu A6/2 í 6. 

undirviðauka. 

Mi,CD,c,ave, í g/km, 

PMCD,c,ave, í mg/km, 

PNCD,c,ave, í ögnum á 

kílómetra. 

6 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

dj,j, í km, 

UBEcity, í Wh. 

Ef AERcity er fengið úr prófun 1 með því að 

keyra viðeigandi WLTP-prófunarlotur skal 

gildið reiknað út í samræmi við lið 

4.4.1.2.2 í þessum undirviðauka. 

Ef um er að ræða fleiri en eina prófun skal 

ncity,pe vera jafnt í hverri prófun. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Meðaltal reiknað fyrir AERcity. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

AERcity, í km, 

AERcity,ave, í km. 

7 

Frálagsþrep 1 dj,j, í km, Fasatengdur og lotutengdur útreikningur á 

notkunarstuðlum (e. usage factor – UF). 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

UFphase,j, 

UFcycle,c. 

8 

Frálagsþrep 3 nveh, 

Frálagsþrep 4 nveh,L, 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

dj,j, í km, 

EAC, í Wh, 

Útreikningur raforkunotkunar á grundvelli 

endurhlaðinnar orku samkvæmt liðum 4.3.1 

og 4.3.2 í þessum undirviðauka. 

Nota skal nveh,L lotur ef brúun er beitt. 

Raforkunotkun í staðfestingar-

prófunarlotunni og fösum þeirrar prófunar 

skal þess vegna vera stillt á núll út af 

nauðsynlegri leiðréttingu á massalosun 

koltvísýrings. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

ECAC,weighted, í Wh/km, 

ECAC,CD, í Wh/km, 

9 

Frálagsþrep 3 nveh, 

Frálagsþrep 4 nveh,L, 

Frálagsþrep 8 UFphase,j, 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 MCO2,CD,j, í g/km, 

KCO2, í (g/km)/(Wh/km), 

ΔEREESS,j, í Wh, 

Dj,j, í km, 

Útreikningur á massalosun koltvísýrings í 

afhleðsluham í samræmi við lið 4.1.2 í 

þessum undirviðauka. 

Nota skal nveh,L lotur ef brúunaraðferðinni 

er beitt. Með tilvísun í lið 4.1.2 í þessum 

undirviðauka skal staðfestingarlotan 

leiðrétt í samræmi við 2. viðbæti við 

þennan undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

MCO2,CD, í g/km, 10 

Frálagsþrep 3 nveh, 

Frálagsþrep 4 nveh,L, 

Frálagsþrep 8 UFphase,j. 

Frálagsþrep 1 MCO2,CD,j, í g/km, 

Mi,CD,j, í g/km, 

KCO2, í (g/km)/(Wh/km). 

Útreikningur á eldsneytisnotkun í 

afhleðslulotu í samræmi við lið 4.2.2 í 

þessum undirviðauka. 

Nota skal nveh,L lotur ef brúunaraðferðinni 

er beitt. Með tilvísun í lið 4.1.2 í þessum 

undirviðauka skal MCO2,CD,j í 

staðfestingarlotunni leiðrétt í samræmi við 

2. viðbæti við þennan undirviðauka. Reikna 

skal út fasatengda eldsneytisnotkun FCCD,j 

með leiðréttri massalosun koltvísýrings í 

samræmi við 6. lið 7. undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

FCCD,j, í l/100 km, 

FCCD, í l/100 km. 

11 

Frálagsþrep 3 nveh, 

Frálagsþrep 4 nveh,L, 

Frálagsþrep 8 UFphase,j, 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

dj,j, í km, 

Útreikningur raforkunotkunar í fyrstu 

viðeigandi WLTP-prófunarlotunni. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H, L og, ef 

við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni er 

beitt. 

ECDC,CD,first, í Wh/km 12 

Frálagsþrep 9 ECAC,weighted, í Wh/km, 

ECAC,CD, í Wh/km, 

Meðaltal prófana fyrir hvert ökutæki. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki H, L 

og, ef við á, ökutæki M ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECAC,weighted,ave, í 

Wh/km, 

ECAC,CD,ave, í Wh/km, 

MCO2,CD,ave, í g/km, 

FCCD,ave, í l/100 km, 

ECDC,CD,first,ave, í Wh/km 

13 

Frálagsþrep 10 MCO2,CD, í g/km, 

Frálagsþrep 11 FCCD, í l/100 km, 

Frálagsþrep 12 ECDC,CD,first, í Wh/km. 



12.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 73/407 

 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 13 ECAC,CD,ave, í Wh/km, 

MCO2,CD,ave, í g/km. 

Yfirlýsing á raforkunotkun og massalosun 

koltvísýrings í afhleðsluham fyrir hvert 

ökutæki. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki H, L 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt. 

ECAC,CD,dec, í Wh/km, 

MCO2,CD,dec, í g/km. 

14 

Frálagsþrep 12 ECDC,CD,first, í Wh/km, Aðlögun raforkunotkunar að því er varðar 

samræmi framleiðslu. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki H, L 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt. 

ECDC,CD,COP, í Wh/km, 15 

Frálagsþrep 13 ECAC,CD,ave, í Wh/km, 

Frálagsþrep 14 ECAC,CD,dec, í Wh/km, 

Frálagsþrep 15 ECDC,CD,COP, í Wh/km, Námundun milligilda. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki H, L 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt. 

ECDC,CD,COP,final, í 

Wh/km, 

ECAC,CD,final, í Wh/km, 

MCO2,CD,final, í g/km, 

ECAC,weighted,final, í 

Wh/km, 

FCCD,final, í l/100 km, 

16 

Frálagsþrep 14 ECAC,CD,dec, í Wh/km, 

MCO2,CD,dec, í g/km, 

Frálagsþrep 13 ECAC,weighted,ave, í Wh/km, 

FCCD,ave, í l/100 km, 

Frálagsþrep 16 ECDC,CD,COP,final, í 

Wh/km, 

ECAC,CD,final, í Wh/km, 

MCO2,CD,final, í g/km, 

ECAC,weighted,final, í 

Wh/km, 

FCCD,final, í l/100 km, 

Brúun einstakra gilda á grundvelli ílags frá 

ökutækjum L, M og H og endanleg 

námundun. 

Frálag sem er tiltækt fyrir einstök ökutæki. 

ECDC,CD,COP,ind, í 

Wh/km, 

ECAC,CD,ind, í Wh/km, 

MCO2,CD,ind, í g/km, 

ECAC,weighted,ind, í 

Wh/km, 

FCCD,ind, í l/100 km, 

17 

4.6.2. Þrepskipt aðferð við útreikning á endanlegum vegnum niðurstöðum hleðsluprófunar og afhleðsluprófunar úr 

prófun 1. 

Reikna skal út niðurstöðurnar í þeirri röð sem lýst er í töflu A8/9. Allar viðeigandi niðurstöður í dálkinum 

„Frálag“ skulu skráðar. Dálkurinn „Ferli“ tilgreinir þá liði sem nota á fyrir útreikninga eða inniheldur 

viðbótarútreikninga. 

Að því er varðar þessa töflu er eftirfarandi flokkunarkerfi notað innan jafnanna og niðurstaðanna: 

c tímabilið sem um ræðir er heil viðeigandi prófunarlota, 

p tímabilið sem um ræðir er viðeigandi lotufasi, 

i viðeigandi markgildalosunarþáttur (koltvísýringur undanþeginn), 

j skrárnúmer fyrir tímabilið sem um ræðir, 

CS hleðsla, 

CD afhleðsla, 

Koltvísýringur 

(CO2) 

massalosun koltvísýrings, 

Endurhlaðanlegt 

raforkugeymslu-

kerfi 

endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi. 
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Tafla A8/9 

Útreikningur á endanlegum vegnum gildum í afhleðsluham og hleðsluham 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 í 

töflu A8/8 

Mi,CD,j, í g/km, 

PNCD,j, í ögnum á 

kílómetra, 

PMCD,c, í mg/km, 

MCO2,CD,j, í g/km, 

ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

AER, í km, 

EAC, í Wh, 

Ílag frá eftirvinnslu á afhleðsluham og 

hleðsluham. 

Mi,CD,j, í g/km, 

PNCD,j, í ögnum á 

kílómetra, 

PMCD,c, í mg/km, 

MCO2,CD,j, í g/km, 

ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

AER, í km, 

EAC, í Wh, 

AERcity,ave, í km, 

nveh, 

RCDC, í km, 

nveh,L, 

nveh,H, 

UFphase,j, 

UFcycle,c, 

Mi,CS,c,6, í g/km, 

MCO2,CS, í g/km, 

1 

Frálagsþrep 7 í 

töflu A8/8 

AERcity,ave, í km, 

Frálagsþrep 3 í 

töflu A8/8 

nveh, 

RCDC, í km, 

Frálagsþrep 4 í 

töflu A8/8 

nveh,L, 

nveh,H, 

Frálagsþrep 8 í 

töflu A8/8 

UFphase,j, 

UFcycle,c, 

Frálagsþrep 6 í 

töflu A8/5 

Mi,CS,c,6, í g/km, 

Frálagsþrep 7 í 

töflu A8/5 

MCO2,CS, í g/km, 

  Ef um er að ræða afhleðslu er frálag tiltækt 

fyrir hverja afhleðsluprófun. Ef um er að 

ræða hleðslu er frálag tiltækt í eitt skipti 

vegna meðaltals gilda úr hleðsluprófun. 

Frálagið (að frátöldu KCO2) er tiltækt fyrir 

ökutæki H, L og, ef við á, ökutæki M ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

  

 KCO2, 

(g/km)/(Wh/km). 

Leiðréttingarstuðull fyrir massalosun 

koltvísýrings KCO2 getur verið 

nauðsynlegur í samræmi við 2. viðbæti við 

þennan undirviðauka. 

KCO2, 

(g/km)/(Wh/km). 

 

Frálagsþrep 1 Mi,CD,j, í g/km, 

PNCD,j, í ögnum á 

kílómetra, 

PMCD,c, í mg/km, 

nveh, 

nveh,L, 

UFphase,j, 

UFcycle,c, 

Mi,CS,c,6, í g/km, 

Útreikningur á veginni losun efnasambanda 

(að frátöldu MCO2,weighted) í samræmi við liði 

4.1.3.1 til 4.1.3.3 í þessum undirviðauka. 

Athugasemd: 

Mi,CS,c,6 inniheldur PNCS,c og PMCS,c. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja 

afhleðsluprófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

Mi,weighted, í g/km, 

PNweighted, í ögnum á 

kílómetra, 

PMweighted, í mg/km, 

2 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 MCO2,CD,j, í g/km, 

ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

nveh, 

RCDC, í km 

MCO2,CS, í g/km, 

Útreikningur á jafngildri fullri rafdrægni 

(EAER) í samræmi við liði 4.4.4.1 og 

4.4.4.2 í þessum undirviðauka og raund-

rægni í afhleðsluham í samræmi við lið 

4.4.5 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja afhleðslu-

prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt. 

EAER, í km, 

EAERp, í km, 

RCDA, í km. 

3 

Frálagsþrep 1 AER, í km, Frálag er tiltækt fyrir hverja afhleðslu-

prófun. 

Ef brúunaraðferðinni er beitt skal athuga 

tiltækileika brúunar fyrir fulla rafdrægni 

milli ökutækja H, L og, ef við á, M í 

samræmi við lið 4.5.7.1 í þessum 

undirviðauka. 

Hver prófun skal uppfylla kröfuna ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

Tiltækileiki brúunar 

fyrir fulla rafdrægni. 

4 

Frálagsþrep 3 RCDA, í km. 

Frálagsþrep 1 AER, í km. Meðaltal af fullri rafdrægni og yfirlýsing 

um fulla rafdrægni. 

Námunda skal gildi fyrir yfirlýsta fulla 

rafdrægni eins og skilgreint er í töflu A6/1. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt og viðmiðunin um 

tiltækileika brúunaraðferðar fyrir fulla 

rafdrægni er uppfyllt. 

Ef viðmiðunin er ekki uppfyllt skal full 

rafdrægni ökutækis H notuð fyrir allan 

brúunarhópinn. 

AERave, í km, 

AERdec, í km. 

5 

Frálagsþrep 1 Mi,CD,j, í g/km, 

MCO2,CD,j, í g/km, 

nveh, 

nveh,L, 

UFphase,j, 

Mi,CS,c,6, í g/km, 

MCO2,CS, í g/km. 

Útreikningur á veginni massalosun 

koltvísýrings og eldsneytisnotkunar í 

samræmi við liði 4.1.3.1 og 4.2.3 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja afhleðslu-

prófun. 

Nota skal nveh,L lotur ef brúunaraðferðinni 

er beitt. Með tilvísun í lið 4.1.2 í þessum 

undirviðauka skal MCO2,CD,j í stað-

festingarlotunni leiðrétt í samræmi við 2. 

viðbæti við þennan undirviðauka. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunar-

aðferðinni er beitt. 

MCO2,weighted, í g/km, 

FCweighted, í l/100 km, 

6 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 EAC, í Wh, Útreikningur á raforkunotkun á grundvelli 

jafngildis fullrar rafdrægni í samræmi við 

liði 4.3.3.1 og 4.3.3.2 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja afhleðsluprófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni 

er beitt. 

EC, í Wh/km, 

ECp, í Wh/km, 

7 

Frálagsþrep 3 EAER, í km, 

EAERp, í km, 

Frálagsþrep 1 AERcity, ave, í km, Meðaltal og námundun milligilda. 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert ökutæki L, H 

og, ef við á, ökutæki M ef brúunaraðferðinni 

er beitt. 

AERcity,final, í km, 

MCO2,weighted,final, í g/km, 

FCweighted,final, í l/100 

km, 

ECfinal, í Wh/km, 

ECp,final, í Wh/km, 

EAERfinal, í km, 

EAERp,final, í km. 

8 

Frálagsþrep 6 MCO2,weighted, í g/km, 

FCweighted, í l/100 km, 

Frálagsþrep 7 EC, í Wh/km, 

ECp, í Wh/km, 

Frálagsþrep 3 EAER, í km, 

EAERp, í km. 

Frálagsþrep 5 AERave, í km, Brúun einstakra gilda á grundvelli ílags úr 

ökutækjum L, M og H í samræmi við lið 

4.5 í þessum undirviðauka, ásamt 

endanlegri námundun. 

Námunda skal gildi fyrir AERind eins og 

skilgreint er í töflu A8/2. 

Frálag sem er tiltækt fyrir einstök ökutæki. 

AERind, í km, 

AERcity,ind, í km, 

MCO2,weighted,ind, í g/km, 

FCweighted,ind, í l/100 km, 

ECind, í Wh/km, 

ECp,ind, í Wh/km, 

EAERind, í km, 

EAERp,ind, í km. 

9 

Frálagsþrep 8 AERcity,final, í km, 

MCO2,weighted,final, í g/km, 

FCweighted,final, í l/100 km, 

ECfinal, í Wh/km, 

ECp,final, í Wh/km, 

EAERfinal, í km, 

EAERp,final, í km, 

Frálagsþrep 4 Tiltækileiki brúunar fyrir 

fulla rafdrægni. 

4.7. Þrepskipt aðferð til að reikna út endanlegar niðurstöður úr prófunum á tvinnrafökutækjum 

Reikna skal út niðurstöðurnar í þeirri röð sem lýst er í töflu A8/10 ef um er að ræða samfelldar lotur og í 

þeirri röð sem lýst er í töflu A8/11 ef um er að ræða stytta prófunaraðferð. Allar viðeigandi niðurstöður í 

dálkinum „Frálag“ skulu skráðar. Dálkurinn „Ferli“ tilgreinir þá liði sem nota á fyrir útreikninga eða 

inniheldur viðbótarútreikninga. 

4.7.1. Þrepskipt aðferð til að reikna út endanlegar niðurstöður úr prófunum á tvinnrafökutækjum ef um er að ræða 

samfelldar lotur 

Að því er varðar þessa töflu er eftirfarandi flokkunarkerfi notað innan jafnanna og niðurstaðanna: 

j skrárnúmer fyrir tímabilið sem um ræðir. 
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Tafla A8/10 

Útreikningur á endanlegum gildum fyrir tvinnrafökutæki sem eru ákvörðuð með því að beita prófun 1 með samfelldri 

lotu 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

8. undirviðauki Niðurstöður úr prófun Niðurstöður eru mældar í samræmi við 3. 

viðbæti við þennan undirviðauka og 

reiknaðar út fyrir fram í samræmi við lið 

4.3 í þessum undirviðauka. 

ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

1 

Nothæf orka í rafgeymi í samræmi við lið 

4.4.2.2.1 í þessum undirviðauka. 

UBECCP, í Wh, 

Endurhlaðin raforka í samræmi við lið 

3.4.4.3 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

EAC, í Wh. 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

UBECCP, í Wh. 

Ákvörðun á fjölda af heilum keyrðum 

viðeigandi fösum og lotum í WLTC-prófun 

í samræmi við lið 4.4.2.2 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

nWLTC, 

ncity, 

nlow, 

nmed, 

nhigh, 

nexHigh. 

2 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

UBECCP, í Wh. 

Útreikningur á vægisstuðlum í samræmi 

við lið 4.4.2.2 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

KWLTC,1 

KWLTC,2 

KWLTC,3 

KWLTC,4 

Kcity,1 

Kcity,2 

Kcity,3 

Kcity,4 

Klow,1 

Klow,2 

Klow,3 

Klow,4 

Kmed,1 

Kmed,2 

Kmed,3 

Kmed,4 

Khigh,1 

Khigh,2 

Khigh,3 

Khigh,4 

KexHigh,1 

KexHigh,2 

KexHigh,3 

3 

Frálagsþrep 2 nWLTC, 

ncity, 

nlow, 

nmed, 

nhigh, 

nexHigh. 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

UBECCP, í Wh. 

Útreikningur á raforkunotkun í 

endurhlaðanlegum raforkugeymslukerfum í 

samræmi við lið 4.4.2.2 í þessum 

undirviðauka. 

ECDC,COP,1 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECDC,WLTC, í Wh/km, 

ECDC,city, í Wh/km, 

ECDC,low, í Wh/km, 

ECDC,med, í Wh/km, 

ECDC,high, í Wh/km, 

ECDC,exHigh, í Wh/km, 

ECDC,COP,1, í Wh/km. 

4 

Frálagsþrep 2 nWLTC, 

ncity, 

nlow, 

nmed, 

nhigh, 

nexHigh. 

Frálagsþrep 3 Allir vægisstuðlar 

Frálagsþrep 1 UBECCP, í Wh, Útreikningur á hreinni rafdrægni í samræmi 

við lið 4.4.2.2 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km. 

5 

Frálagsþrep 4 ECDC,WLTC, í Wh/km, 

ECDC,city, í Wh/km, 

ECDC,low, í Wh/km, 

ECDC,med, í Wh/km, 

ECDC,high, í Wh/km, 

ECDC,exHigh, í Wh/km. 

Frálagsþrep 1 EAC, í Wh, Útreikningur á raforkunotkun frá rafveitu í 

samræmi við lið 4.3.4 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECWLTC, í Wh/km, 

ECcity, í Wh/km, 

EClow, í Wh/km, 

ECmed, í Wh/km, 

EChigh, í Wh/km, 

ECexHigh, í Wh/km. 

6 

Frálagsþrep 5 PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km. 

Frálagsþrep 5 PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km, 

Meðaltal prófana fyrir öll ílagsgildi. 

ECDC,COP,ave 

Yfirlýsing um PERWLTC,dec og ECWLTC,dec á 

grundvelli PERWLTC,ave og ECWLTC,ave. 

Námunda skal gildi fyrir PERWLTC,dec og 

ECWLTC,dec eins og skilgreint er í töflu A6/1. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERWLTC,dec, í km, 

PERWLTC,ave, í km, 

PERcity,ave, í km, 

PERlow,ave, í km, 

PERmed,ave, í km, 

PERhigh,ave, í km, 

PERexHigh,ave, í km, 

7 

Frálagsþrep 6 ECWLTC, í Wh/km, 

ECcity, í Wh/km, 

EClow, í Wh/km, 

ECmed, í Wh/km, 

EChigh, í Wh/km, 

ECexHigh, í Wh/km. 

ECWLTC,dec, í Wh/km, 

ECWLTC,ave, í Wh/km, 

ECcity,ave, í Wh/km, 

EClow,ave, í Wh/km, 

ECmed,ave, í Wh/km, 

EChigh,ave, í Wh/km, 

ECexHigh,ave, í Wh/km, 

ECDC,COP,ave, í Wh/km. Frálagsþrep 4 ECDC,COP,1, í Wh/km. 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 7 ECWLTC,dec, í Wh/km, 

ECWLTC,ave, í Wh/km, 

ECDC,COP,ave, í Wh/km. 

Ákvörðun á leiðréttingarstuðli og notkun á 

ECDC,COP,ave. 

Til dæmis: 

AF =
ECWLTC,dec
ECWLTC,ave

 

ECDC,COP = ECDC,COP,ave × AF 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECDC,COP, í Wh/km. 8 

Frálagsþrep 7 PERcity,ave, í km, 

PERlow,ave, í km, 

PERmed,ave, í km, 

PERhigh,ave, í km, 

PERexHigh,ave, í km, 

Námundun milligilda. 

ECDC,COP,final 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki H og L ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERcity,final, í km, 

PERlow,final, í km, 

PERmed,final, í km, 

PERhigh,final, í km, 

PERexHigh,final, í km, 

9 

ECcity,ave, í Wh/km, 

EClow,ave, í Wh/km, 

ECmed,ave, í Wh/km, 

EChigh,ave, í Wh/km, 

ECexHigh,ave, í Wh/km, 

ECcity,final, í Wh/km, 

EClow,final, í Wh/km, 

ECmed,final, í Wh/km, 

EChigh,final, í Wh/km, 

ECexHigh,final, í Wh/km, 

Frálagsþrep 8 ECDC,COP, í Wh/km. ECDC,COP,final, í Wh/km. 

Frálagsþrep 7 PERWLTC,dec, í km, Brúun í samræmi við lið 4.5 í þessum 

undirviðauka og endanleg námundun eins 

og skilgreint er í töflu A8/2. 

ECDC,COP,ind 

Frálagið er tiltækt fyrir hvert einstakt 

ökutæki ef brúunaraðferðinni er beitt. 

PERWLTC,ind, í km, 

PERcity,ind, í km, 

PERlow,ind, í km, 

PERmed,ind, í km, 

PERhigh,ind, í km, 

PERexHigh,ind, í km, 

10 

Frálagsþrep 9 ECWLTC,dec, í Wh/km, 

PERcity,final, í km, 

PERlow,final, í km, 

PERmed,final, í km, 

PERhigh,final, í km, 

PERexHigh,final, í km, 

ECcity,final, í Wh/km, 

EClow,final, í Wh/km, 

ECmed,final, í Wh/km, 

EChigh,final, í Wh/km, 

ECexHigh,final, í Wh/km, 

ECWLTC,ind, í Wh/km, 

ECcity,ind, í Wh/km, 

EClow,ind, í Wh/km, 

ECmed,ind, í Wh/km, 

EChigh,ind, í Wh/km, 

ECexHigh,ind, í Wh/km, 

ECDC,COP,final, í Wh/km. ECDC,COP,ind, í Wh/km. 

4.7.2. Þrepskipt aðferð til að reikna út endanlegar niðurstöður úr prófunum á tvinnrafökutækjum ef um er að ræða 

stytta prófunaraðferð 

Að því er varðar þessa töflu er eftirfarandi flokkunarkerfi notað innan jafnanna og niðurstaðanna: 

j skrárnúmer fyrir tímabilið sem um ræðir.   
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Tafla A8/11 

Útreikningur á endanlegum gildum fyrir tvinnrafökutæki sem eru ákvörðuð með því að beita styttri prófun 1 

Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

8. undirviðauki Niðurstöður úr prófun Niðurstöður eru mældar í samræmi við 3. 

viðbæti við þennan undirviðauka og 

reiknaðar út fyrir fram í samræmi við lið 

4.3 í þessum undirviðauka. 

ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

1 

Nothæf orka í rafgeymi í samræmi við lið 

4.4.2.1.1 í þessum undirviðauka. 

UBESTP, í Wh, 

Endurhlaðin raforka í samræmi við lið 

3.4.4.3 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

EAC, í Wh. 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

UBESTP, í Wh. 

Útreikningur á vægisstuðlum í samræmi 

við lið 4.4.2.1 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

KWLTC,1 

KWLTC,2 

Kcity,1 

Kcity,2 

Kcity,3 

Kcity,4 

Klow,1 

Klow,2 

Klow,3 

Klow,4 

Kmed,1 

Kmed,2 

Kmed,3 

Kmed,4 

Khigh,1 

Khigh,2 

KexHigh,1 

KexHigh,2 

2 

Frálagsþrep 1 ΔEREESS,j, í Wh, 

djj, í km, 

UBESTP, í Wh. 

Útreikningur á raforkunotkun í 

endurhlaðanlegum raforkugeymslukerfum í 

samræmi við lið 4.4.2.1 í þessum 

undirviðauka. 

ECDC,COP,1 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECDC,WLTC, í Wh/km, 

ECDC,city, í Wh/km, 

ECDC,low, í Wh/km, 

ECDC, med, í Wh/km, 

ECDC,high, í Wh/km, 

ECDC,exHigh, í Wh/km, 

ECDC,COP,1, í Wh/km. 

3 

Frálagsþrep 2 Allir vægisstuðlar 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 1 UBESTP, í Wh, Útreikningur á hreinni rafdrægni í samræmi 

við lið 4.4.2.1 í þessum undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km. 

4 

Frálagsþrep 3 ECDC,WLTC, í Wh/km, 

ECDC,city, í Wh/km, 

ECDC,low, í Wh/km, 

ECDC, med, í Wh/km, 

ECDC,high, í Wh/km, 

ECDC,exHigh, í Wh/km. 

Frálagsþrep 1 EAC, í Wh, Útreikningur á raforkunotkun frá rafveitu í 

samræmi við lið 4.3.4 í þessum 

undirviðauka. 

Frálag er tiltækt fyrir hverja prófun. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECWLTC, í Wh/km, 

ECcity, í Wh/km, 

EClow, í Wh/km, 

ECmed, í Wh/km, 

EChigh, í Wh/km, 

ECexHigh, í Wh/km. 

5 

Frálagsþrep 4 PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km. 

Frálagsþrep 4 PERWLTC, í km, 

PERcity, í km, 

PERlow, í km, 

PERmed, í km, 

PERhigh, í km, 

PERexHigh, í km, 

Meðaltal prófana fyrir öll ílagsgildi. 

ECDC,COP,ave 

Yfirlýsing um PERWLTC,dec og ECWLTC,dec á 

grundvelli PERWLTC,ave og ECWLTC,ave. 

Námunda skal gildi fyrir PERWLTC,dec og 

ECWLTC,dec eins og skilgreint er í töflu A6/1. 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERWLTC,dec, í km, 

PERWLTC,ave, í km, 

PERcity,ave, í km, 

PERlow,ave, í km, 

PERmed,ave, í km, 

PERhigh,ave, í km, 

PERexHigh,ave, í km, 

ECWLTC,dec, í Wh/km, 

ECWLTC,ave, í Wh/km, 

ECcity,ave, í Wh/km, 

EClow,ave, í Wh/km, 

ECmed,ave, í Wh/km, 

EChigh,ave, í Wh/km, 

ECexHigh,ave, í Wh/km, 

ECDC,COP,ave, í Wh/km. 

6 

Frálagsþrep 5 ECWLTC, í Wh/km, 

ECcity, í Wh/km, 

EClow, í Wh/km, 

ECmed, í Wh/km, 

EChigh, í Wh/km, 

ECexHigh, í Wh/km. 

Frálagsþrep 3 ECDC,COP,1, í Wh/km. 

Frálagsþrep 6 ECWLTC,dec, í Wh/km, 

ECWLTC,ave, í Wh/km, 

ECDC,COP,ave, í Wh/km. 

Ákvörðun á leiðréttingarstuðli og notkun á 

ECDC,COP,ave. 

Til dæmis: 

AF =
ECWLTC,dec
ECWLTC,ave

 

ECDC,COP = ECDC,COP,ave × AF 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

ECDC,COP, í Wh/km. 7 
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Uppruni Ílag Ferli Frálag Þrep nr. 

Frálagsþrep 6 PERcity,ave, í km, 

PERlow,ave, í km, 

PERmed,ave, í km, 

PERhigh,ave, í km, 

PERexHigh,ave, í km, 

Námundun milligilda. 

ECDC,COP,final 

Frálagið er tiltækt fyrir ökutæki L og H ef 

brúunaraðferðinni er beitt. 

PERcity,final, í km, 

PERlow,final, í km, 

PERmed,final, í km, 

PERhigh,final, í km, 

PERexHigh,final, í km, 

8 

ECcity,ave, í Wh/km, 

EClow,ave, í Wh/km, 

ECmed,ave, í Wh/km, 

EChigh,ave, í Wh/km, 

ECexHigh,ave, í Wh/km, 

ECcity,final, í Wh/km, 

EClow,final, í Wh/km, 

ECmed,final, í Wh/km, 

EChigh,final, í Wh/km, 

ECexHigh,final, í Wh/km, 

Frálagsþrep 7 ECDC,COP, í Wh/km. ECDC,COP,final, í Wh/km. 

Frálagsþrep 6 PERWLTC,dec, í km, 

ECWLTC,dec, í Wh/km, 

PERcity,final, í km, 

PERlow,final, í km, 

PERmed,final, í km, 

PERhigh,final, í km, 

PERexHigh,final, í km, 

Brúun í samræmi við lið 4.5 í þessum 

undirviðauka og endanleg námundun eins 

og skilgreint er í töflu A8/2. 

ECDC,COP,ind 

Frálag sem er tiltækt fyrir hvert einstakt 

ökutæki. 

PERWLTC,ind, í km, 

PERcity,ind, í km, 

PERlow,ind, í km, 

PERmed,ind, í km, 

PERhigh,ind, í km, 

PERexHigh,ind, í km, 

9“ 

Frálagsþrep 8 ECcity,final, í Wh/km, 

EClow,final, í Wh/km, 

ECmed,final, í Wh/km, 

EChigh,final, í Wh/km, 

ECexHigh,final, í Wh/km, 

ECWLTC,ind, í Wh/km, 

ECcity,ind, í Wh/km, 

EClow,ind, í Wh/km, 

ECmed,ind, í Wh/km, 

EChigh,ind, í Wh/km, 

ECexHigh,ind, í Wh/km, 

ECDC,COP,final, í Wh/km. ECDC,COP,ind, í Wh/km. 

av) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað liðar 1.4 og fyrirsagnar við mynd A8.viðb.1/4 kemur eftirfarandi: 

„1.4. Prófunarröð fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu í samræmi við valkost 4: 

Hleðsluprófun 1 með síðari afhleðsluprófun 1 (mynd A8.viðb.1/4) 

Mynd A8.App1/4 

Hleðsluprófun 1 með síðari afhleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu“. 

aw) Ákvæðum 2. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. í stað liða 1.1.3 og 1.1.4 kemur eftirfarandi: 

„1.1.3. Beita skal leiðréttingunni ef ΔEREESS,CS er neikvætt sem samsvarar afhleðslu endurhlaðanlega 

raforkugeymslukerfisins og leiðréttingarviðmiðun c, sem er reiknuð út í lið 1.2 í þessum viðbæti, er 

hærri en gildandi viðmiðunarmörk í samræmi við töflu A8.viðb.2/1.  
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1.1.4. Sleppa má leiðréttingu og nota má óleiðrétt gildi ef: 

a) ΔEREESS,CS er jákvætt sem samsvarar hleðslu endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins og 

leiðréttingarviðmiðun c, sem er reiknuð út í lið 1.2 í þessum viðbæti, er hærri en gildandi 

viðmiðunarmörk í samræmi við töflu A8.viðb.2/1, 

b) leiðréttingarviðmiðun c sem er reiknuð út í lið 1.2 í þessum viðbæti er minni en viðeigandi 

viðmiðunarmörk í samræmi við töflu A8.viðb.2/1, 

c) framleiðandinn getur sannað fyrir viðurkenningaryfirvaldinu með mælingu að það sé engin tenging 

milli ΔbREESS,CS og massalosunar koltvísýrings í hleðsluham annars vegar og ΔmREESS,CS og 

eldsneytisnotkunar hins vegar.“ 

ii. Í stað skilgreiningarinnar á Efuel,CS í lið 1.2 kemur eftirfarandi: 

„Efuel,CS er orkuinnihald í notuðu eldsneyti í hleðsluham í samræmi við lið 1.2.1 í þessum viðbæti ef um er að 

ræða tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki, sem eru ætluð fyrir 

ytri hleðslu og í samræmi við lið 1.2.2 í þessum viðbæti ef um er að ræða tvinnökutæki með 

efnarafala, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, í Wh.“ 

iii. Í stað töflu A8.viðb.2/1 í lið 1.2.2 kemur eftirfarandi: 

„Tafla A8.App2/1 

Viðmiðunarmörk leiðréttingar fyrir hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis (RCB) 

Viðeigandi prófunarlota fyrir prófun 1 Lág + meðal Lág + meðal + há 
Lág + meðal + há + mjög 

há 

Viðmiðunarmörk fyrir leiðréttingar-

viðmiðun c 

0,015 0,01 0,005“ 

iv. Í stað a-liðar í lið 2.2 kemur eftirfarandi: 

„a) Þetta sett skal fela í sér a.m.k. eina prófun með ΔEREESS,CS,n ≤ 0 og a.m.k. eina prófun með ΔEREESS,CS,n 

> 0. ΔEREESS,CS,n, er summa af raforkubreytingum allra endurhlaðanlegra raforkugeymslukerfa í prófun n 

reiknuð út í samræmi við lið 4.3 í þessum undirviðauka.“ 

v. Í stað e-lið liðar 2.2 og síðustu tveggja málsgreinanna kemur eftirfarandi: 

„e) Munurinn á MCO2,CS milli prófunar með mestri neikvæðri raforkubreytingu og miðpunkts, og munurinn á 

MCO2,CS milli miðpunkts og prófunar með mestri jákvæðri raforkubreytingu skal vera svipaður. 

Miðpunkturinn ætti helst að vera innan sviðsins sem skilgreint er í d-lið. Viðurkenningaryfirvaldið skal 

ákveða hvort endurprófun sé nauðsynleg ef ekki er mögulegt að fylgja þessari kröfu. 

Leiðréttingarstuðlar sem framleiðandi ákvarðar skulu rýndir og samþykktir af viðurkenningaryfirvaldi 

áður en þeim er beitt. 

Ef sett af a.m.k. fimm prófunum uppfyllir ekki viðmiðunina í a-lið eða viðmiðunina í b-lið eða uppfyllir 

hvoruga þeirra skal framleiðandi leggja fyrir viðurkenningaryfirvaldið sönnunargögn um hvers vegna 

ökutækið geti ekki uppfyllt aðra hvora eða hvoruga viðmiðunina. Viðurkenningaryfirvaldið getur krafist 

þess að frekari prófanir séu framkvæmdar ef það telur sönnunargögnin ekki fullnægjandi. 

Viðurkenningaryfirvaldið skal ákvarða varfærnislegan leiðréttingarstuðul byggðan á mælingunum ef 

viðmiðanir eru enn ekki uppfylltar eftir viðbótarprófanir.“ 

vi. Í stað liðar 3.1.1.2 kemur eftirfarandi: 

„3.1.1.2. Stilling endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis 

Framleiðanda er heimilt að stilla endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið fyrir prófunaraðferðina í 

samræmi við lið 3.1.1.3 í þessum viðbæti. Framleiðandi skal leggja fram sönnunargögn um að kröfur 

um upphaf prófunar í samræmi við lið 3.1.1.3 í þessum viðbæti séu uppfylltar.“  
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ax) Ákvæðum 3. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í lið 2.1.1 bætist eftirfarandi annar undirliður við: 

„Framkvæma skal núllstillingu og afseglun á undan prófuninni í samræmi við fyrirmæli framleiðanda tækisins í 

því skyni að fá nákvæma mælingu.“ 

ii. Í stað liðar 3.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2. Nafnspenna í endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi 

Fyrir tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu, tvinnökutæki með efnarafala, sem ekki eru 

ætluð fyrir ytri hleðslu og tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu má nota nafnspennu í endurhlaðanlegu 

raforkugeymslukerfi sem er ákvörðuð í samræmi við IEC 60050-482 í stað þess að nota mælda spennu í 

endurhlaðanlegu raforkugeymslukerfi í samræmi við lið 3.1 í þessum viðbæti.“ 

ay) Ákvæðum 4. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i. Í stað síðustu málsgreinarinnar í lið 2.1.2 kemur eftirfarandi: 

„Í þessu tilviki skal beita formeðhöndlunaraðferð, svo sem þeirri sem er viðeigandi fyrir hrein 

brunahreyfilsökutæki eins og lýst er í lið 2.6 í 6. undirviðauka.“ 

ii. Í stað liðar 2.1.3 kemur eftirfarandi: 

„2.1.3. Varmajafnvægi ökutækis skal komið á samkvæmt lið 2.7 í 6. undirviðauka.“ 

iii. Í stað liðar 2.2.2 kemur eftirfarandi: 

„2.2.2. Varmajafnvægi ökutækis skal komið á samkvæmt lið 2.7 í 6. undirviðauka. Ekki skal beita þvingaðri 

kælingu á ökutæki sem eru formeðhöndluð fyrir prófun 1. Meðan varmajafnvægi er að komast á skal 

endurhlaðanlega raforkugeymslukerfið hlaðið með hefðbundinni hleðsluaðferð eins og er skilgreint í 

lið 2.2.3 í þessum viðbæti.“ 

iv. Í stað inngangshlutans í fyrstu málsgrein liðar 2.2.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi skal hlaðið við umhverfishita eins og tilgreint er í lið 2.2.2.2 í 6. 

undirviðauka, annaðhvort með:“ 

az) Í stað 5. viðbætis kemur eftirfarandi: 

„8. undirviðauki – 5. viðbætir 

Nýtingarstuðlar (e. utility factor – UF) fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

1. Frátekið til notkunar síðar. 

2. Aðferðafræðin sem mælt er með við ákvörðun á ferli nýtingarstuðuls á grundvelli tölfræðilegra upplýsinga um 

akstur eins og lýst er í SAE J2841 (september 2010, gefið út í mars 2009, endurskoðað í september 2010). 

3. Við útreikning á broti nýtingarstuðuls UFj vegna vægis fyrir tímabil j skal beita eftirfarandi jöfnu og nota 

stuðlana úr töflu A8.viðb.5/1. 

UFj(dj) = 1 − exp {−(∑ Ci
k

i=1
× (

dj

dn
)

i

)} −∑ UFl
j−1

l=1
 

þar sem: 

UFj nýtingarstuðull fyrir tímabil j, 

dj mæld vegalengd sem hefur verið ekin við lokin á tímabili j, í km, 

Ci i-undi stuðull (sjá töflu A8.viðb.5/1), 

dn stöðluð vegalengd (sjá töflu A8.viðb.5/1), í km, 
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k fjöldi liða og stuðla í veldisvísinum, 

j fjöldi tímabila sem um ræðir, 

i fjöldi liða/stuðla sem um ræðir, 

∑ UUFl
j−1

l=1
 

summa útreiknaðra nýtingarstuðla fram að tímabili (j – 1). 

Tafla A8.App5/1 

Mæliþættir fyrir ákvörðun á broti nýtingarstuðla 

Mæliþáttur Gildi 

dn 800 km 

C1 26,25 

C2 –38,94 

C3 –631,05 

C4 5 964,83 

C5 –25 095 

C6 60 380,2 

C7 –87 517 

C8 75 513,8 

C9 –35 749 

C10 7 154,94“. 

ba) Ákvæðum 6. viðbætis er breytt sem hér segir: 

i) Í stað liða 1.1, 1.2 og 1.3 kemur eftirfarandi: 

„1.1. Framleiðandi skal velja valkvæðan notkunarham fyrir prófunaraðferð 1 í samræmi við 2. til 4. lið í 

þessum viðbæti sem gerir ökutækinu kleift að fylgja prófunarlotunni sem um ræðir innan vikmarka 

hraðaferils í samræmi við lið 2.6.8.3 í 6. undirviðauka. Þetta skal gilda um öll kerfi í ökutækjum sem 

hafa valkvæða notkunarhami, þ.m.t. þau sem eiga ekki einvörðungu við um gírskiptinguna. 

1.2. Framleiðandi skal leggja fyrir viðurkenningaryfirvald sönnunargögn um: 

a) Tiltækileika aðalhams að uppfylltum þeim skilyrðum sem um ræðir, 

b) hámarkshraða ökutækisins sem um ræðir, 

og ef þess er krafist: 

c) besta og versta ham eins og þeir eru ákvarðaðir út frá gögnum um eldsneytisnotkun og, ef við á, um 

massalosun koltvísýrings í öllum hömum. Sjá lið 2.6.6.3 í 6. undirviðauka,  
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d) þann ham sem notar mesta raforku, 

e) orkuþörf í lotu (í samræmi við 5. lið 7. undirviðauka þar sem í stað markhraða kemur raunhraði). 

1.3. Ekki skal taka tillit til sérstakra valkvæðra notkunarhama eins og „fjallahams“ eða „viðhaldshams“ sem 

eru ekki ætlaðir fyrir venjulega daglega notkun heldur einungis í sérstökum takmörkuðum tilgang.“ 

ii. Í stað síðustu málsgreinar í 2. lið kemur eftirfarandi: 

„Flæðiritið á mynd A8/viðb.6/1 sýnir valið á ham í samræmi við þennan lið.“ 

iii. Í stað myndar A8.viðb.6/1 í lið 2.3 kemur eftirfarandi: 

„Mynd A8.viðb.6/1 

Valkvæður notkunarhamur valinn fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu við rekstrarskilyrði í afhleðsluham 

“ 

iv. Í stað síðustu málsgreinar í 3. lið kemur eftirfarandi: 

„Flæðiritið á mynd A8/viðb.6/2 sýnir valið á ham í samræmi við þennan lið.“  

Já Nei Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu í 

afhleðsluham 

Er aðalhamur fyrir hendi? 

Gerir aðalhamur ökutæki kleift að fylgja 

viðmiðunarprófunarlotu við rekstrarskilyrði í 

afhleðsluham? 

Fjöldi hama sem gera ökutæki kleift að fylgja 

viðmiðunarprófunarlotu við rekstrarskilyrði í 

afhleðsluham? 

Velja aðalham 

Einungis 

einn hamur 

Velja þennan eina ham 

Enginn 

hamur 
Margir hamir 

Velja þann ham sem hefur 

mesta raforkunotkun 
Er til staðar aðalhamur sem getur 

fylgt breyttri 

viðmiðunarprófunarlotu við 

rekstrarskilyrði í afhleðsluham? 

Velja aðalhaminn 

Er til staðar hamur eða eru til staðar hamir 

sem geta fylgt breyttri viðmiðunarprófunarlotu 

við rekstrarskilyrði í afhleðsluham? 

Velja þann ham sem hefur mesta 

raforkunotkun 

Auðkenna þann ham eða þá hami sem hafa mesta 

orkuþörf í lotu (skv. 5. lið 7. undirviðauka þar sem í stað 

markhraða kemur raunhraði) 

Velja þann ham sem hefur mesta 

raforkunotkun 

Já 

Já 

Já 

Nei 

Nei 

Nei 
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v. Í stað myndar A8.viðb.6/2 í lið 3.3 kemur eftirfarandi: 

„Mynd A8.viðb.6/2 

Valkvæður notkunarhamur valinn fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu, tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu 

og tvinnökutæki með efnarafala, sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu við rekstrarskilyrði í hleðsluham 

“ 

vi. Í stað síðustu málsgreinar í 4. lið kemur eftirfarandi: 

„Flæðiritið á mynd A8/viðb.6/3 sýnir valið á ham í samræmi við þennan lið.“  

Tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu, tvinnrafökutæki, sem ekki er 

ætlað fyrir ytri hleðslu og tvinnökutæki með efnarafala, sem ekki er ætlað 

fyrir ytri hleðslu í hleðsluham: 

Er aðalhamur fyrir hendi? 

Velja þennan eina ham 

Valkostur framleiðanda 

Velja versta ham Velja versta ham 

Nei 

Nei 
Velja aðalham 

Velja versta ham 

Já 

Já 

Er til staðar aðalhamur sem getur fylgt 

breyttri viðmiðunarprófunarlotu við 

rekstrarskilyrði í hleðsluham? 

Er til staðar hamur eða eru til staðar 

hamir sem geta fylgt breyttri 

viðmiðunarprófunarlotu við 

rekstrarskilyrði í hleðsluham? 

Auðkenna þann ham eða þá hami sem hafa 

mesta orkuþörf í lotu (skv. 5. lið 7. viðauka 

þar sem í stað markhraða kemur raunhraði) 

Meðaltal niðurstaðna 

úr prófun í besta ham 

og versta ham. 

Besti hamur og versti 

hamur skulu ákvarðaðir 

út frá þeim 

sönnunargögnum sem 

lögð eru fram um 

eldsneytisnotkun í 

öllum hömum 

(hliðstæða í lið 2.6.6.3 í 

6. undirviðauka) 

Já 

Gerir aðalhamur ökutæki kleift að 

fylgja viðmiðunarprófunarlotu við 

rekstrarskilyrði í hleðsluham? 

Fjöldi hama sem gera ökutæki kleift að fylgja 

viðmiðunarprófunarlotu við rekstrarskilyrði í 

hleðsluham? 

Velja aðalham 

Einungis 

einn hamur 

Enginn 

hamur 
Margir 

hamir 

Já 

Nei 

Nei 
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 vii. Í stað myndar A8.viðb.6/3 í lið 4.3 kemur eftirfarandi: 

„Mynd A8.viðb.6/3 

Valkvæður notkunarhamur valinn fyrir hrein rafökutæki 

“ 

bb) Í stað 7. viðbætis kemur eftirfarandi: 

 „8. undirviðauki – 7. viðbætir 

Mæling eldsneytisnotkunar í tvinnökutækjum með efnarafala með þjöppuðu vetni 

1. Almennar kröfur 

Mæla skal eldsneytisnotkun með þyngdarmælingaraðferð í samræmi við 2. lið þessa viðbætis. 

Að beiðni framleiðanda og með samþykki viðurkenningaryfirvalds má mæla eldsneytisnotkun með 

annaðhvort þrýstingsaðferð eða streymisaðferð. Í því tilviki skal framleiðandi leggja fram tæknigögn sem 

sýna að samsvarandi niðurstöður fást með aðferðinni. Þrýstings- og streymisaðferðunum er lýst í ISO 

23828:2013. 

2. Þyngdarmælingaraðferð 

Reikna skal út eldsneytisnotkun með því að mæla massa eldsneytisgeymis fyrir og eftir prófun. 

2.1. Búnaður og stilling 

2.1.1. Dæmi um tækjabúnað er sýnt á mynd A8.viðb.7/1. Nota skal einn eða fleiri geyma utan ökutækis til að 

mæla eldsneytisnotkun Geymir sem er utan ökutækis skal tengdur við eldsneytisleiðslu ökutækis milli 

upphaflegs eldsneytisgeymis og efnarafalakerfis.  

Já Nei 
Hreint rafökutæki: 

Er aðalhamur fyrir hendi? 

Gerir aðalhamur ökutækinu kleift 

að fylgja viðmiðunarprófunarlotu 

með eða án niðurskölunar? 

Margir 

hamir 

Já 

Nei 

Fjöldi hama sem gera það 

kleift að ökutæki fylgi 

viðmiðunarprófunarlotu með 

eða án niðurskölunar? 
Velja aðalham 

Einungis 

einn hamur 

Velja þennan eina ham 

Enginn hamur 

Velja aðalham 

Já 

Er til staðar hamur eða eru til 

staðar hamir sem geta fylgt 

breyttri 

viðmiðunarprófunarlotu? 

Velja þann ham sem hefur mesta 

raforkunotkun 

Auðkenna þann ham eða þá hami sem hafa mesta orkuþörf 

í lotu (skv. 5. lið í 7. undirviðauka þar sem í stað 

markhraða kemur raunhraði) 

Já Nei 

Nei 

Velja þann ham sem hefur mesta 

raforkunotkun 

Velja þann ham sem 

hefur mesta 

raforkunotkun 

Er til staðar aðalhamur sem getur fylgt 

breyttri viðmiðunarprófunarlotu? 
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2.1.2. Fyrir formeðhöndlun má nota upphaflega uppsettan geymi eða ytri vetnisgjafa. 

2.1.3. Aðlaga skal þrýsting við eldsneytistöku að tilgreindum gildum framleiðanda. 

2.1.4. Lágmarka skal þrýstingsmuninn í leiðslum þegar skipt er um leiðslur. 

Ef að búist er við áhrifum af mismunaþrýstingi skulu framleiðandi og viðurkenningaryfirvald koma sér 

saman um hvort leiðrétting sé nauðsynleg eða ekki. 

2.1.5. Vog 

2.1.5.1. Vog sem er notuð fyrir mælingu eldsneytisnotkunar skal uppfylla forskriftina í töflu A8.viðb.7/1. 

Tafla A8.App7/1 

Viðmiðanir fyrir sannprófun fínvogar 

Mælikerfi Upplausn Nákvæmni 

Vog hámark 0,1 g hámark ±0,02 (1) 

(1) Staðalfrávik eldsneytisnotkunar (hleðslujafnvægi endurhlaðanlegs raforkugeymslukerfis = 0) meðan á prófun 

stendur, gefið upp sem massi. 

2.1.5.2. Vog skal kvörðuð samkvæmt forskriftum frá framleiðanda vogarinnar eða a.m.k. eins oft og tilgreint er í 

töflu A8.viðb.7/2. 

Tafla A8.App7/2 

Millibil fyrir kvörðun á mælitækjum 

Athuganir mælitækja Millibil 

Nákvæmni Árlega og við meiri háttar viðhald 

2.1.5.3. Viðeigandi leiðir til að draga úr áhrifum titrings og varmastreymis eins og með deyfiborði eða vindtálma 

skulu vera fyrir hendi. 

Mynd A8.viðb.7/1 

Dæmi um tækjabúnað 

 

þar sem: 

1 er ytri eldsneytisgjafi fyrir formeðhöndlun 

2 er þrýstistillir 

3 er upphaflegur geymir 

4 er efnarafalakerfi 

5 er vogin 

6 er geymir eða geymar utan ökutækis fyrir mælingu eldsneytisnotkunar 
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2.2. Prófunarferli 

2.2.1. Mæla skal massa geymis utan ökutækis á undan prófun. 

2.2.2. Geymir sem er utan ökutækis skal tengdur við eldsneytisleiðslu ökutækis eins og sýnt er á mynd 

A8.viðb.7/1. 

2.2.3. Framkvæma skal prófunina með eldsneytisáfyllingu frá geymi utan ökutækis 

2.2.4. Geymir utan ökutækis skal fjarlægður frá leiðslunni. 

2.2.5. Mæla skal massa geymis eftir prófun. 

2.2.6. Ójöfnuð eldsneytisnotkun í hleðsluham FCCS,nb frá mældum massa fyrir og eftir prófun skal reiknuð út með 

eftirfarandi jöfnu: 

FCCS,nb =
g1 − g2
d

× 100 

þar sem: 

FCCS,nb er ójöfnuð eldsneytisnotkun í hleðsluham meðan á prófun stendur, í kg/100 km, 

g1 er massi geymis við upphaf prófunar, kg, 

g2 er massi geymis við lok prófunar, kg, 

d er ekin vegalengd meðan á prófun stendur, í km.“ 

 _____  
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X. VIÐAUKI 

 „XXII. VIÐAUKI 

Innbyggður vöktunarbúnaður fyrir eldsneytisnotkun og/eða raforkunotkun 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka eru settar fram skilgreiningar og kröfur sem gilda um innbyggðan vöktunarbúnað fyrir 

eldsneytisnotkun og/eða raforkunotkun. 

2. Skilgreiningar 

2.1. „Innbyggður vöktunarbúnaður fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun“ (OBFCM): allar smíðaeiningar, hvort sem er 

hugbúnaður og/eða vélbúnaður sem nemur og notar mæliþætti sem varða ökutæki, hreyfil, eldsneyti og/eða raforku sem 

gerir kleift að ákvarða og gera aðgengileg a.m.k. þau gögn sem mælt er fyrir um í 3. lið og að geyma gildi yfir 

endingartímann um borð í ökutækinu. 

2.2. „Endingartími“: gildi af tiltekinni stærð sem er ákvarðað og geymt á tíma t skal samsvara gildum þessarar stærðar sem 

hafa safnast frá því að ökutækið var fullbúið og fram að tímanum t. 

2.3. „Eldsneytisstreymi hreyfils“: magn af innsprautuðu eldsneyti í hreyfilinn á tímaeiningu. Þetta nær ekki til innsprautunar 

eldsneytis beint í mengunarvarnarbúnaðinn. 

2.4. „Eldsneytisstreymi ökutækis“: magn af innsprautuðu eldsneyti í hreyfilinn og beint í mengunarvarnarbúnaðinn á 

tímaeiningu. Þetta nær ekki til eldsneytisins sem er notað í hitara sem gengur fyrir eldsneyti. 

2.5. „Heildarmagn eldsneytisnotkunar (á endingartíma)“: uppsöfnun á útreiknuðu magni af innsprautuðu eldsneyti í 

hreyfilinn og útreiknuðu magni af innsprautuðu eldsneyti beint í mengunarvarnarbúnaðinn. Þetta nær ekki til 

eldsneytisins sem er notað í hitara sem gengur fyrir eldsneyti. 

2.6. „Heildarvegalengd sem farin er (á endingartíma)“: uppsöfnun á þeirri vegalengd sem farin er með notkun sömu 

gagnalindar og notuð er fyrir kílómetramæli ökutækis. 

2.7. „Orka úr dreifikerfi“: fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta raforka sem streymir inn í rafgeyminn þegar 

ökutækið er tengt við ytri orkugjafa og slökkt er á hreyflinum. Þetta skal ekki ná til rafmagnstaps á milli ytri orkugjafa 

og rafgeymis. 

2.8. „Rekstur í hleðsluham“: fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta rekstur ökutækisins þegar hleðsluástand 

endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins kann að sveiflast en stjórnbúnaði ökutækisins er að meðaltali ætlað að 

viðhalda yfirstandandi hleðsluástandi. 

2.9. „Rekstur í afhleðsluham“: fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu er þetta rekstur ökutækisins þegar yfirstandandi 

hleðsluástand endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins er hærra en markgildið fyrir hleðsluástand í hleðsluham og þó 

það kunni að sveiflast er stjórnbúnaði ökutækisins ætlað að draga hleðsluástandið af hærra stigi niður í markgildið fyrir 

hleðsluástand í hleðsluham. 

2.10. „Valkvæð rekstrarskilyrði sem auka hleðslu“: fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu eru þetta rekstrarskilyrði þar 

sem ökumaður hefur valið vinnumáta með þeirri ætlun að auka hleðsluástand endurhlaðanlega raforkugeymslukerfisins. 

3. Upplýsingar sem á að ákvarða, geyma og gera aðgengilegar 

Innbyggður vöktunarbúnaður fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun skal gera kleift að ákvarða a.m.k. eftirfarandi 

mæliþætti og geyma gildi endingartíma um borð í ökutækinu. Mæliþættina skal reikna út og vega samkvæmt þeim 

stöðlum sem um getur í a-lið liðar 6.5.3.2 í lið 6.5.3 í 1. viðbæti 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu 

þjóðanna fyrir Evrópu nr. 83 í þeim skilningi sem settur er fram í lið 2.8 í 1. viðbæti við XI. viðauka við þessa reglugerð. 

3.1. Fyrir öll ökutæki sem um getur í 4. gr. a að undanskildum tvinnrafökutækjum ætluðum fyrir ytri hleðslu: 

a) Heildarmagn eldsneytisnotkunar (á endingartíma) (í lítrum), 

b) heildarvegalengd sem farin er (á endingartíma) (í kílómetrum), 

c) eldsneytisstreymi hreyfils (í g/s),  
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d) eldsneytisstreymi hreyfils (í l/klst.), 

e) eldsneytisstreymi ökutækis (í g/s), 

f) hraði ökutækis (í kílómetrum/klukkustund). 

3.2. Fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu: 

a) Heildarmagn eldsneytisnotkunar (á endingartíma) (í lítrum), 

b) Heildarmagn eldsneytisnotkunar við rekstur í afhleðsluham (á endingartíma) (í lítrum), 

c) heildarmagn eldsneytisnotkunar við valkvæð rekstrarskilyrði sem auka hleðslu (á endingartíma) (í lítrum), 

d) heildarvegalengd sem farin er (á endingartíma) (í kílómetrum), 

e) heildarvegalengd sem farin er við rekstur í afhleðsluham með hreyfilinn ekki í gangi (á endingartíma) 

(í kílómetrum), 

f) heildarvegalengd sem farin er við rekstur í afhleðsluham með hreyfilinn í gangi (á endingartíma) (í kílómetrum), 

g) heildarvegalengd sem farin er við valkvæð rekstrarskilyrði sem auka hleðslu (á endingartíma) (í kílómetrum), 

h) eldsneytisstreymi hreyfils (í g/s), 

i) eldsneytisstreymi hreyfils (í l/klst.), 

j) eldsneytisstreymi ökutækis (í g/s), 

k) hraði ökutækis (í kílómetrum/klukkustund), 

l) heildarorka úr dreifikerfi í rafgeymi (á endingartíma) (í kWh). 

4. Nákvæmni 

4.1. Að því er varðar upplýsingarnar sem eru tilgreindar í 3. lið skal framleiðandinn tryggja að innbyggði 

vöktunarbúnaðurinn fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun skili eins nákvæmum gildum og hægt er að fá með mælikerfi og 

útreikningskerfi stýrieiningar hreyfilsins. 

4.2. Þrátt fyrir lið 4.1 skal framleiðandi tryggja að nákvæmnin sé meiri en –0,05 og minni en 0,05 sem er reiknað út með 

þremur tugastöfum með eftirfarandi formúlu: 

Nákvæmni =
Fuel_ConsumedWLTP − Fuel_ConsumedOBFCM

Fuel_ConsumedWLTP
 

Þar sem: 

Fuel_ConsumedWLTP (litres) er eldsneytisnotkun ákvörðuð við fyrstu prófun sem er framkvæmd í samræmi við 

lið 1.2 í 6. undirviðauka við XXI. viðauka, reiknuð út í samræmi við 6. lið 7. 

undirviðauka við þann viðauka með niðurstöðum fyrir losun í heildarlotu áður en 

leiðréttingar eru gerðar (frálag úr þrepi nr. 2 í töflu A7/1 í 7. undirviðauka), 

margfaldað með raunverulegu vegalengdinni sem ekin er og deilt með 100. 

Fuel_ConsumedOBFCM (litres) er eldsneytisnotkunin sem er ákvörðuð fyrir sömu prófunina með því að nota 

mismun mæliþáttarins „heildarmagn eldsneytisnotkunar (á endingartíma)“ 

samkvæmt innbyggðum vöktunarbúnaði fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun. 

Nota skal hleðsluprófun 1 fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu. 

4.2.1 Ef kröfurnar um nákvæmni sem settar eru fram í lið 4.2 eru ekki uppfylltar skal nákvæmnin endurreiknuð fyrir síðari 

prófanir 1 sem gerðar eru í samræmi við lið 1.2 í 6. undirviðauka, í samræmi við formúlurnar í lið 4.2 með því eldsneyti 

sem er notað, ákvarðað og uppsafnað í öllum prófunum sem gerðar eru. Líta skal svo á að þessi krafa um nákvæmni sé 

uppfyllt þegar nákvæmnin er meiri en –0,05 og minni en 0,05. 

4.2.2 Ef kröfurnar um nákvæmni sem settar eru fram í lið 4.2.1 eru ekki uppfylltar eftir síðari prófanir samkvæmt þeim lið er 

heimilt að gera viðbótarprófanir í þeim tilgangi að ákvarða nákvæmnina, en prófanirnar skulu ekki vera fleiri en þrjár í 

heild fyrir ökutæki sem er prófað án þess að brúunaraðferðinni sé beitt (ökutæki H) og skulu ekki vera fleiri en sex fyrir 

ökutæki sem er prófað með beitingu brúunaraðferðarinnar (þrjár prófanir fyrir ökutæki H og þrjár prófanir fyrir ökutæki 

L). Endurreikna skal nákvæmnina í síðari viðbótarprófunum 1 í samræmi við formúlurnar í lið 4.2 með því eldsneyti sem 

er notað, ákvarðað og uppsafnað í öllum prófunum sem gerðar eru. Líta skal svo á að þessi krafa sé uppfyllt þegar 

nákvæmnin er meiri en –0,05 og minni en 0,05. Ekki skal taka tillit til niðurstaðna viðbótarprófananna í neinum öðrum 

tilgangi ef prófanirnar hafa einungis verið gerðar í þeim tilgangi að ákvarða nákvæmni innbyggðs vöktunarbúnaðar fyrir 

eldsneytis- og/eða orkunotkun.  
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5. Aðgangur að upplýsingunum í innbyggða vöktunarbúnaðinum fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun 

5.1. Innbyggði vöktunarbúnaðurinn fyrir eldsneytis- og/eða orkunotkun skal gera kleift að hafa staðlaðan og óhindraðan 

aðgang að upplýsingunum sem eru tilgreindar í 3. lið og hann skal vera í samræmi við staðlana sem um getur í a-lið liðar 

6.5.3.1 og a-lið liðar 6.5.3.2 í lið 6.5.3 í 1. viðbæti við 11. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna 

fyrir Evrópu nr. 83 í þeim skilningi sem settur er fram í lið 2.8 í 1. viðbæti XI. viðauka við þessa reglugerð. 

5.2. Þrátt fyrir skilyrðin um endurstillingu sem tilgreind eru í stöðlunum sem um getur í lið 5.1 og þrátt fyrir liði 5.3 og 5.4 

skal geyma gildi endingartímateljaranna þegar ökutækið hefur verið tekið í notkun. 

5.3. Einungis má endurstilla gildi endingartímateljaranna fyrir þau ökutæki sem hafa stýrieiningu hreyfils með gerð minnis 

sem getur ekki geymt gögn án þess að hafa raforku. Fyrir þau ökutæki má einungis endurstilla gildin samtímis ef 

rafgeymirinn er aftengdur úr ökutækinu. Skuldbindingin um að geyma gildi endingartímateljaranna skal í þessu tilviki 

gilda um nýjar gerðarviðurkenningar eigi síðar en frá 1. janúar 2022 og frá 1. janúar 2023 fyrir ný ökutæki. 

5.4. Ef bilun hefur áhrif á gildi endingartímateljaranna eða ef skipt er um stýrieiningu hreyfils er heimilt að endurstilla 

mælana samtímis til að tryggja að gildin haldist að fullu samstillt.“ 

 _____   
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XI. VIÐAUKI 

Ákvæðum I., III., VIII. og IX. viðauka við tilskipun 2007/46/EB er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liðir 0.2.2.1 til 0.2.3.9 bætast við: 

„0.2.2.1. Leyfð gildi mæliþátta fyrir fjölþrepa gerðarviðurkenningu til að nota losunargildi grunnökutækis (tilgreina 

skal svið ef við á) (y): 

Massi fullbúins ökutækis sem er tilbúið til aksturs (í kg): … 

Framhlið fullbúins ökutækis (í cm2): … 

Snúningsmótstaða (í kg/t): … 

Þversniðsflatarmál loftinnstreymisops á vatnskassarist (í cm2): … 

0.2.3. Auðkenni (y): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps: 

0.2.3.4.1. Ökumótstöðuhópur hálosandi ökutækis: … 

0.2.3.4.2. Ökumótstöðuhópur láglosandi ökutækis: … 

0.2.3.4.3. Ökumótstöðuhópar sem eiga við eru í brúunarhópi: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps: … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: … 

0.2.3.8. Auðkenni hóps með innbyggt greiningarkerfi: … 

0.2.3.9. Auðkenni annars hóps: …“. 

b) Eftirfarandi liður 2.6.3 bætist við: 

„2.6.3. Snúningsmassi (y): 3% af summu massa ökutækis sem er tilbúið til aksturs og 25 kg eða gildi á hverjum ás 

(kg): …“. 

c) Í stað liðar 3.2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.2.1. Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól(E85)/lífdísilolía/vetni (1) (6)“. 

d) Eftirfarandi liður 3.2.12.0 bætist við: 

„3.2.12.0. Eiginleiki losunar fyrir gerðarviðurkenningu (y)“. 

e) Í stað liðar 3.2.12.2.5.5 kemur eftirfarandi: 

„3.2.12.2.5.5. Teikning af eldsneytisgeyminum (eingöngu fyrir bensín- og etanólhreyfla): …“. 

f) Eftirfarandi liðir bætast við á eftir lið 3.2.12.2.5.5: 

„3.2.12.2.5.5.1. Rúmtak, smíðaefni og smíði eldsneytisgeymiskerfis: … 

3.2.12.2.5.5.2. Lýsing á efnivið gufuslöngu, efnivið eldsneytisleiðslu og aðferð við tengingu eldsneytiskerfis: … 

3.2.12.2.5.5.3. Þéttlokað eldsneytisgeymslukerfi: já/nei 

3.2.12.2.5.5.4. Lýsing á stillingu öryggisloka eldsneytisgeymis (inntaka og losun lofts): … 

3.2.12.2.5.5.5. Lýsing á hreinsibúnaðarkerfi: …“. 

g) Eftirfarandi liður 3.2.12.2.5.7 bætist við: 

„3.2.12.2.5.7. Gegndræpistuðull: …“.  
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h) Eftirfarandi liður 3.2.12.2.5.12 bætist við: 

„3.2.12.2.12. Vatnsinnsprautun: já/nei (1)“. 

i) Liður 3.2.19.4.1 fellur brott. 

j) Í stað liðar 3.2.20 kemur eftirfarandi: 

„3.2.20. Upplýsingar um varmageymslu (y)“. 

k) Í stað liðar 3.2.20.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.20.1. Virkur varmageymslubúnaður: já/nei (1)“. 

l) Í stað liðar 3.2.20.2 kemur eftirfarandi: 

„3.2.20.2. Einangrunarefni: já/nei (1)“. 

m) Eftirfarandi liðir 3.2.20.2.5 til 3.2.20.2.6 bætast við: 

„3.2.20.2.5. Kæling ökutækis við verstu hugsanlegu aðstæður: já/nei (1) 

3.2.20.2.5.1. (ekki verstu hugsanlegu aðstæður) lágmarkstími til að koma á varmajafnvægi, tsoak_ATCT 

(í klukkustundum): … 

3.2.20.2.5.2. (ekki verstu hugsanlegu aðstæður) staðsetning á hitamælingu hreyfils: … 

3.2.20.2.6. Nálgun með einum brúunarhóp í ATCT-hópi: já/nei (1)“. 

n) Í stað liða 3.5.7.1 og 3.5.7.1.1 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.1. Mæliþættir fyrir prófunarökutækið (y) 

Ökutæki 

Láglosandi 

ökutæki (VL) 

ef fyrirliggjandi 

Hálosandi 

ökutæki (VH) 

VM 

ef 

fyrirliggjandi 

Dæmigert gildi V 

(eingöngu fyrir 

ökumótstöðu-

fylkjahóp) (*) 

Sjálfgildi 

Gerð yfirbyggingar ökutækis (afbrigði/ 

útfærsla) 

  —   

Aðferð sem notuð er til að mæla ökumótstöðu 

(mæling eða útreikningur miðað við 

ökumótstöðuhóp) 

  — —  

Upplýsingar um ökumótstöðu:  

Tegund og gerð hjólbarða, ef mæling er gerð   —   

Hjólbarðastærð (framan/aftan), ef mæling er 

gerð 

  —   

Snúningsmótstaða hjólbarða (framan/aftan)  

(í kg/t) 

     

Þrýstingur í hjólbörðum (framan/aftan) (í kPa), 

ef mæling er gerð 

     

Delta CD × A fyrir ökutæki L í samanburði við 

ökutæki H (IP_H að frádregnu IP_L) 

—  — —  

Delta CD × A í samanburði við ökutæki L í 

ökumótstöðuhópi (IP_H/L að frádregnu RL_L) 

ef útreikningur fer eftir ökumótstöðuhópi 

  — —  

Prófunarmassi ökutækis (kg)      
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Ökutæki 

Láglosandi 

ökutæki (VL) 

ef fyrirliggjandi 

Hálosandi 

ökutæki (VH) 

VM 

ef 

fyrirliggjandi 

Dæmigert gildi V 

(eingöngu fyrir 

ökumótstöðu-

fylkjahóp) (*) 

Sjálfgildi 

Ökumótstöðustuðlar  

f0 (N)      

f1 (N/(km/klst.))      

f2 (N/(km/klst.)2)      

Framhlið m2 (0,000 m2) — — —   

Orkuþörf í lotu (J)      

(*) Dæmigert ökutæki er prófað fyrir ökumótstöðufylkjahópinn. 

3.5.7.1.1. Eldsneyti sem er notað í prófun 1 og er valið fyrir mælinguna á nettóafli í samræmi við XX. viðauka við 

þessa reglugerð (einungis fyrir ökutæki sem ganga fyrir fljótandi jarðolíugasi eða jarðgasi)  ....................... “. 

o) Liðir 3.5.7.1.1.1 til 3.5.7.1.3.2.3 falla brott. 

p) Í stað liða 3.5.7.2.1 til 3.5.7.2.1.2.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.1. Massalosun koltvísýrings fyrir hrein brunahreyfilsökutæki og tvinnrafökutæki, sem ekki eru ætluð fyrir 

ytri hleðslu 

3.5.7.2.1.0. Lágmarksgildi og hámarksgildi koltvísýrings í brúunarhópi 

3.5.7.2.1.1. Hálosandi ökutæki:  ..........................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.1.0. Hálosandi ökutæki (NEDC):  ............................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2. Láglosandi ökutæki (ef við á):  .........................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2.0. Láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC):  ...........................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3. Miðlosandi ökutæki (ef við á):  .........................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3.0. Miðlosandi ökutæki (ef við á) (NEDC):  ........................................................................................ g/km“. 

r) Í stað liða 3.5.7.2.2 til 3.5.7.2.2.3.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.2. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham fyrir tvinnrafökutæki ætluð fyrir ytri hleðslu 

3.5.7.2.2.1. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham fyrir hálosandi ökutæki: í g/km 

3.5.7.2.2.1.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings fyrir hálosandi ökutæki (NEDC-skilyrði B): í g/km 

3.5.7.2.2.2. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham fyrir láglosandi ökutæki (ef við á): í g/km 

3.5.7.2.2.2.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings fyrir láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC-skilyrði B): í g/km 

3.5.7.2.2.3. Massalosun koltvísýrings í hleðsluham fyrir ökutæki M (ef við á): í g/km 

3.5.7.2.2.3.0. Samanlögð massalosun koltvísýrings fyrir ökutæki M (ef við á) (NEDC-skilyrði B): í g/km“. 

s) Í stað liða 3.5.7.2.3 til 3.5.7.2.3.3.0 kemur eftirfarandi: 

„3.5.7.2.3. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham og vegin massalosun koltvísýrings fyrir tvinnrafökutæki ætluð 

fyrir ytri hleðslu 

3.5.7.2.3.1. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir hálosandi ökutæki: … g/km 

3.5.7.2.3.1.0. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir hálosandi ökutæki (NEDC-skilyrði A): … g/km  
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3.5.7.2.3.2. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir láglosandi ökutæki (ef við á): … g/km 

3.5.7.2.3.2.0. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir láglosandi ökutæki (ef við á) (NEDC-skilyrði A): … 

g/km 

3.5.7.2.3.3. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir ökutæki M (ef við á): … g/km 

3.5.7.2.3.3.0. Massalosun koltvísýrings í afhleðsluham fyrir ökutæki M (ef við á) (NEDC-skilyrði A): ... g/km“. 

s) Eftirfarandi liður 3.5.7.2.3.4 bætist við: 

„3.5.7.2.3.4. Vegin lágmarksgildi og hámarksgildi koltvísýrings í brúunarhópi fyrir ökutæki sem eru ætluð fyrir ytri 

hleðslu“. 

t) Liður 3.5.7.4.3 fellur brott. 

u) Í stað liðar 3.5.8.3 og töflunnar í þeim lið kemur eftirfarandi: 

„3.5.8.3. Losungargögn í tengslum við notkun vistvænnar nýsköpunar (gera skal sams konar töflu fyrir hvert 

viðmiðunareldsneyti sem er prófað) (w1) 

Ákvörðun um 

viðurkenningu 

á vistvænni 

nýsköpun (w2) 

Kóði fyrir 

vistvæna 

nýsköpun 

(w3) 

1. Losun 

koltvísýrings 

frá grunnvið-

miðunar-

ökutækinu 

(g/km) 

2. Losun 

koltvísýrings 

frá ökutæki 

sem búið er 

vistvænni 

nýsköpun 

(g/km) 

3. Losun 

koltvísýrings 

frá grunnvið-

miðunaröku-

tækinu í 

prófunarlotu 

prófunar 1 (w4) 

4. Losun 

koltvísýrings frá 

ökutæki sem 

búið er 

vistvænni 

nýsköpun í 

prófunarlotu 1 

5. Notkunarstuðull 

(UF), þ.e. skipting 

í tímabil, sem 

tæknin er notuð við 

venjulegar 

notkunaraðstæður 

Sparnaður í 

losun 

koltvísýrings 

((1– 2) – (3 – 

4))*5 

xxxx/201x        

        

        

NEDC-heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) (w5) 

WLTP-heildarsparnaður í losun koltvísýrings (g/km) (w5)“. 

v) Eftirfarandi liður 3.8.5 bætist við: 

„3.8.5. Forskrift smurefnis: … W …“. 

w) Liðir 4.5.1.1 til 4.5.1.3 falla brott. 

x) Neðst í fyrsta dálki töflunnar í lið 4.6 fellur brott orðið „Bakkgír“. 

y) Eftirfarandi liðir 4.6.1 til 4.6.1.7.1 bætast við: 

„4.6.1. Gírskipting (y) 

4.6.1.1. Gír 1 útilokaður: já/nei (1) 

4.6.1.2. n_95_high fyrir hvern gír: … mín–1 

4.6.1.3. nmin_drive 

4.6.1.3.1. 1. gír: … mín–1 

4.6.1.3.2. 1. gír í 2. gír:... mín –1 

4.6.1.3.3. 2. gír í kyrrstöðu: … mín–1 

4.6.1.3.4. 2. gír: … mín–1 

4.6.1.3.5. 3. gír og ofar: … mín–1 

4.6.1.4. n_min_drive_set fyrir hröðunarfasa/fasa með stöðugum hraða (n_min_drive_up): … mín–1 

4.6.1.5. n_min_drive_set fyrir hraðaminnkunarfasa (nmin_drive_down):  
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4.6.1.6. fyrsta tímabil 

4.6.1.6.1. t_start_phase: … s 

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: … mín–1 

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: … mín–1 

4.6.1.7. beiting ASM: já/nei (1) 

4.6.1.7.1. ASM-gildi: …“. 

z) Eftirfarandi liður 4.12 bætist við: 

„4.12. Smurolía fyrir gírkassa: … W …“. 

aa) Eftirfarandi liðir 12.8 til 12.8.3.2 bætast við: 

„12.8. Búnaður eða kerfi með valkvæðum notkunarhömum sem hafa áhrif á koltvísýringslosun og/eða 

markgildalosun og hafa engan aðalham: já/nei (1) 

12.8.1. Hleðsluprófun (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.1.1. Besti hamur: … 

12.8.1.2. Versti hamur: … 

12.8.2. Afhleðsluprófun (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.2.1. Besti hamur: … 

12.8.2.2. Versti hamur: … 

12.8.3. Prófun 1 (ef við á) (tilgreina fyrir hvern búnað eða kerfi) 

12.8.3.1. Besti hamur: … 

12.8.3.2. Versti hamur: …“. 

ab) Í skýringunum bætist við eftirfarandi neðanmálsgrein (y): 

„(y) Einungis vegna viðurkenningar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 715/2007 og breytingum á henni.“ 

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi liður 0.2.2.1 bætist við: 

„0.2.2.1. Leyfð gildi mæliþátta fyrir fjölþrepa gerðarviðurkenningu til að nota losunargildi grunnökutækis (tilgreina 

skal svið ef við á) (y): 

Massi fullbúins ökutækis (í kg): … 

Framhlið fullbúins ökutækis (í cm2): … 

Snúningsmótstaða (í kg/t): … 

Þversniðsflatarmál loftinnstreymisops á vatnskassarist (í cm2): …“. 

b) Í stað liðar 3.2.2.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.2.1. Dísilolía/bensín/fljótandi jarðolíugas/jarðgas eða lífmetan/etanól(E85)/lífdísilolía/vetni (1) (6)“. 

c) Eftirfarandi liður 3.2.12.2.8.2.2 bætist við: 

„3.2.12.2.8.2.2. Virkjun skriðhams „gerður óvirkur eftir endurræsingu“/„gerður óvirkur eftir eldsneytisáfyllingu“/„gerður 

óvirkur eftir að ökutæki er lagt“ (7)“. 

d) Í stað liðar 3.2.12.8.8.1 kemur eftirfarandi: 

„3.2.12.2.8.8.1. Skrá yfir íhluti kerfa í ökutæki sem tryggja rétta virkni NOx-varnarráðstafana“. 

3) Ákvæðum VIII. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað línunnar í lið 2.1.1: 

„Fjöldi agna (PN) (#/km) (1)“ 

kemur eftirfarandi: 

„Fjöldi agna (PN) (#/km) (ef við á)“.  
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b) Í stað línunnar í lið 2.1.5: 

„Fjöldi agna (PN) (1)“ 

kemur eftirfarandi: 

„Fjöldi agna (PN) (ef við á)“. 

c) Í stað síðustu sjö línanna í töflu 3 í lið 3.1 kemur eftirfarandi: 

„f0 (N) … … …  

f1 (N/(km/klst.)) … … …  

f2 (N/(km/klst.)2) … … …  

RR (kg/t) … … …  

Delta Cd * A (fyrir láglosandi ökutæki, ef við á samanborið við 

hálosandi ökutæki) (m2) 

… … …  

Prófunarmassi (kg) … … …  

Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“.     

d) Í stað síðustu sjö línanna í töflu 3 í lið 3.2 kemur eftirfarandi: 

„f0 (N) …  …  

f1 (N/(km/klst.)) …  …  

f2 (N/(km/klst.)2) …  …  

RR (kg/t) …  …  

Delta CD × A (fyrir láglosandi eða miðlungslosandi ökutæki ef við á 

samanborið við hálosandi ökutæki) (m2) 

…  …  

Prófunarmassi (kg) …  …  

Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“.     

e) Í stað síðustu sjö línanna í töflu 3 í lið 3.3 kemur eftirfarandi: 

„f0 (N) … …  

f1 (N/(km/klst.)) … …  

f2 (N/(km/klst.)2) … …  

RR (kg/t) … …  

Delta CD × A (fyrir láglosandi ökutæki samanborið við hálosandi 

ökutæki) (m2) 

… …  

Prófunarmassi (kg) … …  

Framhlið (m2) (eingöngu fyrir ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi)“.    

f) Í stað annarrar töflu í lið 3.4 kemur eftirfarandi: 

 „Afbrigði/útfærsla: Afbrigði/útfærsla 

Eldsneytisnotkun (blandaður akstur) (í kg/100 km) … … 

„f0 (N) … … 

f1 (N/(km/klst.)) … … 
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 „Afbrigði/útfærsla: Afbrigði/útfærsla 

f2 (N/(km/klst.)2) … … 

RR (kg/t) … … 

Prófunarmassi (kg) …“  

g) Í stað fyrirsagnar liðar 3.5 kemur eftirfarandi: 

„Frálagsskýrsla eða frálagsskýrslur fylgnitóls í samræmi við reglugerð (ESB) 2017/1152 og/eða 2017/1153 og endanleg 

NEDC-gildi“. 

h) Eftirfarandi liðir 3.5.3 og 3.5.4 bætast við: 

„3.5.3. Ökutæki með brunahreyfli, þ.m.t. tvinnrafökutæki sem ekki eru ætluð fyrir ytri hleðslu (NOVC) (1) (2) 

Endanleg fylgnigildi NEDC-koltvísýringslosunar 
Auðkenni brúunarhóps 

Hálosandi ökutæki Láglosandi ökutæki (ef við á) 

Massalosun koltvísýrings (akstur í þéttbýli) (g/km)   

Massalosun koltvísýrings (akstur í dreifbýli) (g/km)   

Massalosun koltvísýrings (blandaður akstur) (g/km)   

Eldsneytisnotkun (akstur í þéttbýli): l/100 km (1)   

Eldsneytisnotkun (akstur utan þéttbýlis): l/100 km (1)   

Eldsneytisnotkun (blandaður akstur) (í l/100 km) (1)   

3.5.4. Fjölknúið rafökutæki sem hægt er að hlaða utan ökutækisins (OVC) (1) 

Endanleg fylgnigildi NEDC-koltvísýringslosunar 
Auðkenni brúunarhóps 

Hálosandi ökutæki Láglosandi ökutæki (ef við á) 

Massalosun koltvísýrings (veginn, blandaður akstur) (g/km) … … 

Eldsneytisnotkun (veginn, blandaður akstur) (í l/100 km) (g) … …“ 

4) Ákvæðum IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum I. hluta er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liðir bætast við í fyrirmynd A1 — síðu 1 í samræmisvottorðinu fyrir fullbúin ökutæki: 

„0.2.3. Auðkenni (ef við á) (r): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps (ef við á): … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: …“.  
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ii. Eftirfarandi liðir bætast við í fyrirmynd A2 — síðu 1 í samræmisvottorðinu fyrir fullbúin ökutæki sem eru 

gerðarviðurkennd í litlum framleiðsluröðum: 

„0.2.3. Auðkenni (ef við á) (r): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps (ef við á): … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: …“. 

iii. Eftirfarandi nýir liðir bætast við í fyrirmynd B — síðu 1 í samræmisvottorðinu fyrir fullbúin ökutæki í áföngum: 

„0.2.3. Auðkenni (ef við á) (r): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps (ef við á): … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: …“. 

iv. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk M1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) er breytt 

sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28. til 28.1.2 bætast við: 

„28. Gírkassi (gerð): … 

28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“.  
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— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

— Í stað skýringartexta töflunnar í 1. undirlið 49. liðar kemur eftirfarandi: 

„NEDC-gildi Losun CO2 Eldsneytisnotkun“. 

v. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk M2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) er breytt 

sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— vi. Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

— Í stað skýringartexta töflunnar í 1. undirlið 49. liðar kemur eftirfarandi: 

„NEDC-gildi Losun CO2 Eldsneytisnotkun“. 
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vi. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk N1 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) er breytt 

sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

— Í stað skýringartexta töflunnar í 1. undirlið 49. liðar kemur eftirfarandi: 

„NEDC-gildi Losun CO2 Eldsneytisnotkun“. 

— Eftirfarandi lína bætist við í töflunni í 1. undirlið 49. liðar: 

„Sannprófunarstuðull (ef við á) 1 eða 0“. 

vii. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk N2 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) er breytt 

sem hér segir: 

— Í stað 7. liðar kemur eftirfarandi: 

„7. Hæð (r): … mm“. 

— Eftirfarandi liðir 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 
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28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

— Í stað skýringartexta töflunnar í 1. undirlið 49. liðar kemur eftirfarandi: 

„NEDC-gildi Losun CO2 Eldsneytisnotkun“. 

— Eftirfarandi lína bætist við í töflunni í 1. undirlið 49. liðar: 

„Sannprófunarstuðull (ef við á) 1 eða 0“. 

viii. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk N3 (fullbúin ökutæki og fullbúin ökutæki í áföngum) er breytt 

sem hér segir: 

— Liður 7. fellur brott. 

b) Ákvæðum II. hluta er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi liðir 0.2.3 til 0.2.3.7 bætast við í fyrirmynd C1 — síðu 1 í samræmisvottorðinu fyrir ófullbúin 

ökutæki: 

„0.2.3. Auðkenni (ef við á) (r): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: … 

0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps: … 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps (ef við á): … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: …“. 

ii. Eftirfarandi liðir 0.2.3 til 0.2.3.7 bætast við í fyrirmynd C2 — síðu 1 í samræmisvottorðinu fyrir ófullbúin ökutæki 

sem eru gerðarviðurkennd í litlum framleiðsluröðum: 

„0.2.3. Auðkenni (ef við á) (r): 

0.2.3.1. Auðkenni brúunarhóps: …  
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0.2.3.2. Auðkenni ATCT-hóps: … 

0.2.3.3. Auðkenni PEMS-prófunarhóps: … 

0.2.3.4. Auðkenni ökumótstöðuhóps:... 

0.2.3.5. Auðkenni ökumótstöðufylkjahóps (ef við á): … 

0.2.3.6. Auðkenni hóps með reglubundna endurnýjun: … 

0.2.3.7. Auðkenni hóps fyrir prófun á losun við uppgufun: …“. 

iii. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk M1 (ófullbúin ökutæki) er breytt sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28. til 28.1.2 bætast við: 

„28. Gírkassi (gerð): … 

28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— vi. Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

iv. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk M2 (ófullbúin ökutæki) er breytt sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28.1 til 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 
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28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

 v. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk N1 (ófullbúin ökutæki) er breytt sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“.  
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— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

 vi. Síðu 2 í samræmisvottorðinu fyrir ökutækjaflokk N2 (ófullbúin ökutæki) er breytt sem hér segir: 

— Eftirfarandi liðir 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 bætast við: 

„28.1. Gírhlutföll (fylla skal út fyrir ökutæki með beinskiptingu) (r) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír … 

         

28.1.1. Endanlegt drifhlutfall (ef við á): … 

28.1.2. Endanleg drifhlutföll (fylla skal út eftir atvikum) 

1. gír 2. gír 3. gír 4. gír 5. gír 6. gír 7. gír 8. gír …“ 

         

— Í stað 35. liðar kemur eftirfarandi: 

„35. Hjólbarðar sem eru settir á ökutæki/hjólasamsetning/orkunýtniflokkur veltiviðnámsstuðla (RRC) og 

flokkur hjólbarða notuð við ákvörðun koltvísýrings (ef við á) (h) (r): …“. 

— Í stað liðar 47.1 kemur eftirfarandi: 

„47.1. Mæliþættir fyrir losunarprófun á Vind (r)“. 

— Í stað liðar 47.1.2 kemur eftirfarandi: 

„47.1.2. Framhlið m2 (t): …“. 

— Eftirfarandi liður 47.1.2.1 bætist við: 

„47.1.2.1. Áætluð framhlið loftinnstreymisops á vatnskassarist (ef við á), í cm2: …“. 

— Eftirfarandi liðir 47.2 til 47.2.3 bætast við: 

„47.2. Aksturslota (r) 

47.2.1. Aksturslota í flokki: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Niðurskölunarstuðull (fdsc): … 

47.2.3. Takmörkun á hraða: já/nei“. 

c) Skýringunum sem varða IX. viðauka er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi kemur í stað skýringar (h): 

„h) Færa má valfrjálsan búnað og viðbótar hjólbarða-/hjólasamsetningar undir þessum bókstaf undir færsluna 

„Athugasemdir“. Ef ökutæki er afhent með heilu setti af venjulegum hjólum og hjólbörðum ásamt heilu setti 

af snjóhjólbörðum (með 3PMS-merkingu – fjall með þremur toppum og snjókorni (e. 3 Peaked Mountain and 

Snowflake) með eða án hjóla skulu snjóhjólbarðarnir og hjól þeirra eftir atvikum teljast sem viðbótar 

hjólbarða-/hjólasamsetningar án tillits til þeirra hjóla/hjólbarða sem í rauninni eru sett undir ökutækið.“ 

ii. Eftirfarandi skýringar bætist við: 

„(t) á einungis við um einstök ökutæki í ökumótstöðufylkjahópi (RMLF).“  
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5) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á XI. viðauka: 

Í stað skýringar (1) í skýringunum kemur eftirfarandi: 

„1. Fyrir ökutæki með viðmiðunarmassa ekki meiri en 2610 kg. Getur, að ósk framleiðanda, átt við ökutæki með 

viðmiðunarmassa ekki meiri en 2840 kg eða ef ökutækið er til sérstakra nota með kóðanum SB sem varðar brynvarin 

ökutæki sem einnig hafa viðmiðunarmassa meiri en 2840 kg. Að því er varðar aðgang að upplýsingum um aðra hluta 

en sjálft grunnökutækið (t.d. vistarverur) nægir að framleiðandinn veiti greiðan og skjótan aðgang að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald.“ 

 __________  


