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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 582/2011

av 25. mai 2011

om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 
med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 
motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge 
kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) 
nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av 
direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig 
artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning 595/2009/EF er en av særrettsaktene etter den
framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved
direktiv 2007/46/EF.

2) Ved forordning (EF) nr. 595/2009 er det fastsatt
bestemmelser om at nye tunge kjøretøyer og motorer
skal overholde nye utslippsgrenseverdier, og det er
innført tilleggskrav om tilgang til opplysninger. De
tekniske kravene vil gjelde fra 31. desember 2012 for
nye kjøretøytyper, og fra 31. desember 2013 for alle nye
kjøretøyer. De særskilte tekniske bestemmelsene som

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2012 av 30. april 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 50 av 13.9.2012, s. 16.

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

er nødvendige for gjennomføringen av forordning (EF) 
nr. 595/2009, bør vedtas. Formålet med denne forordning 
er derfor å fastsette de kravene som er nødvendige for 
typegodkjenning av kjøretøyer og motorer i samsvar med 
spesifikasjonene for Euro VI.

3) I henhold til artikkel 5 nr. 4 i forordning (EF) nr. 595/2009
skal Kommisjonen treffe gjennomføringstiltak som
fastsetter særlige tekniske krav til kontroll av utslipp fra
kjøretøyer. Slike krav bør derfor vedtas.

4) Etter vedtakelsen av de viktigste kravene til
typegodkjenning av tunge kjøretøyer og motorer i
henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 er det nødvendig
å fastsette administrative bestemmelser om en slik EF-
typegodkjenning. Disse administrative bestemmelsene
bør omfatte bestemmelser om produksjonssamsvar og
samsvar i bruk for å sikre fortsatt god ytelse fra produserte
kjøretøyer og motorer.

5) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009
er det også nødvendig å fastsette krav for å sikre at
uavhengige aktører har direkte tilgang til opplysninger
om egendiagnosesystem (heretter kalt «OBD») og om
reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer.

6) I samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 bør de
tiltakene som er fastsatt i denne forordning med hensyn
til tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold
av kjøretøyer, opplysninger om diagnoseverktøy og om
reservedelenes forenlighet med kjøretøyenes OBD-
systemer, ikke være begrenset til utslippsrelaterte
komponenter og systemer, men dekke alle aspekter av et
kjøretøy som er gjenstand for typegodkjenning innenfor
denne forordnings virkeområde.
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7) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 595/2009
bør Kommisjonen treffe gjennomføringstiltak for bruk
av bærbare målesystemer for å kontrollere de faktiske
utslippene under bruk, og for å kontrollere og begrense
utslipp utenom syklusene. Det er derfor nødvendig at det
innenfor en passende frist fastsettes bestemmelser om
utslipp utenom syklusene både ved typegodkjenning og
for å kontrollere og begrense utslippene utenom syklusene
ved faktisk bruk av kjøretøyene. Med henblikk på kontroll
av samsvar i bruk bør det innføres en framgangsmåte for
bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (heretter kalt
«PEMS»). Den PEMS-framgangsmåten som innføres ved
denne forordning, bør være underlagt en vurdering, og på
grunnlag av denne vurderingen bør Kommisjonen gis
myndighet til å endre bestemmelsene om kjøretøyer og
motorer i bruk.

8) I samsvar med artikkel 5 nr. 4 bokstav d) i forordning
(EF) nr. 595/2009 er det nødvendig å fastsette krav
til typegodkjenning av forurensningsreduserende
reserveinnretninger for å sikre at de fungerer på korrekt
måte.

9) I samsvar med artikkel 5 nr. 4 bokstav d) i forordning
(EF) nr. 595/2009 er det nødvendig å fastsette krav for
å bestemme forringelsesfaktorer som skal brukes til å
kontrollere holdbarheten av motorsystemer. I tillegg til og
med forbehold for resultatene av forskning og utvikling
når det gjelder metoder for aldring i prøvingsbenk
for motorsystemer, bør Kommisjonen dessuten gis
myndighet til å endre bestemmelsene om fastsettelse av
forringelsesfaktorer.

10) Som fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 595/2009 bør det innføres nye grenseverdier og
en metode for måling av antall partikler som slippes
ut. Målemetoden bør bygge på arbeidet i programmet
for partikkelmåling (PMP) som utføres av De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (heretter
kalt «UN-ECE»).

11) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 595/2009 bør det innføres grenseverdier for den
verdensomspennende harmoniserte ikke-stasjonære
kjøresyklus (World Harmonized Transient Driving Cycle
– heretter kalt «WHTC») og den verdensomspennende
harmoniserte stasjonære kjøresyklus (Worldwide 
Harmonised Steady state Cycle – heretter kalt «WHSC») 
som angitt i vedlegg 4B til reglement nr. 49 fra De forente 
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-
ECE) — Ensartede bestemmelser om tiltak mot utslipp 
av forurensende gasser og partikler fra motorer med 
kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av 
forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til 
bruk i kjøretøyer(1).

12) Kommisjonen bør vurdere behovet for særlige tiltak når
det gjelder motorer med flere innstillingsmuligheter, og
bør gis myndighet til å endre bestemmelsene i samsvar
med resultatene av denne vurderingen.

(1) EUT L 229 av 31.8.2010, s. 1.

13) Forordning (EF) nr. 595/2009 og direktiv 2007/46/EF bør
derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Denne forordning fastsetter tiltak for gjennomføringen av 
artikkel 4, 5, 6 og 12 i forordning (EF) nr. 595/2009.

Den endrer også forordning (EF) nr. 595/2009 og direktiv 
2007/46/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1) «motorsystem» motoren, utslippskontrollsystemet og
kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger)
mellom motorsystemets elektroniske styreenhet(er)
(heretter kalt «ECU») og andre framdriftssystemer eller
styreenheter for kjøretøyer,

2) «plan for driftstidsakkumulering» aldringssyklusen
og driftstidsakkumuleringen for fastsettelse av
forringelsesfaktorene for motorfamilien/etterbehandlings-
systemet,

3) «motorfamilie» produsentens gruppering av motorer
som ved sin konstruksjon, som definert i avsnitt 6 i
vedlegg I, har samme eksosutslippsegenskaper; alle
medlemmer i motorfamilien skal overholde de gjeldende
utslippsgrenseverdiene,

4) «motortype» motorer som ikke skiller seg fra
hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper som
motorkjennetegnene angitt i tillegg 4 til vedlegg I,

5) «kjøretøytype med hensyn til utslipp og opplysninger
om reparasjon og vedlikehold» en gruppe kjøretøyer som
ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til de
motor- og kjøretøyegenskapene som er nevnt i tillegg 4 til
vedlegg I,
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6) «deNOx-system» systemer for selektiv katalytisk
reduksjon (heretter kalt «SCR»), NOx-adsorber, passiv
eller aktiv mager NOx-katalysator eller et annet system
for etterbehandling av eksos som er konstruert for å
redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx),

7) «system for etterbehandling av eksos» en katalysator
(oksidasjon, treveis eller annet), et partikkelfilter, et
deNOx-system, et kombinert deNOx-partikkelfilter eller
eventuelle andre utslippsreduksjonsinnretninger som
monteres nedstrøms for motoren,

8) «egendiagnosesystem (OBD)» et system i et kjøretøy
eller en motor som kan:

a) påvise funksjonssvikt som påvirker motorsystemets
utslippsytelse, og

b) angi deres forekomst ved hjelp av et varslingssystem,
og

c) identifisere området der funksjonssvikten
sannsynligvis ligger ved hjelp av opplysninger lagret
i dataminnet, og sende disse opplysningene ut av
kjøretøyet,

9) «kvalifisert forringet komponent eller system» (heretter
kalt «QDC») en komponent eller et system som med
hensikt er blitt forringet gjennom framskyndet aldring
eller ved manipulering på en kontrollert måte, og som er
blitt godkjent av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar
med bestemmelsene angitt i avsnitt 6.3.2 i vedlegg 9B til
UN-ECE-reglement nr. 49 og nr. 2.2 i tillegg 3 til vedlegg
X til denne forordning, for å demonstrere motorsystemets
OBD-ytelse,

10) «ECU» motorsystemets elektroniske styreenhet,

11) «diagnosefeilkode» (heretter kalt «DTC») en
numerisk eller alfanumerisk identifikasjonskode for en
funksjonssvikt,

12) «bærbart system for utslippsmåling» (heretter kalt
«PEMS») et bærbart system for utslippsmåling som
oppfyller kravene i tillegg 2 til vedlegg II,

13) «feilindikator» (heretter kalt «MI») en indikator som er en
del av varslingssystemet, og som tydelig varsler føreren
av kjøretøyet om funksjonssvikt,

14) «aldringssyklus» den driften av kjøretøyet eller motoren
(hastighet, belastning, effekt) som skal utføres under
driftstidsakkumuleringen,

15) «kritiske utslippstilknyttede komponenter» følgende
komponenter som i hovedsak er utformet for
utslippskontroll: alle systemer for etterbehandling
av eksos, ECU og tilhørende følere og aktuatorer, og
systemet for resirkulering av eksos (heretter kalt «EGR»),
herunder alle tilhørende filtre, kjølere, reguleringsventiler
og rør,

16) «kritisk utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som
skal utføres på kritiske utslippstilknyttede komponenter,

17) «utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som i
vesentlig grad påvirker utslipp, eller som sannsynligvis
vil påvirke forringelsen med hensyn til utslipp hos
kjøretøyet eller motoren ved normal bruk,

18) «motorfamilie/etterbehandlingssystem» en produsents
gruppering av motorer som overholder definisjonen på
motorfamilie, men som dessuten er gruppert i motorer
som bruker tilsvarende systemer for etterbehandling av
eksos,

19) «wobbetall (nedre Wl eller øvre Wu)» forholdet mellom
den tilsvarende brennverdien per volumenhet for en gass
og kvadratroten av gassens relative densitet ved samme
referansevilkår:

20) «λ-forskyvningsfaktor» (heretter kalt «Sλ») et uttrykk som
beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet
med hensyn til en endring av luftoverskuddstallet λ dersom
motoren bruker en gass med en annen sammensetning
enn ren metan, som angitt i avsnitt 4.1 i vedlegg 6 til UN-
ECE-reglement nr. 49,

21) «ikke-utslippstilknyttet vedlikehold» vedlikehold som
ikke i vesentlig grad påvirker utslipp, og som ikke har
varig virkning på forringelsen med hensyn til utslipp
hos kjøretøyet eller motoren ved normal bruk, når
vedlikeholdet er utført,

22) «OBD-motorfamilie» en produsents gruppering av
motorsystemer som har felles metoder for overvåking og
diagnostisering av utslippstilknyttet funksjonssvikt,

23) «avleser» eksternt prøvingsutstyr som brukes til
standardisert kommunikasjon fra utenfor kjøretøyet med
OBD-systemet i samsvar med kravene i denne forordning,
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24) «hjelpestrategi for utslippsreduksjon» (heretter kalt
«AES») en utslippsstrategi som aktiveres, og som erstatter
eller endrer en grunnleggende utslippsstrategi for et
bestemt formål eller som reaksjon på særlige omgivelses- 
og/eller driftsforhold, og som bare er i funksjon så lenge
disse forholdene vedvarer,

25) «grunnleggende strategi for utslippsreduksjon» (heretter
kalt «BES») en utslippsstrategi som er aktiv i hele turtalls- 
og belastningsområdet for motoren med mindre en AES
er aktivert,

26) «ytelsesfaktor under drift» forholdet mellom antall
ganger det har eksistert forhold der en overvåkingsenhet
eller en gruppe av overvåkingsenheter burde ha oppdaget
en funksjonssvikt, og antall kjøresykluser som er
relevant for denne overvåkingsenheten eller gruppen av
overvåkingsenheter,

27) «motorstart» består i tenning på, igangsetting og start av
forbrenning, og er fullført når motorturtallet når 150 min-1

lavere enn vanlig, oppvarmet tomgangsturtall,

28) «driftssekvens» en motorstart, en driftsperiode (for
motoren), en motoravstenging og tidsrommet til neste start
når en bestemt OBD-overvåking er i gang og fullføres, og
der en eventuell funksjonssvikt ville bli oppdaget,

29) «overvåking av utslippsgrenseverdier» overvåking av
en funksjonssvikt som fører til at OBD-grenseverdiene
overskrides, og som består i:

a) direkte utslippsmåling med én eller flere utslippsfølere
på eksosrøret og en modell for å sammenligne de
direkte utslippene med de spesifikke utslippene i den
gjeldende prøvingssyklusen,

b) indikasjon på en utslippsøkning gjennom
sammenligning av databaserte inndata og utdata med
de spesifikke utslippene i prøvingssyklusen,

30) «ytelsesovervåking» overvåking av funksjonssvikter,
som omfatter funksjonskontroller og overvåking av
parametrer som ikke har noen direkte korrelasjon til
utslippsgrenseverdier, og som utføres på komponenter
eller systemer for å kontrollere om de fungerer innenfor
det korrekte området,

31) «rasjonalitetsfeil» en funksjonssvikt der signalet fra
en enkelt føler eller komponent avviker fra det som
forventes, når det vurderes mot signaler fra andre følere

eller komponenter i kontrollsystemet, herunder tilfeller 
der alle de målte utgående signalene og dataene fra 
komponentene hver for seg ligger innenfor det området 
som er knyttet til normal drift av den aktuelle føleren eller 
komponenten, og der ingen av de enkelte følerne eller 
komponentene angir noen funksjonssvikt,

32) «overvåking for total funksjonssvikt» overvåking for å
oppdage en funksjonssvikt som kan føre til fullstendig
tap av den ønskede funksjonen i et system,

33) «funksjonssvikt» en feil eller forringelse i et motorsystem,
herunder OBD-systemet, som rimelig kan ventes å føre
til enten en økning i noen av de regulerte forurensende
stoffene som motorsystemet slipper ut, eller til at OBD-
systemet blir mindre effektivt,

34) «generell nevner» en tellefunksjon som angir antall
ganger kjøretøyet er blitt kjørt, idet det tas hensyn til
generelle vilkår,

35) «teller for tenningssyklus» en tellefunksjon som angir
antall motorstarter som kjøretøyet har gjennomgått,

36) «kjøresyklus» en motorstart, en driftsperiode (for
kjøretøyet), en motoravstenging og tidsrommet til neste
motorstart,

37) «gruppe av overvåkingsenheter» et sett OBD-
overvåkingsenheter som i forbindelse med vurdering
av en OBD-motorfamilies ytelse under drift brukes til å
bestemme om utslippskontrollsystemet fungerer riktig,

38) «nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende
komponent, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt
motorturtall med hjelpeutstyr i samsvar med vedlegg
XIV, og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold,

39) «største nettoeffekt» største nettoeffektverdi målt ved full
motorbelastning,

40) «dieselpartikkelfilter av typen wall-flow» et
dieselpartikkelfilter (heretter kalt «DPF») der all eksos
presses gjennom en vegg som filtrerer bort alle faste
stoffer,

41) «kontinuerlig regenerering» regenereringsprosessen
i et system for etterbehandling av eksos, som foregår
enten permanent eller minst én gang per WHTC-
varmstartprøving.
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Artikkel 3

Krav til typegodkjenning

1. For å få EF-typegodkjenning av et motorsystem eller
en motorfamilie som separat teknisk enhet skal en EF-
typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem 
med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold, eller EF-typegodkjenning av et kjøretøy 
med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon og 
vedlikehold, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I, vise 
at kjøretøyet eller motorsystemet er underlagt prøvingene og 
oppfyller kravene angitt i vedlegg III-VIII, X, XIII og XIV. 
Produsenten skal også sikre samsvar med spesifikasjonene for 
de referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg IX.

2. For å få EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et
godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og opplysninger 
om reparasjon og vedlikehold, eller EF-typegodkjenning av et 
kjøretøy med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold, skal produsenten sikre samsvar med kravene til 
montering angitt i avsnitt 4 i vedlegg I.

3. For å få en utvidelse av EF-typegodkjenningen av et
kjøretøy med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold som er typegodkjent i henhold til denne 
forordning, med en referansemasse på over 2 380 kg, men 
ikke over 2 610 kg, skal produsenten oppfylle kravene angitt i 
tillegg 1 til vedlegg VIII.

4. Bestemmelsene om alternativ godkjenning nevnt
i nr. 2.4.1 i vedlegg X og nr. 2.1 i vedlegg XIII får ikke 
anvendelse på EF-typegodkjenning av et motorsystem eller en 
motorfamilie som separat teknisk enhet.

5. Alle motorsystemer og konstruksjonsdeler som kan
påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler, skal 
være konstruert, bygd, montert og installert på en slik måte at 
motoren i normal bruk overholder bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 595/2009 og i denne forordning. Produsenten skal også 
sikre samsvar med kravene til utslipp utenom syklusene angitt 
i artikkel 14 og i vedlegg VI til denne forordning.

6. For å få EF-typegodkjenning av et motorsystem
eller en motorfamilie som separat teknisk enhet eller EF-
typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og 
opplysninger om reparasjon og vedlikehold skal produsenten 
sikre samsvar med kravene til drivstoff med hensyn til 
drivstoffuavhengig godkjenning eller, for en motor med elektrisk 
tenning som bruker naturgass og LPG, en drivstoffavhengig 
typegodkjenning som angitt i avsnitt 1 i vedlegg I.

7. For å få EF-typegodkjenning av en bensin- eller E85-
drevet motor skal produsenten sikre at de særlige kravene for 
påfyllingsrør til drivstofftanker for bensin- og E85-drevne 
kjøretøyer fastsatt i nr. 4.3 i vedlegg I, er oppfylt.

8. For å få EF-typegodkjenning skal produsenten sikret at de
særlige kravene til det elektroniske systemets sikkerhet fastsatt 
i nr. 2.1 i vedlegg X er oppfylt.

9. Produsenten skal treffe tekniske tiltak for å sikre at
eksosutslippene begrenses effektivt i samsvar med denne 
forordning gjennom kjøretøyets normale levetid og under 
normale bruksforhold. Disse tiltakene skal omfatte det å sikre 
at slanger, slangeskjøter og slangetilkoplinger som brukes i 
utslippskontrollsystemene, er utformet i samsvar med formålet 
for den opprinnelige modellen.

10. Produsenten skal sikre at resultatene av utslippsprøvingen
overholder gjeldende grenseverdi under de prøvingsforholdene 
som er angitt i denne forordning.

11. Produsenten skal bestemme forringelsesfaktorene som
skal brukes for å vise at utslippene av gass og partikler fra 
en motorfamilie eller motorfamilie/etterbehandlingssystem 
fortsatt er i samsvar med utslippsgrensene angitt i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 595/2009, i den normale levetiden angitt i 
artikkel 4 nr. 2 i nevnte forordning.

Framgangsmåtene for å vise at et motorsystem eller 
motorfamilie/etterbehandlingssystem overholder de relevante 
utslippsgrensene i den normale levetiden, er angitt i vedlegg VII 
til denne forordning.

12. For motorer med elektrisk tenning som har gjennomgått
prøvingen angitt i vedlegg IV, skal det høyeste tillatte innholdet 
av karbonmonoksid i eksosen ved normal tomgangshastighet 
være den mengden som er angitt av kjøretøyprodusenten. Det 
høyeste innholdet av karbonmonoksid skal imidlertid ikke 
overstige 0,3 volumprosent.

Ved høy tomgangshastighet skal innholdet av karbonmonoksid 
i eksosen ikke overstige 0,2 volumprosent, når motorturtallet er 
på minst 2 000 min-1 og lambda-verdien er på 1 ± 0,03 eller i 
samsvar med produsentens spesifikasjoner.

13. Når det gjelder lukkede veivhus, skal produsenten i
forbindelse med prøvingen angitt i vedlegg V sikre at motorens 
ventilasjonssystem ikke tillater utslipp av veivhusgasser i 
atmosfæren. Dersom veivhuset er åpent, skal utslippene måles 
og legges til eksosutslippene i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg V.
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14. Når produsentene søker om typegodkjenning, skal de
framlegge for godkjenningsmyndigheten opplysninger som 
viser at deNOx-systemets utslippskontroll fungerer under alle 
forhold som normalt forekommer på Den europeiske unions 
territorium, særlig ved lave temperaturer.

Produsentene skal dessuten gi godkjenningsmyndigheten 
opplysninger om hvordan et eventuelt EGR-system fungerer, 
herunder hvordan det fungerer ved lave omgivelsestemperaturer.

Disse opplysningene skal også omfatte en beskrivelse av 
eventuelle virkninger på utslippene i forbindelse med drift av 
systemet ved lave omgivelsestemperaturer.

15. Kjøretøyer og motorer skal typegodkjennes i samsvar
med forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning først 
når metodene for måling av partikkelantall nevnt i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 595/2009, eventuelle nødvendige særlige 
bestemmelser om motorer med flere innstillingsmuligheter 
og bestemmelser om gjennomføring av artikkel 6 i nevnte 
forordning, er vedtatt.

Artikkel 4

Egendiagnosesystem

1. Produsentene skal sikre at alle motorsystemer og
kjøretøyer er utstyrt med et OBD-system.

2. OBD-systemet skal være konstruert, bygd og montert på
et kjøretøy i samsvar med vedlegg X, på en slik måte at det kan 
avdekke, registrere og overføre opplysninger om forskjellige 
typer av forringelse eller funksjonssvikt angitt i nevnte vedlegg, 
som forekommer i løpet av kjøretøyets levetid.

3. Produsenten skal sikre at OBD-systemet oppfyller
kravene angitt i vedlegg X, herunder kravene til dets ytelse 
under drift under alle normale kjøreforhold som med rimelighet 
kan forutses i Unionen, herunder normale driftsforhold angitt i 
vedlegg X.

4. Når OBD-systemet prøves med en kvalifisert forringet
komponent, skal systemets feilindikator aktiveres i samsvar 
med vedlegg X. OBD-systemets feilindikator kan også aktiveres 
ved utslippsnivåer som ligger under de grenseverdiene som er 
angitt for OBD i vedlegg X.

5. Produsenten skal sikre at bestemmelsene om ytelse under
drift for en OBD-motorfamilie fastsatt i vedlegg X, overholdes.

6. Data for OBD-systemets ytelse under drift skal lagres
og gjøres tilgjengelig uten kryptering gjennom OBD-
systemets standard kommunikasjonsprotokoll i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg X.

7. Dersom produsenten velger det, kan OBD-systemene i et
tidsrom på tre år etter de datoene som er angitt i artikkel 8 nr. 1 
og 2 i forordning (EF) nr. 595/2009, overholde de alternative 
bestemmelsene som er angitt i vedlegg X til denne forordning, 
med henvisning til dette nummer.

8. Fram til 1. september 2014 når det gjelder nye typer
kjøretøyer eller motorer, og fram til 1. september 2015 for alle 
nye kjøretøyer som er solgt, registrert eller tatt i bruk i Unionen, 
kan produsenten velge å bruke alternative bestemmelser om 
overvåking av DPF som angitt i nr. 2.3.3.3 i vedlegg X.

Artikkel 5

Søknad om EF-typegodkjenning av en motortype eller en 
motorfamilie som separat teknisk enhet

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten
en søknad om EF-typegodkjenning av et motorsystem eller en 
motorfamilie som separat teknisk enhet.

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides i samsvar med
mønsteret for opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 4 til 
vedlegg I. For dette formål får del 1 i nevnte tillegg anvendelse.

3. Produsenten skal sammen med søknaden levere en
dokumentasjonspakke som gir en fullstendig forklaring på alle 
konstruksjonselementer som påvirker utslipp, motorsystemets 
utslippskontrollstrategi, de metodene motorsystemet bruker 
til å styre utgangsvariablene som påvirker utslippene, uansett 
om denne styringen er direkte eller indirekte, og som gir en 
fullstendig forklaring på varslings- og motiveringssystemet som 
kreves i avsnitt 4 og 5 i vedlegg XIII. Dokumentasjonspakken 
skal bestå av følgende deler, herunder de opplysningene som er 
angitt i avsnitt 8 i vedlegg I:

a) En formell dokumentasjonspakke som skal oppbevares
av godkjenningsmyndigheten. Den formelle
dokumentasjonspakken kan på anmodning gjøres
tilgjengelig for berørte parter.

b) En utvidet dokumentasjonspakke som skal holdes
fortrolig. Den utvidede dokumentasjonspakken kan
oppbevares av godkjenningsmyndigheten, eller
etter godkjenningsmyndighetens skjønn, beholdes
av produsenten, men den skal gjøres tilgjengelig
for inspeksjon av godkjenningsmyndigheten når
godkjenningen finner sted, eller på et hvilket som helst
tidspunkt i løpet av godkjenningens gyldighetstid. Dersom
dokumentasjonspakken beholdes av produsenten, skal
godkjenningsmyndigheten treffe nødvendige tiltak
for å sikre at dokumentasjonen ikke blir endret etter
godkjenningen.
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4. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 3 skal produsenten
framlegge følgende opplysninger:

a) For motorer med elektrisk tenning, en erklæring fra
produsenten om den minste prosentdelen feiltenninger av
det samlede antallet tenninger som vil medføre at utslippene
overstiger de grenseverdiene som er angitt i vedlegg X,
dersom denne prosentdelen feiltenninger forekom fra
starten av utslippsprøvingen som angitt i vedlegg III, eller
som vil medføre en slik overoppheting av katalysatoren(e)
at det kan føre til uopprettelig skade.

b) En beskrivelse av de tiltakene som treffes for å hindre
ulovlige inngrep i og endring av den eller de datamaskinene
som besørger utslippskontroll, herunder muligheten for
oppdatering ved hjelp av et program eller en kalibrering
som er godkjent av produsenten.

c) Dokumentasjon av OBD-systemet i samsvar med kravene
angitt i avsnitt 5 til vedlegg X.

d) Opplysninger om OBD-systemet med henblikk på tilgang
til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og
vedlikehold, i samsvar med kravene i denne forordning.

e) En erklæring om at utslipp utenom syklusene oppfyller
kravene i artikkel 14 og avsnitt 9 i vedlegg VI.

f) En erklæring om at OBD-systemets ytelse under drift
oppfyller kravene i tillegg 6 til vedlegg X.

g) En erklæring om at kravene til tilgang til opplysninger om
OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold er oppfylt.

h) Den opprinnelige planen for prøving i bruk i samsvar med
nr. 2.4 i vedlegg II.

i) Eventuelt kopier av andre typegodkjenninger med
relevante data for å kunne utvide godkjenninger og fastslå
forringelsesfaktorer.

5. Produsenten skal innlevere en motor, eller eventuelt en
motor som er representativ for den typen som skal godkjennes, 
til den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre 
typegodkjenningsprøvingene.

6. Endringer av et system, en komponent eller en separat
teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, skal ikke 
automatisk gjøre typegodkjenningen ugyldig, med mindre 
de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene 
er blitt endret på en måte som påvirker motorens eller det 
forurensningsreduserende systemets funksjonalitet.

Artikkel 6

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
en motortype eller en motorfamilie som separat teknisk 

enhet

1. Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning for et 
motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk 
enhet og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med 
det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til 
direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til 
direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjenningsnummeret 
utformes i samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne 
forordning.

En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer til en 
annen motortype.

2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold til
nr. 1, skal godkjenningsmyndigheten utstede et EF-type-
godkjenningsdokument som er i samsvar med det mønsteret 
som er angitt i tillegg 5 til vedlegg I.

Artikkel 7

Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et 
godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten
en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et 
godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og tilgang til 
opplysninger om reparasjon og vedlikehold.

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides i samsvar med
mønsteret for opplysningsdokumentet som er angitt i del 2 i 
tillegg 4 til vedlegg I. Denne søknaden skal ledsages av en kopi 
av EF-typegodkjenningsdokumentet for motorsystemet eller 
motorfamilien som separat teknisk enhet utstedt i samsvar med 
artikkel 6.

3. Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som
gir en fullstendig forklaring på alle elementer i varslings- og 
motiveringssystemet som finnes om bord i kjøretøyet, og som 
kreves i henhold til vedlegg XIII. Denne dokumentasjonspakken 
skal framlegges i samsvar med artikkel 5 nr. 3.

4. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 3 skal produsenten
framlegge følgende opplysninger:

a) En beskrivelse av de tiltakene som treffes for å hindre
ulovlige inngrep i og endring av kjøretøyets styreenheter
som omfattes av denne forordning, herunder muligheten
for oppdatering ved hjelp av et program eller en kalibrering
som er godkjent av produsenten.
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b) En beskrivelse av OBD-komponentene om bord i
kjøretøyet, i samsvar med kravene i avsnitt 5 i vedlegg X.

c) Informasjon knyttet til OBD-komponentene om bord i
kjøretøyet med henblikk på tilgang til opplysninger om
OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold.

d) En erklæring om at kravene til tilgang til opplysninger om
OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold er oppfylt.

e) Eventuelt kopier av andre typegodkjenninger med relevante
data for å kunne utvide typegodkjenninger.

5. Endringer av et system, en komponent eller en separat
teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, skal ikke 
automatisk gjøre typegodkjenningen ugyldig, med mindre 
de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene 
er blitt endret på en måte som påvirker motorens eller det 
forurensningsreduserende systemets funksjonalitet.

Artikkel 8

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning 
av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn 
til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold

1. Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning av et 
kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp 
og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, 
og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med 
det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til 
direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til 
direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjenningsnummeret 
utformes i samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne 
forordning.

En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer til en 
annen kjøretøytype.

2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold til
nr. 1, skal godkjenningsmyndigheten utstede et EF-type-
godkjenningsdokument som er i samsvar med det mønsteret 
som er angitt i tillegg 6 til vedlegg I.

Artikkel 9

Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med 
hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten
en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn 

til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og 
vedlikehold.

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides i samsvar med
mønsteret for opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 4 
til vedlegg I. For dette formål får del 1 og 2 i nevnte tillegg 
anvendelse.

3. Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som gir
en fullstendig forklaring på alle konstruksjonselementer som 
påvirker utslipp, motorsystemets utslippskontrollstrategi, de 
metodene motorsystemet bruker til å styre utgangsvariablene 
som påvirker utslippene, uansett om denne styringen er 
direkte eller indirekte, og gir en fullstendig forklaring på 
varslings- og motiveringssystemet som kreves i vedlegg XIII. 
Denne dokumentasjonspakken skal framlegges i samsvar med 
artikkel 5 nr. 3.

4. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 3 skal produsenten
framlegge de opplysningene som kreves i artikkel 5 nr. 4 
bokstav a)-i) og artikkel 7 nr. 4 bokstav a)-e).

5. Produsenten skal innlevere en motor som er representativ
for den typen som skal godkjennes, til den tekniske instansen som 
er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene.

6. Endringer av et system, en komponent eller en separat
teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, skal ikke 
automatisk gjøre typegodkjenningen ugyldig, med mindre 
de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene 
er blitt endret på en måte som påvirker motorens eller det 
forurensningsreduserende systemets funksjonalitet.

Artikkel 10

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning 
av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold

1. Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning av et kjøretøy 
med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold, og utstede et typegodkjenningsnummer i 
samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i 
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til 
direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjenningsnummeret 
utformes i samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne 
forordning.

En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer til en 
annen kjøretøytype.
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2. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold til
nr. 1, skal godkjenningsmyndigheten utstede et EF-
typegodkjenningsdokument som er i samsvar med det 
mønsteret som er angitt i tillegg 7 til vedlegg I.

Artikkel 11

Produksjonssamsvar

1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 i direktiv  
2007/46/EF.

2. Produksjonssamsvar skal kontrolleres på grunnlag av
beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentene angitt i tillegg 5, 
6 og 7 til vedlegg I, etter hva som er relevant.

3. Produksjonssamsvar skal vurderes i samsvar med de
særlige vilkårene som er fastsatt i avsnitt 7 i vedlegg I og de 
relevante statistiske metodene som er fastsatt i tillegg 1, 2 og 3 
til nevnte vedlegg.

Artikkel 12

Samsvar i bruk

1. Tiltak som skal sikre samsvar i bruk for kjøretøyer
eller motorsystemer som er typegodkjent i henhold til denne 
forordning eller europaparlaments- eller rådsdirektiv 2005/55/
EF(1), skal treffes i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2007/46/
EF, og skal oppfylle kravene i vedlegg II til denne forordning 
når det gjelder kjøretøyer eller motorsystemer som er godkjent 
i henhold til denne forordning, og kravene i vedlegg XII til 
denne forordning når det gjelder kjøretøyer eller motorsystemer 
som er typegodkjent i henhold til direktiv 2005/55/EF.

2. De tekniske tiltakene som treffes av produsenten, skal
være slik at de sikrer at eksosutslipp begrenses effektivt 
gjennom hele kjøretøyets normale levetid og under normale 
bruksforhold. Samsvar med bestemmelsene i denne forordning 
skal kontrolleres i hele den normale levetiden til et motorsystem 
som er montert i et kjøretøy, under normale bruksforhold som 
angitt i vedlegg II til denne forordning.

3. Produsenten skal rapportere resultatene av prøvingen i bruk
til den godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, i samsvar med den opprinnelige planen 
som ble framlagt ved typegodkjenningen. Eventuelle avvik 
fra den opprinnelige planen skal på tilfredsstillende måte 
begrunnes overfor godkjenningsmyndigheten.

4. Dersom godkjenningsmyndigheten som gav den
opprinnelige typegodkjenningen, ikke er tilfreds med 
rapporten som produsenten har oversendt i samsvar med 
avsnitt 10 i vedlegg II, eller har rapportert om tegn på 
utilfredsstillende samsvar i bruk, kan myndigheten pålegge 
produsenten å gjennomføre en bekreftende prøving. 
Godkjenningsmyndigheten skal undersøke den bekreftende 
prøvingsrapporten som produsenten har oversendt.
(1) EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.

5. Dersom godkjenningsmyndigheten som gav den
opprinnelige typegodkjenningen, ikke er tilfreds med 
resultatene av prøvingene i bruk eller de bekreftende prøvingene 
utført i samsvar med kriteriene angitt i vedlegg II, eller basert 
på prøving i bruk utført av en medlemsstat, skal den pålegge 
produsenten å framlegge en plan over utbedringstiltak for å 
utbedre det manglende samsvaret, i samsvar med artikkel 13 
og avsnitt 9 i vedlegg II.

6. Enhver medlemsstat kan utføre og rapportere
sin egen overvåkingsprøving på grunnlag av 
framgangsmåtene for samsvarsprøving i bruk angitt i 
vedlegg II. Opplysninger om anskaffelse, vedlikehold og 
produsentens deltaking i virksomheten skal registreres. På 
anmodning fra en typegodkjenningsmyndighet skal den 
typegodkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, gi de opplysningene om typegodkjenningen 
som er nødvendige for å gjennomføre prøvingen etter 
framgangsmåten fastsatt i vedlegg II.

7. Dersom en medlemsstat dokumenterer at en motor
eller en kjøretøytype ikke oppfyller de gjeldende kravene 
i denne artikkel og i vedlegg II, skal den umiddelbart 
gjennom sin egen godkjenningsmyndighet underrette 
den godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen i samsvar med kravene i artikkel 30 nr. 3 i 
direktiv 2007/46/EF.

Etter denne underretningen og med forbehold for 
bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF skal 
godkjenningsmyndigheten i den medlemsstaten som gav 
den opprinnelige typegodkjenningen, omgående underrette 
produsenten om at en motor- eller en kjøretøytype ikke 
oppfyller kravene i disse bestemmelsene.

8. Etter underretningen nevnt i nr. 7, og i tilfeller
der tidligere samsvarsprøving i bruk viste samsvar, kan 
godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, kreve at produsenten utfører ytterligere 
bekreftende prøvinger etter å ha rådført seg med sakkyndige 
fra den medlemsstaten som rapporterte om det kjøretøyet som 
ikke oppfylte kravene.

Dersom ingen slike prøvingsdata er tilgjengelige, skal 
produsenten innen 60 virkedager etter mottak av underretningen 
nevnt i nr. 7 enten framlegge for godkjenningsmyndigheten 
som gav den opprinnelige typegodkjenningen, en plan over 
utbedringstiltak i samsvar med artikkel 13, eller utføre 
ytterligere samsvarsprøving i bruk med et tilsvarende kjøretøy, 
for å kontrollere om motoren eller kjøretøytypen oppfyller 
kravene eller ikke. Dersom produsenten på tilfredsstillende 
måte kan dokumentere overfor typegodkjenningsmyndigheten 
at det er behov for mer tid til å utføre ytterligere prøving, kan 
fristen forlenges.

9. De sakkyndige fra medlemsstaten som i samsvar med
nr. 7 rapporterte om den motor- eller kjøretøytypen som ikke 
oppfylte kravene, skal inviteres til å bevitne den utfyllende 
prøvingen av samsvar i bruk nevnt i nr. 8. Prøvingsresultatene 
skal dessuten rapporteres til denne medlemsstaten og 
godkjenningsmyndighetene.
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Dersom disse prøvingene av samsvar i bruk eller bekreftende 
prøvingene bekrefter at motor- eller kjøretøytypen ikke er i 
samsvar, skal godkjenningsmyndigheten kreve at produsenten 
framlegger en plan over utbedringstiltak for å utbedre det 
manglende samsvaret. Planen over utbedringstiltak skal være 
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 13 og avsnitt 9 i 
vedlegg II.

Dersom disse prøvingene av samsvar i bruk eller bekreftende 
prøvingene viser samsvar, skal produsenten framlegge 
en rapport for den godkjenningsmyndigheten som gav 
den opprinnelige typegodkjenningen. Rapporten skal 
oversendes av den godkjenningsmyndigheten som gav den 
opprinnelige typegodkjenningen, til den medlemsstaten 
som rapporterte om den kjøretøytypen som ikke oppfylte 
kravene, og til godkjenningsmyndigheten. Den skal inneholde 
prøvingsresultatene i samsvar med avsnitt 10 i vedlegg II.

10. Godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige
typegodkjenningen, skal holde den medlemsstaten som fastslo 
at motoren eller kjøretøytypen ikke var i samsvar med de 
gjeldende kravene, underrettet om utviklingen og resultatene 
av drøftingene med produsenten, kontrollprøvingene og 
utbedringstiltakene.

Artikkel 13

Utbedringstiltak

1. På anmodning fra godkjenningsmyndigheten
og etter prøving i bruk i samsvar med artikkel 12 skal 
produsenten framlegge planen over utbedringstiltak for 
godkjenningsmyndigheten innen 60 virkedager etter å ha 
mottatt underretningen fra godkjenningsmyndigheten. Dersom 
produsenten på tilfredsstillende måte kan dokumentere overfor 
godkjenningsmyndigheten at det er behov for mer tid til å 
undersøke årsaken til det manglende samsvaret for å kunne 
framlegge en plan for utbedringstiltak, kan fristen forlenges.

2. Utbedringstiltakene gjelder alle motorer som er i bruk som
tilhører samme motorfamilie eller OBD-motorfamilie, og skal 
også utvides til motorfamilier eller OBD-motorfamilier som 
sannsynligvis kan rammes av samme feil. Behovet for å endre 
typegodkjenningsdokumentene skal vurderes av produsenten, 
og resultatet skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten.

3. Godkjenningsmyndigheten skal rådføre seg med
produsenten for å sikre at det oppnås enighet om en plan 
over utbedringstiltak og om gjennomføring av planen. 
Dersom godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, fastslår at det ikke kan oppnås enighet, 
skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 1 og artikkel 30 
nr. 5 i direktiv 2007/46/EF iverksettes.

4. Godkjenningsmyndigheten skal innen 30 virkedager
fra datoen da den mottok planen over utbedringstiltak 
fra produsenten, godkjenne eller avslå planen over 
utbedringstiltak. Godkjenningsmyndigheten skal innen samme 
frist også underrette produsenten og alle medlemsstatene 
om sin beslutning om å godkjenne eller avslå planen over 
utbedringstiltak.

5. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av den
godkjente planen over utbedringstiltak.

6. Produsenten skal føre register over alle motorsystemer
eller kjøretøyer som er tilbakekalt og reparert eller 
endret, og hvilket verksted som foretok reparasjonen. 
Godkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang til 
dette registeret under gjennomføringen, og i fem år etter at 
planen for utbedringstiltak er gjennomført.

7. Alle reparasjoner eller endringer nevnt i nr. 6 skal
registreres i en attest som produsenten utsteder til eieren av 
motoren eller kjøretøyet.

Artikkel 14

Krav om begrensning av utslipp utenom syklusene

1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak i samsvar
med denne forordning og artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 595/2009 for å sikre at eksosutslippene begrenses effektivt 
gjennom hele kjøretøyets normale levetid og under alle normale 
bruksforhold.

Disse tiltakene skal ta hensyn til følgende:

a) De generelle kravene, herunder kravene til ytelse og
forbudet mot alternative kontrollstrategier.

b) Kravene om effektiv begrensning av eksosutslippene under
de omgivelsesforholdene som kjøretøyet kan forventes
å brukes under, og under de driftsforholdene som kan
forekomme.

c) Kravene med hensyn til laboratorieprøving utenom
syklusene i forbindelse med typegodkjenning.

d) Eventuelle ytterligere krav med hensyn til prøving utenom
syklusene av kjøretøyer i bruk, som fastsatt i denne
forordning.

e) Kravene til produsenten om å framlegge en erklæring
om samsvar med kravene som begrenser utslipp utenom
syklusene.

2. Produsenten skal oppfylle de særlige kravene, sammen
med de tilknyttede prøvingsmetodene angitt i vedlegg VI.



Nr. 4/344 19.1.2017EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Eventuelle ytterligere krav med hensyn til prøving utenom
syklusene av kjøretøyer i bruk, som nevnt i nr. 1 bokstav d), skal 
innføres etter vurderingen av PEMS-framgangsmåten angitt 
i vedlegg II. Vurderingen skal sluttføres innen 31. desember 
2014.

Artikkel 15

Forurensningsreduserende innretninger

1. Produsenten skal sikre at forurensningsreduserende
reserveinnretninger som er beregnet på montering i EF-
typegodkjente motorsystemer eller kjøretøyer som er omfattet 
av forordning (EF) nr. 595/2009, er EF-typegodkjente som 
separate tekniske enheter i samsvar med kravene i denne 
artikkel og i artikkel 16 og 17.

For denne forordnings formål skal katalysatorer, 
deNOx-innretninger og partikkelfiltre anses å være 
forurensningsreduserende innretninger.

2. Originale forurensningsreduserende reserveinnretninger
som hører inn under den typen som er omfattet av nr. 3.2.12 
i tillegg 4 til vedlegg I, og som er beregnet på montering i et 
kjøretøy som det relevante typegodkjenningsdokumentet viser 
til, trenger ikke å oppfylle alle bestemmelsene i vedlegg XI, 
forutsatt at de oppfyller kravene i nr. 2.1, 2.2 og 2.3 i nevnte 
vedlegg.

3. Produsenten skal sikre at den originale forurensnings-
reduserende innretningen er påført identifikasjonsmerking

4. Identifikasjonsmerkingen nevnt i nr. 3 skal omfatte
følgende:

a) Kjøretøy- eller motorprodusentens navn eller varemerke.

b) Den originale forurensningsreduserende innretningens
fabrikat og delenummer som er registrert i de opplysningene
som er nevnt i nr. 3.2.12.2 i tillegg 4 til vedlegg I.

5. Forurensningsreduserende reserveinnretninger skal
typegodkjennes i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 
og denne forordning først når de særlige prøvingskravene er 
innført i vedlegg XI til denne forordning.

Artikkel 16

Søknad om EF-typegodkjenning av en type 
forurensningsreduserende reserveinnretning som separat 

teknisk enhet

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten
en søknad om EF-typegodkjenning av en type forurensnings-
reduserende reserveinnretning som separat teknisk enhet.

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 1 til vedlegg XI.

3. Produsenten skal framlegge en erklæring om at kravene
til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon 
og vedlikehold er oppfylt.

4. Produsenten skal innlevere følgende til den tekniske
instansen som er ansvarlig for å gjennomføre type-
godkjenningsprøvingen:

a) Ett eller flere motorsystemer av en type som er godkjent i
samsvar med denne forordning, og som er utstyrt med en
ny original forurensningsreduserende innretning.

b)

c) Et ekstra eksemplar av typen forurensningsreduserende
reserveinnretning, dersom en forurensningsreduserende
reserveinnretning er beregnet på montering i et kjøretøy
utstyrt med et OBD-system.

5. Med hensyn til nr. 4 bokstav a) skal søkeren velge ut
prøvingsmotorene med godkjenningsmyndighetens samtykke.

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 6 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

Prøvingsmotorene skal oppfylle følgende krav:

a) De skal ikke ha noen feil i sine utslippskontrollsystemer.

b) Eventuelle utslippsrelaterte originaldeler som fungerer
dårlig eller er svært slitte, skal repareres eller skiftes ut.

c) De skal før utslippsprøvingen være riktig justert og innstilt
etter produsentens anvisninger.

6. Med hensyn til nr. 4 bokstav b) og c) skal eksemplaret
være påført søkerens varemerke eller handelsnavn og dens 
handelsbetegnelse på en slik måte at det er lett leselig og ikke 
kan fjernes.

7. Med hensyn til nr. 4 bokstav c) skal eksemplaret være en
kvalifisert forringet komponent

Ett eksemplar av den aktuelle typen forurensnings-
reduserende reserveinnretning.
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Artikkel 17

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning 
av en forurensningsreduserende reserveinnretning som 

separat teknisk enhet

1. Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning av 
forurensningsreduserende reserveinnretninger som separate 
tekniske enheter, og skal utstede et typegodkjenningsnummer 
i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i 
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

Godkjenningsmyndigheten skal ikke gi samme nummer til en 
annen type forurensningsreduserende reserveinnretning.

Samme typegodkjenningsnummer kan omfatte bruk av den 
typen forurensningsreduserende reserveinnretning på en rekke 
forskjellige kjøretøy- eller motortyper.

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten
utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar 
med mønsteret angitt i tillegg 2 til vedlegg XI.

3. Dersom produsenten kan dokumentere overfor
godkjenningsmyndigheten at den forurensningsreduserende 
reserveinnretningen er av en type som er angitt i nr. 3.2.12.2 
i tillegg 4 til vedlegg I, er det ikke nødvendig å kontrollere 
at kravene angitt i nr. 4 i vedlegg XI, er oppfylt for at 
typegodkjenning skal kunne gis.

Artikkel 18

Endringer av forordning (EF) nr. 595/2009

Forordning (EF) nr. 595/2009 endres i samsvar med vedlegg XV 
til denne forordning.

Artikkel 19

Endringer av direktiv 2007/46/EF

Direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XVI til 
denne forordning.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

______
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VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKJENNING

1. KRAV TIL DRIVSTOFF

1.1. Krav til drivstoffuavhengig typegodkjenning

 Drivstoffuavhengig typegodkjenning gis i henhold til kravene angitt i nr. 1.1.1-1.1.6.1.

1.1.1. Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning med hensyn til de relevante 
referansedrivstoffene angitt i vedlegg IX. For motorer som bruker naturgass, gjelder særlige krav, som angitt i 
nr. 1.1.3.

1.1.2. Dersom produsenten tillater at motorfamilien drives med kommersielle drivstoffer som ikke omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(1) og EN 228 CEN-standarden når det gjelder blyfri bensin, og 
EN 590 CEN-standarden når det gjelder diesel, f.eks. drift med B100, skal produsenten i tillegg til kravene 
angitt i nr. 1.1.1:

a) opplyse hvilke drivstoffer motorfamilien kan drives med, i nr. 3.2.2.2.1 i del 1 i tillegg 4,

b) vise at den representative motoren kan oppfylle kravene i denne forordning med hensyn til de angitte 
drivstoffene,

c) være forpliktet til å oppfylle kravene til samsvar i bruk angitt i vedlegg II med hensyn til de angitte 
drivstoffene, herunder eventuelle blandinger av de angitte drivstoffene og de kommersielle drivstoffene 
som omfattes av direktiv 98/70/EF og de relevante CEN-standardene.

1.1.3. For en motor som bruker naturgass, skal produsenten dokumentere den representative motorens evne til å 
tilpasse seg alle drivstoffsammensetninger som kan forekomme på markedet i Unionen.

 For naturgass er det vanligvis to typer drivstoff, med henholdsvis høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi 
(L-gass), men med betydelig spredning innenfor begge områder. De avviker betydelig i energiinnhold, uttrykt 
ved wobbetall, og λ-forskyvningsfaktor (Sλ). Naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 0,89 og 1,08 
(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) regnes for å være H-gass, mens naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 1,08 og 1,19 
(1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) regnes for å være L-gass. Referansedrivstoffenes sammensetning gjenspeiler de ekstreme 
variasjonene i Sλ.

 Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne forordning til referansedrivstoffene GR (drivstoff 1) 
og G25 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. 
Det tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter 
tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med avsnitt 7.6.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

1.1.3.1. Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff (drivstoff 3) dersom 
λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre 
grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan 
danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

1.1.4. For motorer som drives av naturgass og er selvtilpassende dels til H-gassområdet og dels til L-gassområdet, 
og som kan veksle mellom H-gassområdet og L-gassområdet ved hjelp av en bryter, skal den representative 
motoren prøves i begge bryterstillinger på det relevante referansedrivstoffet som angitt i vedlegg IX 
for hvert område. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 
(drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative motoren skal i begge bryterstillinger 
oppfylle kravene i denne forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det 
tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter 
tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med avsnitt 7.6.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

1.1.4.1. Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom 
λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre 
grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen kan 
danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58.
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1.1.5. For motorer drevet med naturgass skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff bestemmes på 
følgende måte:

r = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1

 eller

ra = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3

 og

rb = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3

1.1.6. For LPG skal produsenten dokumentere den representative motorens evne til å tilpasse seg alle 
drivstoffsammensetninger som kan forekomme på markedet.

 For LPG forekommer det variasjoner i C3/C4-sammensetningen. Disse variasjonene gjenspeiles i 
referansedrivstoffene. Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoff 
A og B som angitt i vedlegg IX, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det 
tillates én tilpasningskjøring gjennom én WHTC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter 
tilpasningskjøringen skal motoren kjøles ned i samsvar med avsnitt 7.6.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

1.1.6.1. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte:

r = 
utslippsresultat med referansedrivstoff A

utslippsresultat med referansedrivstoff B

1.2. Krav til drivstoffavhengig typegodkjenning for motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass 
eller LPG

 Drivstoffavhengig typegodkjenning gis i henhold til kravene angitt i nr. 1.2.1-1.2.2.3.

1.2.1. Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker naturgass og er innstilt på å kjøre på 
gass enten i H-området eller L-området.

 Den representative motoren skal prøves på det relevante referansedrivstoffet som angitt i vedlegg IX for det 
relevante området. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet og G25 
(drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative motoren skal oppfylle kravene i denne 
forordning uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Det tillates én tilpasningskjøring 
gjennom én WHTC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Etter tilpasningskjøringen skal motoren 
kjøles ned i samsvar med avsnitt 7.6.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

1.2.1.1. Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) dersom 
λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den øvre 
grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne prøvingen 
kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

1.2.1.2. For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte:

r = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1

 eller

ra = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3

 og

rb = 
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3

1.2.1.3. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i nr. 3.3, som angir hvilket gassområde 
motoren er godkjent for.

1.2.2. Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker naturgass eller LPG og er konstruert 
for å kjøre på en bestemt drivstoffsammensetning. 
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 Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene til referansedrivstoffene Gr og G25 for naturgass 
eller til referansedrivstoffene A og B for LPG, som angitt i vedlegg IX. Mellom prøvingene er det tillatt å 
fininnstille drivstoffsystemet. Denne fininnstillingen består av en rekalibrering av drivstoffsystemets database 
uten endring av verken den grunnleggende reguleringsstrategien eller den grunnleggende strukturen i 
databasen. Eventuell nødvendig utskiftning av deler som er direkte knyttet til drivstoffstrømmen, for eksempel 
innsprøytingsdyser, er tillatt.

1.2.2.1. Motoren kan på produsentens anmodning prøves på referansedrivstoffene GR og G23, eller på 
referansedrivstoffene G25 og G23, og i slike tilfeller er typegodkjenningen gyldig bare for gasser i henholdsvis 
H-området eller L-området.

1.2.2.2. Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke som angitt i nr. 3.3, som angir hvilken 
drivstoffsammensetning motoren er kalibrert for.

2. TYPEGODKJENNING AV ET MEDLEM AV EN MOTORFAMILIE MED HENSYN TIL EKSOSUTSLIPP

2.1. Med unntak av tilfellet nevnt i nr. 2.2 skal typegodkjenningen av en representativ motor uten ytterligere 
prøving utvides til å gjelde alle medlemmer av motorfamilien og gjelde for alle drivstoffsammensetninger 
innenfor det området som den representative motoren er godkjent for (for motorer beskrevet i nr. 1.2.2), 
eller samme drivstoffområde (for motorer beskrevet i nr. 1.1 eller 1.2) som den representative motoren er 
typegodkjent for.

2.2. Dersom den tekniske instansen finner at den innsendte søknaden med hensyn til den valgte representative 
motoren ikke fullt ut representerer motorfamilien definert i del I i tillegg 4, kan den tekniske instansen velge 
og prøve en alternativ og om nødvendig en ekstra referanseprøvingsmotor.

3. MERKING AV MOTOR

3.1. En motortype som er godkjent som separat teknisk enhet, eller en kjøretøytype som er godkjent med hensyn 
til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal ha følgende merking:

a) motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

b) produsentens handelsbetegnelse for motoren,

c) for NG-motorer, et av følgende merker, som plasseres etter EF-typegodkjenningsnummeret:

i) H for motorer som er typegodkjent og kalibrert for H-gassområdet,

ii) L for motorer som er typegodkjent og kalibrert for L-gassområdet,

iii) HL for motorer som er typegodkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet,

iv) Ht for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i H-gassområdet og 
kan omstilles til en annen bestemt gass i H-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem,

v) Lt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i L-gassområdet og 
kan omstilles til en annen bestemt gass i L-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem,

vi) HLt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i enten H- eller 
L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i enten H- eller L-gassområdet ved å 
fininnstille motorens drivstoffsystem.

3.2. Alle motorer som er i samsvar med en type godkjent som separat teknisk enhet i henhold til denne forordning, 
skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke. Merket skal bestå av:

3.2.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt 
EF-typegodkjenningen for den separate tekniske enheten: 
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1 for Tyskland

2 for Frankrike

3 for Italia

4 for Nederland

5 for Sverige

6 for Belgia

7 for Ungarn

8 for Tsjekkia

9 for Spania

11 for Det forente kongerike

12 for Østerrike

13 for Luxembourg

17 for Finland

18 for Danmark

19 for Romania

20 for Polen

21 for Portugal

23 for Hellas

24 for Irland

26 for Slovenia

27 for Slovakia

29 for Estland

32 for Latvia

34 for Bulgaria

36 for Litauen

49 for Kypros

50 for Malta

3.2.2. Nær rektangelet skal EF-typegodkjenningsmerket også inneholde «basisgodkjenningens nummer», som er 
beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, med to foranstilte 
sifre som angir løpenummeret som er tildelt til seneste tekniske endring av forordning (EF) nr. 595/2009 eller 
denne forordning som gjaldt på det tidspunktet da EF-typegodkjenningen for en separat teknisk enhet ble gitt. 
For denne forordning er løpenummeret 00.

3.2.3. EF-typegodkjenningsmerket skal være påført på motoren på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan 
fjernes. Det skal være synlig når motoren er montert i kjøretøyet, og det skal være festet til en motordel som 
er nødvendig for normal drift av motoren, og som vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid.

3.2.4. Tillegg 8 inneholder eksempler på EF-typegodkjenningsmerket.

3.3. Merking for NG- og LPG-drevne motorer

 Naturgass- og LPG-drevne motorer med drivstoffavhengig typegodkjenning skal ha følgende merking med 
opplysningene angitt i nr. 3.3.1.

3.3.1. Merkingen skal inneholde følgende opplysninger:

 I tilfellet nevnt i nr. 1.2.1.3 skal merket ha ordlyden «KAN BRUKES BARE MED NATURGASS I 
H-OMRÅDET». «H» erstattes eventuelt med «L».

 I tilfellet nevnt i nr. 1.2.2.2 skal merket ha ordlyden «KAN BRUKES BARE MED NATURGASS MED 
SPESIFIKASJON ...» eller eventuelt «KAN BRUKES BARE MED LPG MED SPESIFIKASJON ...». Alle 
opplysningene i den aktuelle tabellen i vedlegg IX skal angis med de enkeltbestanddeler og grenser som 
oppgis av motorprodusenten.

 Bokstavene og tallene skal være minst 4 mm høye.

 Dersom plassmangel hindrer slik merking, kan det brukes en forenklet kode. I slike tilfeller skal forklarende 
merknader som inneholder alle opplysningene ovenfor, være lett tilgjengelige for den personen som fyller 
drivstofftanken eller foretar vedlikehold eller reparasjoner på motoren og dens hjelpeutstyr, samt for 
vedkommende myndigheter. Plasseringen av og innholdet i disse forklarende merknadene fastsettes ved avtale 
mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten.
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3.3.2. Egenskaper

 Merkene skal vare i hele levetiden for motoren. De skal være lett leselige, og bokstaver og tall skal ikke kunne 
slettes. Videre skal de være festet på en måte som varer hele motorens levetid, og de skal ikke kunne fjernes 
uten at de ødelegges eller gjøres uleselige.

3.3.3. Plassering

 Merkene skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som vanligvis ikke 
må skiftes ut i løpet av motorens levetid. Videre skal slike merker være plassert slik at de er lett synlige etter 
at motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren.

3.4. Ved søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp og tilgang til 
opplysninger om reparasjon og vedlikehold eller en EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp 
og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold skal merkingen angitt i nr. 3.3 også være plassert nær 
påfyllingsåpningen for drivstoff.

4. MONTERING I KJØRETØYET

4.1. Monteringen av motoren i kjøretøyet skal utføres på en slik måte at det sikres at kravene til typegodkjenning 
oppfylles. I forbindelse med typegodkjenning av motoren skal det tas hensyn til følgende egenskaper:

4.1.1. Innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt for typegodkjenningen av motoren i del 1 i 
tillegg 4.

4.1.2. Eksosmottrykket skal ikke overstige det som er angitt for typegodkjenningen av motoren i del 1 i vedlegg 4.

4.1.3. Den effekten som absorberes av hjelpeutstyr til drift av motoren, skal ikke overstige den effekten som er angitt 
for typegodkjenningen av motoren i del 1 i tillegg 4.

4.1.4. Egenskapene for systemet for etterbehandling av eksos skal være i samsvar med det som er angitt for 
typegodkjenningen av motoren i del 1 i tillegg 4.

4.2. Montering av en typegodkjent motor i et kjøretøy

 Monteringen av en motor som er typegodkjent som separat teknisk enhet i et kjøretøy, skal dessuten oppfylle 
følgende krav:

a) Når det gjelder samsvar for OBD-systemet, skal monteringen i samsvar med tillegg 1 til vedlegg 9B til 
UN-ECE-reglement nr. 49 oppfylle produsentens monteringskrav som angitt i del 1 i tillegg 4.

b) Når det gjelder samsvar for systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal, skal 
monteringen i samsvar med tillegg 4 til vedlegg XIII oppfylle produsentens monteringskrav som angitt i 
del 1 i tillegg 4.

4.3. Påfyllingsrør for drivstofftanker for bensin- eller E85-drevne motorer

4.3.1. Påfyllingsrøret for bensin- eller E85-drivstofftanken skal være konstruert slik at det ikke er mulig å fylle på 
tanken fra en drivstoffpumpe med et tappepistolmunnstykke som har en ytre diameter på 23,6 mm eller større.

4.3.2. Nr. 4.3.1 får ikke anvendelse på et kjøretøy som oppfyller begge følgende vilkår:

a) Kjøretøyet er konstruert og bygd slik at ingen innretning som skal regulere utslippet av forurensende 
gasser, påvirkes negativt av blyholdig bensin.

b) Symbolet for blyfri bensin som er angitt i ISO 2575:2004, er påført kjøretøyet slik at det er leselig og ikke 
kan fjernes, på et sted som er lett synlig for en person som fyller tanken. Ytterligere merking er tillatt.

4.3.3. Det skal tas forholdsregler for å hindre for store fordampingsutslipp samt spill av drivstoff på grunn av at et 
tanklokk mangler. Dette kan oppnås på en av følgende måter:

a) et fastsittende tanklokk som åpnes og lukkes automatisk,



19.1.2017 Nr. 4/353EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) konstruksjonskjennetegn som hindrer for store fordampingsutslipp dersom tanklokket mangler,

c) eller for kjøretøyene i gruppe M1 eller N1, andre bestemmelser med samme virkning. Eksempler på 
slike kan omfatte, men er ikke begrenset til, tanklokk med festetau eller -kjede eller tanklokk som åpnes 
med samme nøkkel som brukes til kjøretøyets tenning. I slike tilfeller skal nøkkelen kunne fjernes fra 
tanklokket bare når dette er låst.

5. KRAV TIL OG PRØVINGER FOR PRØVING I BRUK

5.1. Innledning

 Dette avsnittet inneholder spesifikasjonene og prøvingene av ECU-data ved typegodkjenning med hensyn til 
prøving i bruk.

5.2. Generelle krav

5.2.1 Når det gjelder prøving i bruk, skal den beregnede belastningen (motorens dreiemoment som en prosentdel 
av største dreiemoment og det største dreiemomentet som er tilgjengelig ved det aktuelle motorturtallet), 
motorturtallet, kjølevannstemperaturen i motoren, momentant drivstofforbruk og motorens høyeste 
referansedreiemoment som en funksjon av motorturtall gjøres tilgjengelig av OBD-systemet i sanntid og ved 
en frekvens på minst 1 Hz, som obligatoriske datastrømopplysninger.

5.2.2. Utgangsmomentet kan anslås av ECU-en ved hjelp av innebygde algoritmer som beregner det produserte indre 
dreiemomentet og friksjonsmomentet.

5.2.3 Motorens dreiemoment i Nm som framgår av de ovennevnte datastrømopplysningene, skal muliggjøre 
en direkte sammenligning med de verdiene som ble målt ved bestemmelse av motoreffekten i samsvar 
med vedlegg XIV. Særlig skal eventuelle korrigeringer som gjelder hjelpeutstyr, tas med i de ovennevnte 
datastrømopplysningene.

5.2.4. Tilgang til opplysningene som kreves i nr. 5.2.1, skal gis i samsvar med kravene angitt i vedlegg X og 
standardene nevnt i tillegg 6 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

5.2.5. Den gjennomsnittlige belastningen i Nm ved alle driftsforhold, beregnet på grunnlag av opplysningene som 
kreves i nr. 5.2.1, skal ikke avvike fra gjennomsnittlig målt belastning ved slike driftsforhold med mer enn:

a) 7 % ved bestemmelse av motoreffekten i samsvar med vedlegg XIV,

b) 10 % ved gjennomføring av «WHSC»-prøvingen (World Harmonised Steady state Cycle) i samsvar med 
vedlegg III.

 Ved UN-ECE-reglement nr. 85(1) tillates det at motorens faktiske største belastning kan avvike fra den største 
referansebelastningen med 5 % for å ta hensyn til variasjonene i framstillingsprosessen. Det er tatt hensyn til 
denne toleransen i verdiene ovenfor.

5.2.6. Den eksterne tilgangen til opplysningene som kreves i nr. 5.2.1, skal ikke påvirke kjøretøyets utslipp eller 
ytelse.

5.3. Kontroll av tilgang til og samsvar med de ECU-opplysningene som kreves for prøving i bruk

5.3.1. Tilgjengeligheten til datastrømopplysningene som kreves i nr. 5.2.1 i samsvar med kravene i nr. 5.2.2, skal 
vises ved hjelp av en ekstern OBD-avleser som beskrevet i vedlegg X.

5.3.2. Dersom disse opplysningene ikke kan innhentes på korrekt måte ved hjelp av en avleser som fungerer korrekt, 
skal motoren anses ikke å være i samsvar.

5.3.3. ECU-dreiemomentsignalets samsvar med kravene i nr. 5.2.2 og 5.2.3 skal vises når motoreffekten bestemmes 
i samsvar med vedlegg XIV, og når WHSC-prøvingen utføres i samsvar med vedlegg III.

5.3.4. Dersom motoren ved prøving ikke oppfyller de kravene som er angitt i vedlegg XIV om hjelpeutstyr, skal 
det målte dreiemomentet korrigeres i samsvar med korreksjonsmetoden definert i vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49.

5.3.5. ECU-dreiemomentsignalets samsvar skal anses å være påvist dersom dreiemomentsignalet ligger innenfor de 
toleransene som er angitt i nr. 5.2.5.

(1) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.
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6. MOTORFAMILIE

6.1. Parametrer som definerer motorfamilien

 Motorfamilien, slik den er bestemt av motorprodusenten, skal oppfylle kravene i avsnitt 5.2 i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49.

6.2. Valg av representativ motor

 Den representative motoren for motorfamilien skal velges ut i samsvar med kravene angitt i avsnitt 5.2.4 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

6.3. Parametrer som definerer en OBD-motorfamilie

 OBD-motorfamilien skal bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som skal være felles 
for alle motorsystemer som hører til familien, i samsvar med avsnitt 6.1 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

7. PRODUKSJONSSAMSVAR

7.1. Generelle krav

 Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2007/46/EF. 
Produksjonssamsvar skal kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentene angitt i 
tillegg 4 til dette vedlegg. Ved anvendelse av tillegg 1, 2 eller 3 skal de målte utslippene av forurensende gass 
og partikler fra motorer som skal kontrolleres for produksjonssamsvar, justeres ved å benytte de relevante 
forringelsesfaktorene for den aktuelle motoren, som angitt i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet 
som er gitt i samsvar med denne forordning.

 Bestemmelsene i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF får anvendelse dersom godkjenningsmyndighetene ikke er 
tilfreds med produsentens revisjonsprosedyre.

 Alle motorer som underkastes prøvinger, skal tas ut tilfeldig fra serieproduksjonen.

7.2. Utslipp av forurensende stoffer

7.2.1. Dersom utslipp av forurensende stoffer skal måles og typegodkjenningen av en motor er utvidet én eller flere 
ganger, skal prøvingene utføres på de motorene som er beskrevet i opplysningspakken som angår den aktuelle 
utvidelsen.

7.2.2. Motorens samsvar med hensyn til prøving av forurensende utslipp:

 Etter at motoren er innlevert til myndighetene, kan produsenten ikke foreta noen justeringer av de utvalgte 
motorene.

7.2.2.1. Det skal tas ut tre motorer fra serieproduksjonen av de aktuelle motorene. Motorene skal underkastes WHTC-
prøving og, om relevant, WHSC-prøving, for å kontrollere produksjonssamsvar. Grenseverdiene skal være de 
som er angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.

7.2.2.2. Dersom godkjenningsmyndigheten er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av produsenten 
i samsvar med vedlegg X til direktiv 2007/46/EF, skal prøvingene utføres i samsvar med tillegg 1 til dette 
vedlegg.

 Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av 
produsenten i samsvar med vedlegg X til direktiv 2007/46/EF, skal prøvingene utføres i samsvar med tillegg 2 
til dette vedlegg.

 På anmodning fra produsenten kan prøvingene utføres i samsvar med tillegg 3 til dette vedlegg.

7.2.2.3. På grunnlag av prøvinger som utføres ved at det tas stikkprøver av motorene som angitt i nr. 7.2.2.2, anses 
serieproduksjonen av de aktuelle motorene for å være i samsvar dersom det oppnås positivt resultat for alle 
forurensende stoffer, og for ikke å være i samsvar dersom det oppnås negativt resultat for ett forurensende 
stoff, i samsvar med prøvingskriteriene i det aktuelle tillegget.

 Når det er oppnådd positivt resultat for ett forurensende stoff, kan dette resultatet ikke endres som følge av et 
resultat av eventuell ekstra prøving som foretas for å oppnå et resultat for de øvrige forurensende stoffene.

 Dersom ikke alle forurensende stoffer oppnår positivt resultat, og dersom ingen forurensende stoffer får 
negativt resultat, foretas det en prøving på en annen motor (se figur 1).

 Dersom det ikke oppnås noe resultat, kan produsenten når som helst beslutte å stanse prøvingen. I så fall 
registreres resultatet som negativt.
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Figur 1

Diagram over prøving av produksjonssamsvar

7.2.3. Prøvingen skal utføres på nyproduserte motorer.

7.2.3.1. På anmodning fra produsenten kan prøvingene utføres på motorer som er innkjørt i høyst 125 timer. I slike 
tilfeller skal innkjøringen utføres av produsenten, som skal forplikte seg til ikke å foreta noen justeringer på 
disse motorene.

7.2.3.2. Dersom produsenten ber om å utføre innkjøringen i samsvar med nr. 7.2.3.1, kan den utføres på enten:

a) alle motorer som prøves,

b) den første motoren som prøves, med fastsettelse av en utviklingskoeffisient som følger:

i) De forurensende utslippene måles både på den nyproduserte motoren og før den høyeste 
innkjøringstiden på 125 timer nevnt i nr. 7.2.3.1 på den første motoren som prøves.

ii) Utviklingskoeffisienten for utslippene mellom de to prøvingene skal beregnes for hvert forurensende 
stoff:

 Utslipp ved den andre prøvingen / utslipp ved den første prøvingen

 Utviklingskoeffisienten kan være mindre enn 1.

 De etterfølgende prøvingsmotorene skal ikke innkjøres, men deres utslipp når de er nyprodusert skal endres 
ved hjelp av utviklingskoeffisienten.
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 I så fall benyttes følgende verdier:

a) for den første motoren, verdiene fra den andre prøvingen,

b) for de andre motorene, verdiene når de er nyprodusert multiplisert med utviklingskoeffisienten.

7.2.3.3. For diesel-, etanol- (ED95), bensin-, E85- og LPG-drevne motorer kan alle disse prøvingene foretas med 
relevante kommersielle drivstoffer. På anmodning fra produsenten kan imidlertid referansedrivstoffene 
beskrevet i vedlegg IX, benyttes. Dette innebærer prøving som beskrevet i avsnitt 1 i dette vedlegg, med minst 
to av referansedrivstoffene for hver gassmotor.

7.2.3.4. For naturgassdrevne motorer kan alle disse prøvingene foretas med kommersielt drivstoff på følgende måte:

a) For H-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor H-området (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00).

b) For L-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor L-området (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19).

c) For HL-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor hele området til λ-forskyvningsfaktoren 
(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

 På anmodning fra produsenten kan imidlertid referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IX, benyttes. Dette 
innebærer prøving som beskrevet i avsnitt 1 i dette vedlegg.

7.2.3.5. Ved en eventuell tvist som følge av manglende samsvar for gassdrevne motorer ved bruk av et kommersielt 
drivstoff skal prøvingen utføres med et referansedrivstoff som den representative motoren er prøvd på, eller 
med det eventuelle ekstra drivstoff 3 som er nevnt i nr. 1.1.4.1 og 1.2.1.1, og som den representative motoren 
kan ha vært prøvd på. Resultatet skal deretter omregnes ved hjelp av de relevante faktorene «r», «ra» eller 
«rb» som beskrevet i nr. 1.1.5, 1.1.6.1 og 1.2.1.2. Dersom r, ra eller rb er mindre enn 1, skal det ikke foretas 
noen korreksjon. De målte resultatene og de beregnede resultatene skal dokumentere at motoren overholder 
grenseverdiene med alle relevante drivstoffer (drivstoff 1, 2 og eventuelt drivstoff 3 for naturgassdrevne 
motorer og drivstoff A og B for LPG-drevne motorer).

7.2.3.6. Prøvinger av produksjonssamsvar for en gassdrevet motor som er utformet for å kjøre på et drivstoff med en 
bestemt sammensetning, skal foretas på det drivstoffet som motoren er kalibrert for.

7.3. Egendiagnosesystem (OBD)

7.3.1. Dersom godkjenningsmyndigheten finner at produksjonskvaliteten ikke synes å være tilfredsstillende, kan den 
be om kontroll av OBD-systemets produksjonssamsvar. En slik kontroll skal utføres på følgende måte:

 En motor skal tas ut tilfeldig fra serieproduksjonen og underkastes prøvingene beskrevet i vedlegg 9B til UN-
ECE-reglement nr. 49. Prøvingene kan utføres på en motor som er innkjørt i høyst 125 timer.

7.3.2. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom denne motoren oppfyller kravene i prøvingene beskrevet i 
vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

7.3.3. Dersom motoren som er tatt ut fra serieproduksjonen, ikke oppfyller kravene i nr. 7.3.1, skal ytterligere fire 
tilfeldig utvalgte motorer fra serieproduksjonen underkastes prøvingene beskrevet i vedlegg 9B til UN-ECE-
reglement nr. 49. Prøvingene kan utføres på motorer som er innkjørt i høyst 125 timer.

7.3.4. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom minst tre motorer av de ytterligere fire tilfeldig utvalgte 
motorene oppfyller kravene i prøvingene beskrevet i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

7.4. ECU-opplysninger som kreves for prøving i bruk

7.4.1. Tilgjengeligheten til datastrømopplysningene som kreves i nr. 5.2.1 i samsvar med kravene i nr. 5.2.2, skal 
vises ved hjelp av en ekstern OBD-avleser som beskrevet i vedlegg X.

7.4.2. Dersom disse opplysningene ikke kan innhentes på korrekt måte når avleseren fungerer korrekt i samsvar med 
vedlegg X, skal motoren anses ikke å være i samsvar.

7.4.3. ECU-dreiemomentsignalets samsvar med kravene i nr. 5.2.2 og 5.2.3 skal vises ved å utføre WHSC-prøvingen 
i samsvar med vedlegg III.
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7.4.4. Dersom prøvingsutstyret ikke oppfyller de kravene som er angitt i vedlegg XIV om hjelpeutstyr, skal det målte 
dreiemomentet korrigeres i samsvar med korreksjonsmetoden definert i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

7.4.5. ECU-dreiemomentsignalets samsvar skal anses å være tilstrekkelig dersom det beregnede dreiemomentet 
ligger innenfor de toleransene som er angitt i nr. 5.2.5.

7.4.6. Produsenten skal for hver framstilte motortype i hver framstilte motorfamilie regelmessig foreta en kontroll av 
tilgjengeligheten til og samsvaret med de ECU-opplysningene som kreves for prøving i bruk.

7.4.7. Resultatene av produsentens undersøkelse skal på anmodning gjøres tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten.

7.4.8. På anmodning fra godkjenningsmyndigheten skal produsenten vise at ECU-opplysningene ved serieproduksjon 
er tilgjengelige og i samsvar ved å gjennomføre den relevante prøvingen nevnt i nr. 7.4.1-7.4.4 på et tilfeldig 
utvalg av motorer fra samme motortype. Reglene for prøvetakingen, herunder prøvestørrelse og statistiske 
kriterier for positivt/negativt resultat, skal være de som er angitt i dette vedlegg for samsvarskontroll for 
utslipp.

8. DOKUMENTASJON

8.1. Dokumentasjonspakken som kreves i artikkel 5, 7 og 9, og som gjør det mulig for godkjenningsmyndigheten å 
vurdere utslippskontrollstrategiene og systemene i kjøretøyet og motoren for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal, skal gjøres tilgjengelig i de følgende to delene:

a) den «formelle dokumentasjonspakken» som på anmodning kan gjøres tilgjengelig for berørte parter,

b) den «utvidede dokumentasjonspakken» som skal holdes strengt fortrolig.

8.2. Den formelle dokumentasjonspakken kan være kortfattet, forutsatt at det framgår av den at alle utgangsverdier 
er tillatt i henhold til et skjema over alle alternative inngangsverdier for den enkelte enheten. Dokumentasjonen 
skal beskrive hvordan motiveringssystemet som kreves i vedlegg XIII, fungerer, herunder hvilke parametrer 
som er nødvendige for å innhente opplysningene som er knyttet til dette systemet. Dette materialet skal 
oppbevares av godkjenningsmyndigheten.

8.3. Den utvidede dokumentasjonspakken skal inneholde opplysninger om alle AES og BES, herunder en 
beskrivelse av de parametrene som blir endret av en eventuell AES, og grensevilkårene for når AES aktiveres, 
samt en angivelse av hvilke AES og BES som forventes å være aktive under de vilkårene som gjelder for 
prøvingsmetodene angitt i vedlegg VI. Den utvidede dokumentasjonspakken skal inneholde en beskrivelse 
av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. 
Den skal også inneholde en full beskrivelse av motiveringssystemet som kreves i vedlegg XIII, herunder de 
tilhørende overvåkingsstrategiene.

8.3.1. Den utvidede dokumentasjonspakken skal holdes strengt fortrolig. Den kan oppbevares av 
godkjenningsmyndigheten eller kan, etter godkjenningsmyndighetens skjønn, oppbevares av 
produsenten. I tilfelle produsenten beholder dokumentasjonspakken skal den identifiseres og dateres av 
godkjenningsmyndigheten så snart den er gjennomgått og godkjent. Den skal gjøres tilgjengelig for inspeksjon 
av godkjenningsmyndigheten når godkjenningen finner sted, eller på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av 
godkjenningens gyldighetstid.

______
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Tillegg 1

Framgangsmåte ved kontroll av produksjonssamsvar når standardavviket er tilfredsstillende

1. Dette tillegget beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp 
av forurensende stoffer når produsentens standardavvik for produksjonen er tilfredsstillende. Den gjeldende 
framgangsmåten skal være den som er angitt i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49, med følgende unntak:

1.1. I avsnitt 3 i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.2.1 i nevnte tillegg forstås som en 
henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2. I avsnitt 3 i tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til figur 2 forstås som en henvisning til figur 
1 i vedlegg I til denne forordning.

______
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Tillegg 2

Framgangsmåte ved kontroll av produksjonssamsvar når standardavviket er utilfredsstillende eller ikke 
foreligger

1. Dette tillegget beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for 
utslipp av forurensende stoffer når det standardavviket for produksjonen som produsenten har oppgitt, ikke er 
tilfredsstillende eller ikke foreligger. Den gjeldende framgangsmåten skal være den som er angitt i tillegg 2 til 
UN-ECE-reglement nr. 49, med følgende unntak:

1.1. I avsnitt 3 i tillegg 2 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.2.1 i nevnte tillegg forstås som en 
henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.

______
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Tillegg 3

Framgangsmåte ved kontroll av produksjonssamsvar på produsentens anmodning

1. Dette tillegget beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp 
av forurensende stoffer på produsentens anmodning. Den gjeldende framgangsmåten skal være den som er angitt 
i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49, med følgende unntak:

1.1. I avsnitt 3 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 5.2.1 i nevnte tillegg forstås som en 
henvisning til tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2. I avsnitt 3 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til figur 2 forstås som en henvisning til figur 
1 i vedlegg I til denne forordning.

1.3. I avsnitt 5 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal henvisningen til nr. 8.3.1 forstås som en henvisning til 
nr. 7.2.2 i dette vedlegg.

______
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Tillegg 4

Mønstre for opplysningsdokument

i forbindelse med

EF-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som betraktes som separat teknisk enhet,

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om 
reparasjon og vedlikehold,

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold.

Opplysningene nedenfor skal gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være 
i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og framlegges på et ark i A4-format eller brettet til det formatet. 
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette vedlegg har elektronisk styrte 
funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.

Forklarende merknader (om utfylling av tabellen):

Bokstavene A, B, C, D, E, tilsvarende medlemmer av motorfamilien, skal erstattes med navnene på de faktiske 
medlemmene av motorfamiliene.

Dersom samme verdi/beskrivelse for en bestemt motoregenskap gjelder for alle medlemmer av en motorfamilie, slås 
de tilsvarende cellene for A-E sammen.

Dersom familien består av mer enn fem medlemmer, kan det tilføyes nye kolonner.

Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, skal den 
allmenne delen og del 1 fylles ut.

Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp og tilgang til 
opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal den allmenne delen og del 2 fylles ut.

Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om 
reparasjon og vedlikehold, skal den allmenne delen og del 1 og 2 fylles ut.

Forklarende merknader finnes i tillegg 10 til dette vedlegg.

Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

0. GENERELT

0.l. Merke (produsentens firma):

0.2. Type

0.2.0.3. Motortype som separat teknisk enhet / 
motorfamilie som separat teknisk enhet / 
kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til 
utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold / kjøretøy med hensyn til utslipp 
og tilgang til opplysninger om reparasjon og 
vedlikehold(1)

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på den 
separate tekniske enheten(b):

0.3.1. Merkingens plassering:
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-
typegodkjenningsmerket for komponenter og 
separate tekniske enheter:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og 
adresse(r):

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle 
representant:

Del 1: HOVEDKJENNETEGN FOR (DEN REPRESENTATIVE) MOTOREN OG MOTORTYPENE I EN 
MOTORFAMILIE

Del 2: HOVEDKJENNETEGN FOR KJØRETØYETS KOMPONENTER OG SYSTEMER MED HENSYN 
TIL EKSOSUTSLIPP

Tillegg til opplysningsdokument: Opplysninger om prøvingsforhold

FOTOGRAFIER OG/ELLER TEGNINGER AV DEN REPRESENTATIVE MOTOREN, MOTORTYPEN OG 
EVENTUELT AV MOTORROMMET.

EVENTUELL LISTE OVER ANDRE VEDLEGG.

DATO, SAKSMAPPE

DEL 1

HOVEDKJENNETEGN FOR (DEN REPRESENTATIVE) MOTOREN OG MOTORTYPENE I EN 
MOTORFAMILIE

Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2. Forbrenningsmotor

3.2.1. Opplysninger om motoren

3.2.1.1. Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjons-
tenning(1)

Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1):

3.2.1.2. Antall sylindrer og deres innretning:

3.2.1.2.1. Innvendig diameter(1) mm

3.2.1.2.2. Slaglengde(1) mm

3.2.1.2.3. Tenningsrekkefølge

3.2.1.3. Slagvolum(m) cm3

3.2.1.4. Volumetrisk kompresjonsforhold(2):

3.2.1.5. Tegninger av forbrenningskammer, stempeltopp 
og, for motorer med elektrisk tenning, 
stempelringer

3.2.1.6. Normalt tomgangsturtall(2) min-1
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2.1.6.1. Forhøyet tomgangsturtall(2) min-1

3.2.1.7. Innhold i volumprosent av karbonmonoksid i 
eksos ved tomgang(2): % oppgitt av produsenten 
(bare for motorer med elektrisk tenning)

3.2.1.8. Største nettoeffekt(n)  .......................  kW ved  
 min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.1.9. Største tillatte motorturtall oppgitt av 
produsenten: min-1

3.2.1.10. Største dreiemoment(n)  ................... Nm ved  
 min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.1.11. Produsentens henvisninger i dokumentasjon-
spakken som kreves i artikkel 5, 7 og 9 i 
forordning (EU) nr. 582/2011, og som gjør det 
mulig for godkjenningsmyndigheten å vurdere 
utslippskontrollstrategiene og systemene i 
motoren for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal

3.2.2. Drivstoff

3.2.2.2. Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/
NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)(1)(6)

3.2.2.2.1. Drivstoff som kan brukes av motoren, som 
opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1.1.2 i 
vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 (etter 
hva som er relevant)

3.2.4. Drivstofftilførsel

3.2.4.2. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved 
kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.1. Systembeskrivelse

3.2.4.2.2. Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/
virvelkammer(1)

3.2.4.2.3. Innsprøytingspumpe

3.2.4.2.3.1. Merke(r)

3.2.4.2.3.2. Type(r)

3.2.4.2.3.3. Største drivstofftilførsel(1)(2)  ......... mm3/slag 
eller syklus ved motorturtall på  ...... min-1, eller 
eventuelt et karakteristikkdiagram

(Har motoren ladeluftregulering, oppgis 
karakteristisk drivstoffmengde og ladelufttrykk 
avhengig av motorturtall)

3.2.4.2.3.4. Statisk innsprøytingsinnstilling(2)

3.2.4.2.3.5. Forinnsprøytingskurve(2)

3.2.4.2.3.6. Kalibreringsmetode: prøvingsbenk/motor(1)
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2.4.2.4. Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1. Type

3.2.4.2.4.2. Avreguleringsturtall

3.2.4.2.4.2.1. Avreguleringsturtall med belastning: min-1

3.2.4.2.4.2.2. Høyeste turtall uten belastning: min-1

3.2.4.2.4.2.3. Tomgangsturtall: min-1

3.2.4.2.5. Innsprøytingsrør

3.2.4.2.5.1. Lengde: mm

3.2.4.2.5.2. Innvendig diameter: mm

3.2.4.2.5.3. Common rail, merke og type:

3.2.4.2.6. Innsprøytingsdyse(r)

3.2.4.2.6.1. Merke(r)

3.2.4.2.6.2. Type(r)

3.2.4.2.6.3. Åpningstrykk(2): kPa eller karakteristikk-
diagram(2):

3.2.4.2.7. Kaldstartsystem

3.2.4.2.7.1. Merke(r):

3.2.4.2.7.2. Type(r):

3.2.4.2.7.3. Beskrivelse

3.2.4.2.8. Hjelpestartinnretning

3.2.4.2.8.1. Merke(r)

3.2.4.2.8.2. Type(r)

3.2.4.2.8.3. Systembeskrivelse

3.2.4.2.9. Elektronisk styrt innsprøyting: 
ja/nei(1)

3.2.4.2.9.1. Merke(r)

3.2.4.2.9.2. Type(r):

3.2.4.2.9.3. Systembeskrivelse (ved andre systemer enn 
kontinuerlig innsprøyting gis tilsvarende data):

3.2.4.2.9.3.1. Styreenhetens merke og type (ECU)

3.2.4.2.9.3.2. Drivstoffregulatorens merke og type

3.2.4.2.9.3.3. Luftstrømfølerens merke og type
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2.4.2.9.3.4. Drivstoffordelerens merke og type

3.2.4.2.9.3.5. Gasspjeldhusets merke og type

3.2.4.2.9.3.6. Vanntemperaturfølerens merke og type

3.2.4.2.9.3.7. Lufttemperaturfølerens merke og type

3.2.4.2.9.3.8. Lufttrykkfølerens merke og type

3.2.4.2.9.3.9. Identifikasjonsnummer for kalibrering av 
programvare:

3.2.4.3. Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk 
tenning): ja/nei(1)

3.2.4.3.1. Virkemåte: innsugingsmanifold (ettpunkts/
flerpunkts/direkte innsprøyting(1)/annet 
(spesifiser):

3.2.4.3.2. Merke(r)

3.2.4.3.3. Type(r):

3.2.4.3.4. Systembeskrivelse (ved andre systemer enn 
kontinuerlig innsprøyting gis tilsvarende data):

3.2.4.3.4.1. Styreenhetens merke og type (ECU)

3.2.4.3.4.2. Drivstoffregulatorens merke og type

3.2.4.3.4.3. Luftstrømfølerens merke og type

3.2.4.3.4.4. Drivstoffordelerens merke og type

3.2.4.3.4.5. Trykkregulatorens merke og type

3.2.4.3.4.6. Mikrobryterens merke og type

3.2.4.3.4.7. Merke og type skrue for tomgangsinnstilling

3.2.4.3.4.8. Gasspjeldhusets merke og type

3.2.4.3.4.9. Vanntemperaturfølerens merke og type

3.2.4.3.4.10. Lufttemperaturfølerens merke og type

3.2.4.3.4.11. Lufttrykkfølerens merke og type

3.2.4.3.4.12. Identifikasjonsnummer for kalibrering av 
programvare

3.2.4.3.5. Innsprøytingsdyser: åpningstrykk(2): .............. 
kPa eller karakteristikkdiagram(2)

3.2.4.3.5.1. Merke

3.2.4.3.5.2. Type

3.2.4.3.6. Innsprøytingsinnstilling
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2.4.3.7. Kaldstartsystem

3.2.4.3.7.1. Virkemåte(r)

3.2.4.3.7.2. Driftsområde/innstillinger(1)(2)

3.2.4.4. Matepumpe

3.2.4.4.1. Trykk(2):  ........................  kPa eller 
karakteristikkdiagram(2):

3.2.5. Elektrisk anlegg

3.2.5.1. Nominell spenning:  ............  V, positiv/negativ 
kopling til jord(1)

3.2.5.2. Generator

3.2.5.2.1. Type:

3.2.5.2.2. Nominell effekt: VA

3.2.6. Tenningssystem (bare motorer med elektrisk 
tenning)

3.2.6.1. Merke(r)

3.2.6.2. Type(r)

3.2.6.3. Virkemåte

3.2.6.4. Fortenningskurve eller -diagram(2):

3.2.6.5. Statisk tenningsinnstilling(2):  ...  grader før øvre 
dødpunkt

3.2.6.6. Tennplugger

3.2.6.6.1. Merke:

3.2.6.6.2. Type:

3.2.6.6.3. Gnistgap: ..................................mm

3.2.6.7. Tennspole(r)

3.2.6.7.1. Merke:

3.2.6.7.2. Type:

3.2.7. Kjølesystem: væske/luft(1)

3.2.7.2. Væske

3.2.7.2.1. Væsketype

3.2.7.2.2. Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(1)

3.2.7.2.3. Spesifikasjoner:  .................... eller

3.2.7.2.3.1. Merke(r)

3.2.7.2.3.2. Type(r)
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Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.2.7.2.4. Utvekslingsforhold

3.2.7.3. Luft

3.2.7.3.1. Vifte: ja/nei(1)

3.2.7.3.2. Spesifikasjoner  ........................ eller

3.2.7.3.2.1. Merke(r)

3.2.7.3.2.2. Type(r)

3.2.7.3.3. Utvekslingsforhold

3.2.8. Innsugingsanlegg

3.2.8.1. Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.1.1. Merke(r)

3.2.8.1.2. Type(r)

3.2.8.1.3. Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk   
kPa, eventuell overtrykksventil)

3.2.8.2. Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.8.2.1. Type: luft-luft/luft-vann(1)

3.2.8.3 Innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall 
og ved 100 % belastning (gjelder bare motorer 
med kompresjonstenning)

3.2.8.3.1 Minste tillatte:  ...............................  kPa

3.2.8.3.2. Største tillatte:  ...............................  kPa

3.2.8.4. Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør 
og deres tilbehør (plenumskammer, 
oppvarmingsutstyr, supplerende luftinntak osv.)

3.2.8.4.1. Beskrivelse av innsugingsmanifold (med 
tegninger og/eller fotografier)

3.2.9. Eksosanlegg

3.2.9.1. Beskrivelse og/eller tegninger av 
eksosmanifolden

3.2.9.2. Beskrivelse og/eller tegninger av eksosanlegget

3.2.9.2.1. Beskrivelse og/eller tegninger av de elementene 
i eksosanlegget som er del av motorsystemet

3.2.9.3. Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt 
motorturtall og ved 100 % belastning (gjelder 
bare motorer med kompresjonstenning): 
.....................................kPa(3)

3.2.9.7. Eksosanleggets volum:  ............................. dm3

3.2.9.7.1. Akseptabelt volum for eksosanlegget:  ..... dm3

3.2.10. Minste tverrsnittareal av innsugings- og 
eksosporter
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3.2.11. Ventilinnstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1. Største ventilløftehøyde, åpnings- og 
lukkevinkler eller innstillingsdata for alternative 
fordelingsanlegg, i forhold til dødpunktene. 
For variabel ventilinnstilling, minste og største 
innstilling

3.2.11.2. Referanse- og/eller innstillingsområder(3):

3.2.12. Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.1.1 Innretning for resirkulering av veivhusgasser: 
ja/nei(2)
Dersom ja, beskrivelse og tegninger:
Dersom nei, kreves det samsvar med vedlegg V 
til forordning (EU) nr. 582/2011

3.2.12.2. Supplerende forurensningsreduserende 
innretninger (dersom slike forekommer og ikke 
omfattes av andre numre)

3.2.12.2.1. Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1. Antall katalysatorer og katalysatorelementer 
(opplysningene under gis for hver separate 
enhet)

3.2.12.2.1.2. Katalysatoren(e)s dimensjoner, form og volum

3.2.12.2.1.3. Type katalytisk virkning

3.2.12.2.1.4. Samlet mengde edelmetaller

3.2.12.2.1.5. Relativ konsentrasjon

3.2.12.2.1.6. Substrat (struktur og materiale)

3.2.12.2.1.7. Celletetthet:

3.2.12.2.1.8. Type katalysatorhus

3.2.12.2.1.9. Katalysatoren(e)s plassering (sted og 
referanseavstand i eksosanlegget)

3.2.12.2.1.10. Varmeskjold: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.11. Beskrivelse av system/metode for regenerering 
av etterbehandlingssystemer for eksos:

3.2.12.2.1.11.5. Normalt driftstemperaturområde  ................ K

3.2.12.2.1.11.6. Forbruksreagenser: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.11.7. Type og konsentrasjon av reagens som kreves 
for katalytisk virkning

3.2.12.2.1.11.8. Normalt driftstemperaturområde for reagens K

3.2.12.2.1.11.9. Internasjonal standard:

3.2.12.2.1.11.10. Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/
ved service(1):
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3.2.12.2.1.12. Katalysatorens merke

3.2.12.2.1.13. Delenummer

3.2.12.2.2. Lambda-sonde: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.1. Merke

3.2.12.2.2.2. Plassering

3.2.12.2.2.3. Kontrollområde

3.2.12.2.2.4. Type

3.2.12.2.2.5. Delenummer

3.2.12.2.3. Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.1. Type (pulserende luft, luftpumpe osv.)

3.2.12.2.4. Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(1)

3.2.12.2.4.1. Spesifikasjoner (merke, type, strømnings-
hastighet osv.)

3.2.12.2.6. Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.1. Partikkelfellens dimensjoner, form og volum

3.2.12.2.6.2. Partikkelfellens utforming

3.2.12.2.6.3. Plassering (referanseavstand i eksosanlegget)

3.2.12.2.6.4. Metode eller system for regenerering, 
beskrivelse og/eller tegning

3.2.12.2.6.5. Partikkelfellens merke

3.2.12.2.6.6. Delenummer

3.2.12.2.6.7. Normalt driftstemperaturområde:  ............ (K) 
og trykk: (kPa)

3.2.12.2.6.8. Ved periodisk regenerering

3.2.12.2.6.8.1.1. Antall WHTC-prøvingssykluser uten 
regenerering (n)

3.2.12.2.6.8.2.1. Antall WHTC-prøvingssykluser med 
regenerering (nR)

3.2.12.2.6.9. Andre systemer: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.9.1 Beskrivelse og virkemåte

3.2.12.2.7. Egendiagnosesystem (OBD)

3.2.12.2.7.0.1. Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien
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3.2.12.2.7.0.2. Liste over OBD-motorfamilier (dersom 
relevant)

OBD-motorfamilie 1:  

OBD-motorfamilie 2:  

osv.  ..

3.2.12.2.7.0.3. Nummer på den OBD-motorfamilien som 
den representative motoren / medlemmet av 
motorfamilien tilhører

3.2.12.2.7.0.4. Produsentens henvisninger til den OBD-
dokumentasjonen som kreves i artikkel 5 nr. 4 
bokstav c) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) 
nr. 582/2011, og som er angitt i vedlegg X til 
nevnte forordning med sikte på godkjenning av 
OBD-systemet

3.2.12.2.7.0.5. Eventuelt produsentens henvisning til 
dokumentasjonen for montering av et OBD-
utstyrt motorsystem i et kjøretøy

3.2.12.2.7.2. Liste over og formål med alle komponenter som 
overvåkes av OBD-systemet(4)

3.2.12.2.7.3. Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for

3.2.12.2.7.3.1 Motorer med elektrisk tenning(4)

3.2.12.2.7.3.1.1. Overvåking av katalysator(4)

3.2.12.2.7.3.1.2. Varsling av feiltenning(4)

3.2.12.2.7.3.1.3. Overvåking av lambda-sonde(4)

3.2.12.2.7.3.1.4. Andre komponenter som overvåkes av OBD-
systemet

3.2.12.2.7.3.2. Motorer med kompresjonstenning(4)

3.2.12.2.7.3.2.1. Overvåking av katalysator(4)

3.2.12.2.7.3.2.2. Overvåking av partikkelfelle(4)

3.2.12.2.7.3.2.3. Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(4)

3.2.12.2.7.3.2.4. Overvåking av deNOx-systemet(4)

3.2.12.2.7.3.2.5. Andre komponenter som overvåkes av OBD-
systemet(4)

3.2.12.2.7.4. Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast 
antall kjøresykluser eller statistisk metode)(4)

3.2.12.2.7.5. Liste over alle anvendte OBD-koder og 
-formater (med forklaring av hver enkelt)(4)

3.2.12.2.7.6.5. Standard kommunikasjonsprotokoll for OBD(4)

3.2.12.2.7.7. Produsentens henvisning til de OBD-relaterte 
opplysningene som kreves i artikkel 5 nr. 4 
bokstav d) og artikkel 9 nr. 4 i forordning 
(EU) nr. 582/2011 med sikte på samsvar med 
bestemmelsene om tilgang til opplysninger om 
OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold 
av kjøretøyer, eller
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3.2.12.2.7.7.1. Som alternativ til en henvisning fra produsenten 
som fastsatt i nr. 3.2.12.2.7.7, en henvisning 
til dokumentet vedlagt dette tillegget som 
inneholder følgende tabell, utfylt i samsvar med 
det angitte eksempelet:
Komponent — Feilkode — Overvåkingsstrategi 
— Kriterier for påvisning av feil — Kriterier 
for aktivering av feilindikator — Sekundære 
parametrer — Forkondisjonering — 
Demonstrasjonsprøving
Katalysator — P0420 — Signaler fra 
lambda-sonde 1 og 2 — Forskjeller mellom 
signalene fra sonde 1 og 2 — Tredje syklus 
— Motorturtall, motorbelastning, A/F-modus, 
katalysatortemperatur — To type 1-sykluser — 
Type 1

3.2.12.2.8. Andre systemer (beskrivelse og 
virkemåte):

3.2.12.2.8.1. Systemer for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal

3.2.12.2.8.2. Motor med permanent deaktivering av 
motiveringssystemet for fører, til bruk av 
redningstjenesten eller i kjøretøyer angitt i 
artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2007/46/
EF: ja/nei

3.2.12.2.8.3. Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien som 
vurderes for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal

3.2.12.2.8.4. Liste over OBD-motorfamilier (dersom 
relevant)

OBD-motorfamilie 1:  

OBD-motorfamilie 2:  

osv.  ..

3.2.12.2.8.5. Nummer på den OBD-motorfamilien som 
den representative motoren / medlemmet av 
motorfamilien tilhører

3.2.12.2.8.6. Laveste konsentrasjon av den aktive 
bestanddelen som finnes i reagensen som 
ikke aktiverer varslingssystemet (CDmin): 
(volumprosent)

3.2.12.2.8.7. Eventuelt produsentens henvisning til 
dokumentasjonen for montering av et system 
for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer 
som de skal

3.2.17. Særlige opplysninger om gassdrevne motorer til 
tunge kjøretøyer (oppgi tilsvarende opplysninger 
for systemer med en annen oppbygning)

3.2.17.1. Drivstoff: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(1)

3.2.17.2. Trykkregulator(er) eller fordamper/trykk-
regulator(er)(1)

3.2.17.2.1. Merke(r)

3.2.17.2.2. Type(r)

3.2.17.2.3. Antall trykkreduksjonstrinn
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3.2.17.2.4. Trykk i sluttrinnet, minst:  .........................  kPa 
– høyst: kPa

3.2.17.2.5. Antall hovedinnstillingspunkter

3.2.17.2.6. Antall tomgangsinnstillingspunkter

3.2.17.2.7. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.3. Drivstoffsystem: blandeenhet/gassinnsprøyting/
væskeinnsprøyting/direkte innsprøyting(1)

3.2.17.3.1. Regulering av blandingsstyrke

3.2.17.3.2. Systembeskrivelse og/eller diagram og 
tegninger

3.2.17.3.3. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.4. Blandeenhet

3.2.17.4.1. Antall

3.2.17.4.2. Merke(r)

3.2.17.4.3. Type(r)

3.2.17.4.4. Plassering

3.2.17.4.5. Innstillingsmuligheter

3.2.17.4.6. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.5. Innsprøyting i innsugingsmanifold

3.2.17.5.1. Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts(1)

3.2.17.5.2. Innsprøyting: kontinuerlig/tidsstyrt simultan/
tidsstyrt sekvensiell(1)

3.2.17.5.3. Innsprøytingsutstyr

3.2.17.5.3.1. Merke(r)

3.2.17.5.3.2. Type(r)

3.2.17.5.3.3. Innstillingsmuligheter

3.2.17.5.3.4. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.5.4. Matepumpe (eventuelt)

3.2.17.5.4.1. Merke(r)

3.2.17.5.4.2. Type(r)

3.2.17.5.4.3. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.5.5. Innsprøytingsdyse(r)
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3.2.17.5.5.1. Merke(r)

3.2.17.5.5.2. Type(r)

3.2.17.5.5.3. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.6. Direkte innsprøyting

3.2.17.6.1. Innsprøytingspumpe/trykkregulator(1)

3.2.17.6.1.1. Merke(r)

3.2.17.6.1.2. Type(r)

3.2.17.6.1.3 Innsprøytingsinnstilling

3.2.17.6.1.4. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.6.2. Innsprøytingsdyse(r)

3.2.17.6.2.1. Merke(r)

3.2.17.6.2.2. Type(r)

3.2.17.6.2.3. Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram(2)

3.2.17.6.2.4. Typegodkjenningsnummer

3.2.17.7. Elektronisk styreenhet (ECU)

3.2.17.7.1. Merke(r)

3.2.17.7.2. Type(r)

3.2.17.7.3. Innstillingsmuligheter

3.2.17.7.4. Identifikasjonsnummer for kalibrering av 
programvare

3.2.17.8. Særskilt utstyr til naturgass

3.2.17.8.1. Variant 1 (bare ved typegodkjenning av motorer 
til flere bestemte drivstoffsammensetninger)

3.2.17.8.1.0.1. Selvtilpassende funksjon? Ja/nei(1)

3.2.17.8.1.0.2. Kalibrering for en bestemt gassammensetning 
NG-H/NG-L/NG-HL(1)
Omdanning for en bestemt gassammensetning 
NG-H/NG-L/NG-HL(1)

3.2.17.8.1.1. metan (CH4):  ........................ basis: mol % min.  ......mol % maks.  mol %

etan (C2H6):   basis: ...............mol % min.  mol % ...maks.  mol %

propan (C3H8): ...................... basis: mol % min.  ......mol % maks.  mol %

butan (C4H10):  ...................... basis: mol % min.  ......mol % maks.  mol %

C5/C5+:   basis: ...............mol % min.  mol % ...maks.  mol %

oksygen (O2):  ....................... basis: mol % min.  ......mol % maks.  mol %

nøytralgass (N2, He osv.):  .... basis: mol % min.  ......mol % maks.  mol %
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3.5.4. CO2-utslipp for tunge nyttekjøretøyer

3.5.4.1. Utslipp av CO2 WHSC-prøving:  ........  g/kWh

3.5.4.2. Utslipp av CO2 WHTC-prøving: ........  g/kWh

3.5.5. Drivstofforbruk for tunge nyttekjøretøyer

3.5.5.1. Drivstofforbruk WHSC-prøving:  .......  g/kWh

3.5.5.2. Drivstofforbruk WHTC-prøving(5)  ....  g/kWh

3.6. Temperaturer tillatt angitt av produsenten

3.6.1. Kjølesystem

3.6.1.1. Væskekjøling
Høyeste temperatur ved utløp:  .................  K

3.6.1.2. Luftkjøling

3.6.1.2.1. Referansepunkt:

3.6.1.2.2. Høyeste temperatur ved referansepunkt: 
 
 K

3.6.2. Høyeste temperatur i ladeluft ut av 
innsugingsladeluftkjøler:  ............  K

3.6.3. Høyeste eksostemperatur ved det 
punktet i eksosrøret/-rørene som 
er tilstøtende til ytterflensen(e) på 
eksosmanifolden eller turboladeren: 
 K

3.6.4. Drivstofftemperatur:
Laveste: K – høyeste: K
For dieselmotorer ved inntaket til 
innsprøytingspumpen, for gassmotorer ved 
trykkregulatorens sluttrinn

3.6.5. Smøremiddeltemperatur
Laveste: K – høyeste: K

3.8 Smøresystem

3.8.1. Beskrivelse av systemet

3.8.1.1. Plassering av smøreoljetank

3.8.1.2. Matesystem (ved pumpe/innsprøyting til inntak/
blanding med drivstoff osv.)(1)

3.8.2. Smørepumpe

3.8.2.1. Merke(r)

3.8.2.2. Type(r)

3.8.3. Blanding med drivstoff
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3.8.3.1. Prosentdel

3.8.4. Oljekjøler: ja/nei(1)

3.8.4.1. Tegning(er)

3.8.4.1.1. Merke(r)

3.8.4.1.2. Type(r)

DEL 2

HOVEDKJENNETEGN FOR KJØRETØYETS KOMPONENTER OG SYSTEMER MED HENSYN TIL 
EKSOSUTSLIPP

Represen-
tativ 

motor eller 
motortype

Medlemmer av motorfamilien

A B C D E

3.1 Motorprodusent

3.1.1. Produsentens motorkode (påført på motoren 
eller identifisert på annen måte)

3.1.2. Eventuelt godkjenningsnummer, herunder 
drivstoffidentifikasjonsmerke:

3.2.2. Drivstoff

3.2.2.3. Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/
etikett

3.2.3. Drivstofftank(er)

3.2.3.1. Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1. Antall tanker og hver tanks kapasitet

3.2.3.2. Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1. Antall tanker og hver tanks kapasitet

3.2.8. Innsugingsanlegg

3.2.8.3.3. Faktisk innsugingsundertrykk ved nominelt 
motorturtall og ved 100 % belastning av 
kjøretøyet: kPa

3.2.8.4.2. Luftfilter, tegninger:  ................  eller  ............

3.2.8.4.2.1. Merke(r)

3.2.8.4.2.2. Type(r)

3.2.8.4.3. Innsugingslyddemper, tegninger

3.2.8.4.3.1. Merke(r)

3.2.8.4.3.2. Type(r)

3.2.9. Eksosanlegg

3.2.9.2. Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget
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3.2.9.2.2. Beskrivelse og/eller tegning av de elementene 
i eksosanlegget som ikke er del av 
motorsystemet

3.2.9.3.1 Faktisk eksosmottrykk ved nominelt 
motorturtall og ved 100 % belastning 
av kjøretøyet (gjelder bare motorer med 
kompresjonstenning):  ..............................  kPa

3.2.9.7. Eksosanleggets volum:  ............................. dm3

3.2.9.7.1. Faktisk volum for hele eksosanlegget (kjøretøy 
og motorsystem):  ..................................... dm3

3.2.12.2.7. Egendiagnosesystem (OBD)

3.2.12.2.7.0. Alternativ godkjenning som definert i nr. 2.4 i 
vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011, er 
brukt. Ja/nei

3.2.12.2.7.1. OBD-komponenter i kjøretøyet

3.2.12.2.7.2. Eventuelt produsentens henvisning til den 
dokumentasjonspakken som gjelder montering 
i kjøretøyet av en godkjent motors OBD-
system

3.2.12.2.7.3. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av 
feilindikatoren (MI)(6)

3.2.12.2.7.4. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av 
kommunikasjonsgrensesnittet for OBD-
systemet utenfor kjøretøyet(6)

3.2.12.2.8. Systemer for å sikre at NOx-
kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.0. Alternativ godkjenning som definert i nr. 2.1 i 
vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011 
er brukt. Ja/nei

3.2.12.2.8.1. Komponenter i kjøretøyet som tilhører 
systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal

3.2.12.2.8.2. Aktivering av krypinnstilling
«deaktivering etter omstart» / «deaktivering 
etter påfylling av drivstoff» / «deaktivering 
etter parkering»(7)

3.2.12.2.8.3. Eventuelt produsentens henvisning til den 
dokumentasjonspakken som gjelder montering 
i kjøretøyet av systemet som sikrer at NOx-
kontrolltiltakene fungerer som de skal på en 
godkjent motor

3.2.12.2.8.4. Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av 
varslingssignalet(6)

3.2.12.2.8.5. Oppvarmet/ikke-oppvarmet reagensbeholder 
og doseringssystem (se nr. 2.4 i vedlegg XIII til 
forordning (EU) nr. 582/2011)
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Tillegg

til opplysningsdokumentet

Opplysninger om prøvingsforhold

1. Tennplugger

1.1. Merke:

1.2. Type:

1.3. Gnistgapinnstilling:

2. Tennspole

2.1. Merke:

2.2. Type:

3. Anvendt smøremiddel

3.1. Merke:

3.2. Type: (oppgi prosentandel olje i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet)

4. Motordrevet utstyr

4.1. Effekten som absorberes av hjelpeutstyret/utstyret, trenger å bestemmes bare:

a) dersom hjelpeutstyret/utstyret som kreves, ikke er montert på motoren, og/eller

b) dersom hjelpeutstyret/utstyret som ikke kreves, er montert på motoren.

 Merknad: krav til motordrevet utstyr er forskjellig for utslippsprøving og effektprøving.

4.2. Liste og opplysninger til identifikasjon:

4.3. Absorbert effekt ved motorturtall som gjelder for utslippsprøving

Tabell 1

Absorbert effekt ved motorturtall som gjelder for utslippsprøving

Utstyr Tom gang Lavt turtall Høyt turtall Anbe falt 
tur tall(2) n95h

Pa

Hjelpeutstyr/utstyr som kreves i 
tillegg 7 til vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49

Pb

Hjelpeutstyr/utstyr som ikke kreves i 
tillegg 7 til vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49

5. Motorytelse (oppgitt av produsenten)(8)

5.1. Motorens prøvingsturtall for utslippsprøving i samsvar med vedlegg III(9)

 Lavt turtall (nlo)  ...........................................................................................................................................  o/min

 Høyt turtall (nhi)  ..........................................................................................................................................  o/min

 Tomgangsturtall  ..........................................................................................................................................  o/min
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 Anbefalt turtall  ............................................................................................................................................  o/min

 n95h  ............................................................................................................................................................  o/min

5.2. Oppgitte verdier for effektprøving i samsvar med kravene i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 582/2011

5.2.1. Tomgangsturtall  ...........................................................................................................................................  o/min

5.2.2. Turtall ved største effekt  ..............................................................................................................................  o/min

5.2.3. Største effekt  .................................................................................................................................................... kW

5.2.4. Turtall ved største dreiemoment  ...................................................................................................................  o/min

5.2.5. Største dreiemoment  ........................................................................................................................................ Nm

6. Opplysninger om belastningsinnstillinger av dynamometer (når det er relevant)

6.3. Opplysninger om justering av dynamometer med fast belastningskurve (når det er relevant)

6.3.1. Alternativ metode for justering av dynamometer med belastningskurve (ja/nei)

6.3.2. Treghetsmasse (kg):

6.3.3. Effektiv effekt som opptas ved 80 km/t, herunder tap ved kjøring av kjøretøyet på dynamometeret (kW)

6.3.4. Effektiv effekt som opptas ved 50 km/t, herunder tap ved kjøring av kjøretøyet på dynamometeret (kW)

6.4. Opplysninger om justering av dynamometer med justerbar belastningskurve (når det er relevant)

6.4.1. Opplysninger om retardasjon ved rulling i frigir på testbanen.

6.4.2. Dekkenes merke og type:

6.4.3. Dekkdimensjoner (foran/bak):

6.4.4. Dekktrykk (foran/bak) (kPa):

6.4.5. Kjøretøyets prøvingsmasse, herunder med fører (kg):

6.4.6. Data om retardasjon ved rulling i frigir (når det er relevant)

Tabell 2

Data om retardasjon ved rulling i frigir 

V (km/t) V2 (km/t) V1 (km/t) Korrigert gjennomsnittstid under retardasjon ved rulling 
i frigir

120

100

80

60

40

20
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6.4.7. Gjennomsnittlig korrigert effekt på vei (når det er relevant)

Tabell 3

Gjennomsnittlig korrigert effekt på vei

V (km/t) CP korrigert (kW)

120

100

80

60

40

20

7. Prøvingsforhold for OBD-prøving

7.1. Prøvingssyklus som er brukt for kontroll av OBD-systemet:

7.2. Antall forkondisjoneringssykluser som er brukt før kontrollprøving av OBD-systemet:

______
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Tillegg 5

Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for en motortype/komponent som separat teknisk enhet

Forklarende merknader finnes i tillegg 10 til dette vedlegg.

Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

Typegodkjenningsmyndighetens stempel

av en type komponent / separat teknisk enhet(1) i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, gjennomført ved forordning 
(EU) nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, sist endret ved  .............................................................

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på komponenten / den separate tekniske enheten(1)(a):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Produsentens navn og adresse:

0.5. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter:

0.6. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse

2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Vedlegg: Opplysningspakke

Prøvingsrapport

______
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.	 TILLEGGSOPPLYSNINGER

1.1. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy med motor montert:

1.1.1. Motorens merke (foretakets navn):

1.1.2. Type og handelsbetegnelse (angi eventuelle varianter):

1.1.3. Produsentens motorkode påført på motoren:

1.1.4. Kjøretøygruppe (eventuelt)(b):

1.1.5. Motorgruppe: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)(1)

1.1.6. Produsentens navn og adresse:

1.1.7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.2. Dersom motoren nevnt i nr. 1.1 er typegodkjent som separat teknisk enhet:

1.2.1. Motorens/motorfamiliens typegodkjenningsnummer(1):

1.2.2. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare for motorens elektroniske styreenhet (ECU):

1.3. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av en motor/motorfamilie(1) som separat 
teknisk enhet (vilkår som skal være overholdt ved montering av en motor i et kjøretøy):

1.3.1. Høyeste og/eller laveste innsugingsundertrykk:

1.3.2. Høyeste tillatte mottrykk:

1.3.3. Eksosanleggets volum:

1.3.4. Bruksrestriksjoner (eventuelt):

1.4. Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1):

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1)

 Angi DF-verdier og utslipp i en eventuell WHSC-prøving og WHTC-prøving i tabellen nedenfor

 Dersom CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskjellige referansedrivstoffer, skal tabellene gjentas for 
hvert referansedrivstoff som er blitt prøvd.

1.4.1. WHSC-prøving

Tabell 4

WHSC-prøving

WHSC-prøving (eventuelt):

DF

Mult/add(1)
CO THC NOx

Partikkel-
masse NH3

Partikkel-
antall

Utslipp
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Partikkel-
masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

Partikkel-
antall

(#/kWh)

Prøvings resultat

Beregnet med DF

CO2-utslipp masseutslipp:  ........................................................................................................................  g/kWh

Drivstofforbruk:  .......................................................................................................................................  g/kWh
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1.4.2. WHTC-prøving

Tabell 5

WHTC-prøving

WHTC-prøving

DF

Mult/add(1)

CO THC NOx
Partikkel-

masse NH3 Partikkel antall

Utslipp
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Partikkel-
masse

(mg/kWh)

NH3

ppm
Partikkel antall

Kaldstart:

Varmstart uten regenerering

Varmstart med regenerering(1)

kr,u (mult/add)(1)

kr,d (mult/add)(1)

Vektet prøvingsresultat

Endelig prøvingsresultat med 
DF

CO2-utslipp masseutslipp:  .......................................................................................................................  g/kWh

Drivstofforbruk:  .......................................................................................................................................  g/kWh

1.4.3. Tomgangsprøving

Tabell 6

Tomgangsprøving

Prøving
CO-verdi

(volum prosent)
Lambda(1) Motorturtall 

(min-1)
Motorolje-

temperatur (°C)

Prøving ved lav tomgang Ikke relevant

Prøving ved høy tomgang

1.5 Effektmåling

1.5.1. Motoreffekt målt i prøvingsbenk

Tabell 7

Motoreffekt målt i prøvingsbenk

Målt motorturtall (o/min)
Målt drivstoffstrøm (g/h)
Målt dreiemoment (Nm)
Målt effekt (kW)
Barometertrykk (kPa)
Vanndamptrykk (kPa)
Innsugingsluftens temperatur (K)
Korreksjonsfaktor for effekt
Korrigert effekt (kW)
Hjelpemotoreffekt (kW)(1)
Nettoeffekt (kW)
Netto dreiemoment (Nm)
Korrigert spesifikt drivstofforbruk (g/kWh)

1.5.2. Tilleggsdata

______
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Tillegg 6

Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype med en godkjent motor

Forklarende merknader finnes i tillegg 10 til dette vedlegg.

Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Melding om:

– EF-typegodkjenning(1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

Typegodkjenningsmyndighetens stempel

av en kjøretype med en godkjent motor i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, gjennomført ved forordning (EU) 
nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, sist endret ved  .............................................................

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på komponenten / den separate tekniske enheten(1)(a):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Produsentens navn og adresse:

0.5. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter:

0.6. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse

2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

______
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Tillegg 7

Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype med hensyn til et system

Forklarende merknader finnes i tillegg 10 til dette vedlegg.

Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Melding om:

– EF-typegodkjenning(1)

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

– nektelse av EF-typegodkjenning(1)

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

Typegodkjenningsmyndighetens stempel

av en kjøretype med hensyn til et system i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, gjennomført ved forordning (EU) 
nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, sist endret ved  .............................................................

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type:

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(1)(a):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe(b):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.6. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelse

2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Vedlegg: Opplysningspakke

Prøvingsrapport

Tilføyelse

______
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.	 TILLEGGSOPPLYSNINGER

1.1. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy med motor montert:

1.1.1. Motorens merke (foretakets navn):

1.1.2. Type og handelsbetegnelse (angi eventuelle varianter):

1.1.3. Produsentens motorkode påført på motoren:

1.1.4. Kjøretøygruppe (eventuelt):

1.1.5. Motorgruppe: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)(1)

1.1.6. Produsentens navn og adresse:

1.1.7. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.2. Dersom motoren nevnt i nr. 1.1 er typegodkjent som separat teknisk enhet:

1.2.1. Motorens/motorfamiliens typegodkjenningsnummer(1):

1.2.2. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare for motorens elektroniske styreenhet (ECU):

1.3. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av en motor/motorfamilie(1) som separat 
teknisk enhet (vilkår som skal være overholdt ved montering av en motor i et kjøretøy):

1.3.1. Høyeste og/eller laveste innsugingsundertrykk:

1.3.2. Høyeste tillatte mottrykk:

1.3.3. Eksosanleggets volum:

1.3.4. Bruksrestriksjoner (eventuelt):

1.4. Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1):

 Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt(1)

 Angi DF-verdier og utslipp i en eventuell WHSC-prøving og WHTC-prøving i tabellen nedenfor

 Dersom CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskjellige referansedrivstoffer, skal tabellene gjentas for 
hvert referansedrivstoff som er blitt prøvd.

1.4.1. WHSC-prøving

Tabell 4

WHSC-prøving

WHSC-prøving (eventuelt):

DF

Mult/add(1)

CO THC NOx
Partikkel-

masse NH3
Partikkel-

antall

Utslipp
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Partikkel-
masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

Partikkel-
antall

(#/kWh)

Prøvings resultat

Beregnet med DF

CO2-utslipp masseutslipp:  ........................................................................................................................  g/kWh

Drivstofforbruk:  .......................................................................................................................................  g/kWh
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1.4.2. WHTC-prøving

Tabell 5

WHTC-prøving

WHTC-prøving

DF

Mult/add(1)

CO THC NOx Partikkel-
masse

NH3 Partikkel-
antall

Utslipp
CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Partikkel-
masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

Partikkel-
antall

Kaldstart:

Varmstart uten regenerering

Varmstart med regenerering(1)

kr,u (mult/add)(1)

kr,d (mult/add)(1)

Vektet prøvingsresultat

Endelig prøvingsresultat med 
DF

CO2-utslipp masseutslipp:  ........................................................................................................................  g/kWh

Drivstofforbruk:  .......................................................................................................................................  g/kWh

1.4.3. Tomgangsprøving

Tabell 6

Tomgangsprøving

Prøving
CO-verdi

(volum prosent)
Lambda(1) Motor turtall 

(min-1)
Motorolje-

temperatur (°C)

Prøving ved lav tomgang Ikke relevant

Prøving ved høy tomgang

1.5 Effektmåling

1.5.1. Motoreffekt målt i prøvingsbenk

Tabell 7

Motoreffekt målt i prøvingsbenk

Målt motorturtall (o/min)
Målt drivstoffstrøm (g/h)
Målt dreiemoment (Nm)
Målt effekt (kW)
Barometertrykk (kPa)
Vanndamptrykk (kPa)
Innsugingsluftens temperatur (K)
Korreksjonsfaktor for effekt
Korrigert effekt (kW)
Hjelpemotoreffekt (kW)(1)
Nettoeffekt (kW)
Netto dreiemoment (Nm)
Korrigert spesifikt drivstofforbruk (g/kWh)

1.5.2. Tilleggsdata

______
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Tillegg 8

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

Typegodkjenningsmerket i dette tillegget viser, når det er påført på en motor som er godkjent som separat teknisk enhet, 
at den aktuelle typen er godkjent i Belgia (e 6) i henhold til denne forordning. De to første sifrene i godkjenningsnummeret 
(00) angir at denne motoren som er godkjent som separat teknisk enhet, ble godkjent i samsvar med denne forordning. 
De neste fire sifrene (0004) har typegodkjenningsmyndigheten tildelt motoren som er godkjent som separat teknisk 
enhet, som basisgodkjenningens nummer.

______
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Tillegg 9

Nummereringssystem for EF-typegodkjenningsdokumenter

1.  Del 3 i EF-typegodkjenningsnummeret som er utstedt i samsvar med artikkel 6 nr. 1, artikkel 8 nr. 1 og artikkel 10 
nr. 1, skal bestå av nummeret på gjennomføringsrettsakten eller den siste endringsrettsakten som får anvendelse på 
EF-typegodkjenningen. Dette nummeret skal følges av en bokstav som angir kravene til OBD- og SCR-systemene 
i samsvar med tabell 1 nedenfor.

Tabell 1

Bokstav OBD-grense verdier for 
NOx(1)

OBD-grense verdier for 
PM(2)

Reagens-
kvalitet og 

forbruk

Gjennom-
førings datoer: 

nye typer

Gjennom-
førings datoer: 
alle kjøretøyer

Siste 
registrerings -

dato

A Raden «innfasings-
periode» i tabell 
1 og 2

Ytelsesovervåking(3) Innfasing(4) 31.12.2012 31.12.2013 1.9.2015

B Raden «innfasings-
periode» i tabell 
1 og 2

Raden «innfasings-
periode» i tabell 1

Innfasing(4) 1.9.2014 1.9.2015 31.12.2016

C Raden «generelle 
krav» i tabell 1 og 2

Raden «generelle 
krav» i tabell 1

Generelt(6) 31.12.2015 31.12.2016

Forklaring:

(1) Kravene til overvåking av «OBD-grenseverdier for Nox» angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg X.
(2) Kravene til overvåking av «OBD-grenseverdier for PM» angitt i tabell 1 i vedlegg X.
(3) Kravene til «ytelsesovervåking» angitt i nr. 2.3.3.3 i vedlegg X.
(4) Innfasingskravene til reagenskvalitet og –forbruk angitt i nr. 7.1.1.1 og 8.4.1.1 i vedlegg XIII.
(5) Generelle krav til reagenskvalitet og –forbruk angitt i nr. 7.1.1. og 8.4.1. i vedlegg XIII.
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Tillegg 10

Forklarende merknader

1) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).

2) Angi toleranse.

3) Angi høyeste og laveste verdi for hver variant.

4) Skal dokumenteres for en enkelt OBD-motorfamilie og dersom den ikke allerede er dokumentert i 
dokumentasjonspakken(e) nevnt i nr. 3.2.12.2.7.0.4.

5) Drivstofforbruk for kombinert WHTC, herunder kaldstart- og varmstartdel i samsvar med vedlegg VIII.

6) Skal dokumenteres dersom det ikke er dokumentert i dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2.12.2.7.1.1.

7) Stryk det som ikke passer.

8) Opplysninger om motorytelse skal bare gis for den representative motoren.

9) Angi toleransen, som skal være innenfor ± 3 % av verdiene oppgitt av produsenten.

a) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent 
eller separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen 
med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

b) Gruppert i samsvar med definisjonene oppført i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

l) Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter.

m) Verdien beregnes og avrundes til nærmeste cm3.

n) Fastsatt i samsvar med kravene i vedlegg XIV.

______
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VEDLEGG II

SAMSVAR FOR KJØRETØYER ELLER MOTORER I BRUK

1. INNLEDNING

1.1. Ved dette vedlegg fastsettes kravene til kontroll og dokumentasjon av samsvar for motorer og kjøretøyer 
i bruk.

2. FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSPRØVING I BRUK

2.1. Samsvar for kjøretøyer eller motorer i bruk skal dokumenteres ved å prøve kjøretøyer på vei, med normale 
kjøremønstre, kjøreforhold og med normal nyttelast. Samsvarsprøvingen i bruk skal være representativ 
for kjøretøyer som kjøres på deres reelle kjørestrekninger, med normal last og med kjøretøyets vanlige 
yrkesfører. Dersom kjøretøyet kjøres av en annen fører enn den vanlige yrkesføreren av dette aktuelle 
kjøretøyet, skal den andre føreren være kvalifisert og opplært til å kjøre kjøretøyer i den gruppen som skal 
prøves.

2.2. Dersom de normale bruksvilkårene for et bestemt kjøretøy anses å være uforenlige med korrekt 
gjennomføring av prøvingene, kan produsenten eller godkjenningsmyndigheten be om at det benyttes 
alternative strekninger og nyttelaster.

2.3. Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det valgte kjøretøyet, de valgte 
kjøremønstrene, kjøreforholdene og nyttelastene er representative for motorfamilien. Kravene som er 
angitt i nr. 4.1 og 4.5, skal brukes til å bestemme om kjøremønstrene og nyttelastene kan brukes til 
samsvarsprøving i bruk.

2.4. Produsenten skal rapportere tidsplanen og prøvetakingsplanen for samsvarsprøving når den opprinnelige 
typegodkjenningen av en ny motorfamilie finner sted.

2.5. Kjøretøyer uten et kommunikasjonsgrensesnitt som gjør det mulig å samle inn nødvendige ECU-data 
som angitt i nr. 5.2.1 og 5.2.2 i vedlegg I, med manglende data eller med en dataprotokoll som ikke er 
standardisert, skal anses ikke å være i samsvar.

2.6. Kjøretøyer der innsamlingen av ECU-data påvirker kjøretøyets utslipp eller ytelse, skal anses ikke å være 
i samsvar.

3. VALG AV MOTOR ELLER KJØRETØY

3.1. Etter å ha gitt typegodkjenning til en motorfamilie skal produsenten utføre prøving i bruk av denne 
motorfamilien innen 18 måneder etter første registrering av et kjøretøy som er utstyrt med en motor 
fra denne motorfamilien. For etappevis typegodkjenning skal første registrering regnes som den første 
registreringen av et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy.

 Prøvingen skal gjentas regelmessig minst annethvert år for hver motorfamilie på kjøretøyer i deres levetid, 
som angitt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 595/2009.

 På anmodning fra produsenten kan prøvingen stanses fem år etter at produksjonen har opphørt.

3.1.1. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,90 (produsentens risiko = 10 %) for at et 
parti godtas i prøvingen med 20 % av kjøretøyene eller motorene defekte, mens sannsynligheten er 0,10 
(forbrukerens risiko = 10 %) for at et parti godtas med 60 % av kjøretøyene eller motorene defekte.

3.1.2. For prøven regnes det ut en prøvingsstatistikk som bestemmer det kumulative antallet prøvinger som ikke 
er i samsvar, ved den n-te prøvingen.

3.1.3. Beslutningen om partiet godtas eller forkastes skal gjøres i samsvar med følgende krav:

a) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er mindre enn eller lik antall positive resultater for det 
prøveantallet som er angitt i tabell 1, godtas partiet.

b) Dersom det statistiske resultatet av prøvingen er større enn eller lik antall negative resultater for det 
prøveantallet som er angitt i tabell 1, forkastes partiet.

c) I andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med dette vedlegg, og beregningsmåten 
anvendes på prøven med tillegg av én enhet.
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 I tabell 1 er antall positive og negative resultater beregnet ved hjelp av internasjonal standard ISO 
8422/1991.

Tabell 1

Antall negative og positive resultater for prøvetakingsplanen

Minste prøveantall: 3

Kumulativt antall motorer prøvd
(prøvestørrelse) Antall positive resultater Antall negative resultater

3 — 3

4 0 4

5 0 4

6 1 4

7 1 4

8 2 4

9 2 4

10 3 4

 Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne de valgte motor- og kjøretøykonfigurasjonene før 
prøvingsmetodene iverksettes. Utvalget skal gjøres ved at de kriteriene som brukes til å velge ut de 
enkelte kjøretøyene, framlegges for godkjenningsmyndigheten.

3.2. De utvalgte motorene og kjøretøyene skal brukes og registreres i Unionen. Kjøretøyet skal ha kjørt i minst 
25 000 km.

3.3. Det skal for hvert kjøretøy som er prøvd, foreligge dokumentasjon på at kjøretøyet er blitt riktig 
vedlikeholdt og har vært til service i henhold til produsentens anbefalinger.

3.4. Det skal kontrolleres at OBD-systemet fungerer riktig for motoren. Alle data om funksjonssvikt og koder 
for driftsklarhet i OBD-systemets minne skal registreres, og de nødvendige reparasjonene skal utføres.

 For motorer som viser en funksjonssvikt i klasse C, skal reparasjon før prøving ikke være obligatorisk. 
Diagnosefeilkoden (DTC) skal ikke slettes.

 Motorer som har en av tellerne som kreves i bestemmelsene i vedlegg XIII, og som ikke står på «0», kan 
ikke prøves. Dette skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten.

3.5. Motoren eller kjøretøyet skal ikke vise tegn på feilaktig bruk (f.eks. overbelastning, bruk av feil drivstoff 
eller andre former for feilaktig bruk) eller andre faktorer (f.eks. ulovlige inngrep) som kan påvirke 
utslippet. Det skal tas hensyn til opplysningene om OBD-systemets feilkode og motordriftstimer som er 
lagret i datamaskinen.

3.6. Alle komponenter i kjøretøyets utslippskontrollsystem skal være i samsvar med det som er angitt i de 
relevante typegodkjenningsdokumentene.

3.7. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten gjennomføre samsvarsprøving i bruk med 
færre motorer eller kjøretøyer enn det som er angitt i nr. 3.1, dersom antallet framstilte motorer i en 
motorfamilie er lavere enn 500 enheter per år.

4. PRØVINGSFORHOLD

4.1. Kjøretøyets nyttelast

 Med henblikk på samsvarsprøving i bruk kan nyttelasten reproduseres, og det kan brukes en kunstig last.

 Dersom det mangler statistikk for å vise at nyttelasten er representativ for kjøretøyet, skal kjøretøyets 
nyttelast være 50-60 % av kjøretøyets største nyttelast.
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 Største nyttelast er forskjellen mellom kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse og kjøretøyets masse 
i driftsferdig stand som angitt i samsvar med vedlegg I til direktiv 2007/46/EF.

4.2. Omgivelsesforhold

 Prøvingen skal foretas under omgivelsesforhold som oppfyller følgende vilkår:

 Atmosfærisk trykk på minst 82,5 kPa.

 Temperatur på minst 266 K (– 7 °C) og lavere enn eller lik temperaturen som bestemmes gjennom 
følgende ligning ved det angitte atmosfæriske trykket:

T = – 0,4514 × (101,3 – pb) + 311

 der:

– T er omgivelsens lufttemperatur i K og

– pb er det atmosfæriske trykket i kPa.

4.3. Kjølevæsketemperatur i motor

 Kjølevæsketemperaturen i motoren skal være i samsvar med nr. 2.6.1 i vedlegg 1.

4.4. Smøreoljen, drivstoffet og reagensen skal være i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

4.4.1. Smøreolje

 Det skal tas oljeprøver.

4.4.2. Drivstoff

 Prøvingsdrivstoffet skal være kommersielt drivstoff som omfattes av direktiv 98/70/EF og de relevante 
CEN-standardene eller referansedrivstoffet angitt i vedlegg IX til denne forordning. Det skal tas 
drivstoffprøver.

4.4.2.1.  Dersom produsenten i samsvar med avsnitt 1 i vedlegg I til denne forordning har erklært at kravene i 
denne forordning kan oppfylles med de kommersielle drivstoffene som er angitt i nr. 3.2.2.2.1 i tillegg 4 til 
vedlegg I til denne forordning, skal det utføres prøving på minst ett av de angitte kommersielle drivstoffene 
eller en blanding mellom de angitte kommersielle drivstoffene og de kommersielle drivstoffene som 
omfattes av direktiv 98/70/EF og de relevante CEN-standardene.

4.4.3. Reagens

 For etterbehandlingssystemer for eksos som bruker en reagens for å redusere utslipp, skal det tas en prøve 
av reagensen. Reagensen skal ikke være fryst.

4.5. Krav til kjørestrekning

 Fordelingen av de forskjellige typene kjøring skal uttrykkes som en prosentdel av varigheten av den 
samlede kjørestrekningen.

 Kjørestrekningen skal bestå av bykjøring etterfulgt av landeveis- og motorveikjøring etter fordelingen 
angitt i nr. 4.5.1-4.5.4. I tilfelle en annen prøvingsrekkefølge er begrunnet ut fra praktiske hensyn og etter 
avtale med godkjenningsmyndigheten, kan en annen rekkefølge av by-, landeveis- og motorveikjøring 
benyttes.

 I dette avsnitt menes med «ca.» målverdien ± 5 %.

 Bykjøring kjennetegnes av en kjøretøyhastighet på 0-50 km/t,

 Landeveiskjøring kjennetegnes av en kjøretøyhastighet på 50-75 km/t,

 Motorveikjøring kjennetegnes av en kjøretøyhastighet på over 75 km/t.

4.5.1. For kjøretøyer i gruppe M1 og N1 skal kjøringen bestå av ca. 45 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring og 
30 % motorveikjøring.
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4.5.2. For kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal kjøringen bestå av ca. 45 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring 
og 30 % motorveikjøring. Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 i klasse I, II eller A, som definert i vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF(1), skal prøves ved ca. 70 % bykjøring og 30 % 
landeveiskjøring.

4.5.3. For kjøretøyer i gruppe N2 skal kjøringen bestå av ca. 45 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring og deretter 
30 % motorveikjøring.

4.5.4. For kjøretøyer i gruppe N3 skal kjøringen bestå av ca. 20 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring og deretter 
55 % motorveikjøring.

4.5.5  Følgende fordeling av de karakteristiske kjøringsverdiene fra WHDC-databasen kan fungere som 
ytterligere veiledning for vurdering av kjøringen:

a)  akselerasjon: 26,9 % av tiden

b)  retardasjon: 22,6 % av tiden

c)  marsjhastighet: 38,1 % av tiden

d)  stans (kjøretøyhastighet = 0): 12,4 % av tiden

4.6. Driftskrav

4.6.1. Kjørestrekningen skal velges på en slik måte at prøvingen ikke avbrytes, og slik at data samles inn 
kontinuerlig for å nå minste prøvingstid som definert i nr. 4.6.5.

4.6.2. Prøvetaking av utslipp og andre data skal påbegynnes før motoren startes. Eventuelle kaldstartutslipp kan 
utelates fra utslippsvurderingen, i samsvar med nr. 2.6 i tillegg 1.

4.6.3. Det skal ikke være tillatt å kombinere data fra forskjellige kjørestrekninger eller å endre eller ta bort data 
fra en kjørestrekning.

4.6.4. Dersom motoren stopper, kan den startes på nytt, men prøvetakingen skal ikke avbrytes.

4.6.5. Minste prøvingstid skal være lang nok til å fullføre fem ganger det arbeidet som er utført under WHTC-
syklusen, eller produsere fem ganger referansemassen av CO2 i kg/syklus fra WHTC-syklusen, alt etter 
hva som er relevant.

4.6.6. Den elektriske kraften til PEMS-systemet skal hentes fra en ekstern strømforsyningsenhet, og ikke fra en 
kilde som henter strømmen enten direkte eller indirekte fra motoren som prøves.

4.6.7. Monteringen av PEMS-utstyret skal ikke påvirke kjøretøyets utslipp og/eller ytelse.

4.6.8. Det anbefales at kjøretøyet brukes under normale trafikkforhold på dagtid.

4.6.9. Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med resultatene av kontrollen av dataenes forenlighet 
i samsvar med nr. 3.2 i tillegg 1 til dette vedlegg, kan godkjenningsmyndigheten anse prøven for å være 
ugyldig.

4.6.10.  Den samme kjørestrekningen skal benyttes til prøving av kjøretøyer i samme stikkprøve som er beskrevet 
i nr. 3.1.1-3.1.3.

5. ECU-DATASTRØM

5.1. Kontroll av tilgang til og samsvar med de ECU-datastrømopplysningene som kreves for prøving i bruk.

5.1.1. Tilgjengeligheten til datastrømopplysningene i samsvar med kravene i nr. 5.2 i vedlegg I skal vises før 
prøvingen i bruk.

5.1.1.1. Dersom disse opplysningene ikke kan innhentes på korrekt måte gjennom PEMS-systemet, skal 
tilgjengeligheten til opplysningene vises ved å bruke en ekstern OBD-avleser som beskrevet i vedlegg X.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til 
persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF 
(EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1).
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5.1.1.1.1. Dersom disse opplysningene kan innhentes på korrekt måte ved hjelp av en avleser, skal PEMS-systemet 
anses å ha sviktet, og prøvingen er ugyldig.

5.1.1.1.2. Dersom disse opplysningene ikke kan innhentes på korrekt måte fra to kjøretøyer med motorer fra samme 
motorfamilie, når avleseren fungerer korrekt, skal motoren anses ikke å være i samsvar.

5.1.2. Samsvaret for det dreiemomentsignalet som beregnes av PEMS-utstyret ut fra ECU-datastrømopplysningene 
som kreves i nr. 5.2.1 i vedlegg I, skal kontrolleres ved full belastning.

5.1.2.1. Metoden som brukes for å kontrollere samsvar, er beskrevet i tillegg 4.

5.1.2.2. ECU-dreiemomentsignalets samsvar skal anses å være tilstrekkelig dersom det beregnede dreiemomentet 
ligger innenfor toleransen for dreiemoment ved full belastning angitt i nr. 5.

5.1.2.3. Dersom det beregnede dreiemomentet ikke holder seg innenfor toleransen for dreiemoment ved full 
belastning angitt i nr. 5.2.5 i vedlegg I, skal motoren anses for ikke å ha bestått prøven.

6. UTSLIPPSVURDERING

6.1. Prøvingen skal gjennomføres og prøvingsresultatene beregnes i samsvar med bestemmelsene i tillegg 1 til 
dette vedlegg.

6.2. Samsvarsfaktorene skal beregnes og framlegges for både metoden basert på CO2-masse og metoden 
basert på arbeid. Beslutningen om positivt/negativt resultat skal gjøres på grunnlag av resultatene av 
metoden basert på arbeid.

6.3. Den kumulative 90 %-prosentilen av samsvarsfaktorene for eksosutslipp fra hvert motorsystem som er 
prøvd, bestemt i samsvar med målings- og beregningsmetodene angitt i tillegg 1, skal ikke overstige noen 
av verdiene angitt i tabell 2.

Tabell 2

Største tillatte samsvarsfaktorer for samsvarsprøving av utslipp i bruk

Forurensende stoff Største tillatte samsvarsfaktor

CO 1,50

THC (1) 1,50

NMHC (2) 1,50

CH4 (2) 1,50

NOx 1,50

Partikkelmasse —

Partikkelantall —

(1) For motorer med kompresjonstenning.
(2) For motorer med elektrisk tenning.

7. VURDERING AV RESULTATENE AV SAMSVARSPRØVING I BRUK

7.1. På grunnlag av rapporten om samsvarsprøving i bruk nevnt i avsnitt 10 skal godkjenningsmyndigheten 
enten:

a) beslutte at samsvarsprøvingen av en familie av motorsystemer i bruk er tilfredsstillende, og ikke treffe 
ytterligere tiltak,

b) beslutte at de dataene som er levert, ikke er tilstrekkelige til at det kan treffes en beslutning, og be om flere 
opplysninger og prøvingsdata fra produsenten,

c) beslutte at samsvarsprøvingen av en familie av motorsystemer i bruk er utilfredsstillende, og treffe de 
tiltakene som er nevnt i artikkel 13 og i avsnitt 9 i dette vedlegg.
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8. BEKREFTENDE PRØVING AV KJØRETØYER

8.1. Bekreftende prøving foretas for å bekrefte at en motorfamilies utslippskontrollsystem fungerer i bruk.

8.2. Godkjenningsmyndighetene kan utføre bekreftende prøving.

8.3. Den bekreftende prøvingen skal utføres som kjøretøyprøving som angitt i nr. 2.1 og 2.2. Representative 
kjøretøyer skal velges ut og brukes under normale forhold og prøves etter framgangsmåtene definert i 
dette vedlegg.

8.4. Et prøvingsresultat kan bli vurdert som utilfredsstillende når grenseverdien som fastsatt i avsnitt 6 ved 
prøvingen av to eller flere kjøretøyer som representerer samme motorfamilie, for en regulert forurensende 
komponent er overskredet betydelig.

9. PLAN FOR UTBEDRINGSTILTAK

9.1. Produsenten skal framlegge en rapport for godkjenningsmyndigheten i medlemsstaten der motorene 
eller kjøretøyene som omfattes av utbedringstiltakene er registrert eller i bruk når utbedringstiltak 
planlegges, og skal framlegge denne rapporten når det tas beslutning om å treffe tiltak. Rapporten skal 
gi nærmere opplysninger om utbedringstiltakene og beskrive motorfamiliene som skal omfattes av 
tiltakene. Produsenten skal jevnlig avgi rapport til godkjenningsmyndigheten etter at utbedringstiltakene 
er påbegynt.

9.2. Produsenten skal framlegge en kopi av all korrespondanse i forbindelse med planen for 
utbedringstiltak og skal føre et register over tilbakekallingen og regelmessig levere statusrapporter til 
godkjenningsmyndigheten.

9.3. Produsenten skal gi planen for utbedringstiltak et unikt navn eller nummer.

9.4. Produsenten skal framlegge en plan for utbedringstiltak som skal bestå av opplysningene angitt i nr. 9.4.1-
9.4.11.

9.4.1. En beskrivelse av hver type motorsystem som omfattes av planen for utbedringstiltak.

9.4.2. En beskrivelse av de særskilte modifikasjonene, endringene, reparasjonene, korreksjonene, justeringene 
eller andre endringer som skal foretas for å oppnå samsvar for motorene, herunder et kort sammendrag av 
de dataene og tekniske undersøkelsene som underbygger produsentens beslutning om særlige tiltak som 
skal treffes for å utbedre det manglende samsvaret.

9.4.3. En beskrivelse av metoden som produsenten bruker til å underrette eierne av motorene eller kjøretøyene 
om utbedringstiltakene.

9.4.4. En eventuell beskrivelse av riktig vedlikehold eller bruk som produsenten stiller som vilkår for rett til 
reparasjon i henhold til planen for utbedringstiltak, og produsentens begrunnelse for å stille slike vilkår. 
Det kan ikke stilles vilkår til vedlikehold eller bruk med mindre vedlikehold eller bruk kan påvises å ha 
betydning for det manglende samsvaret og utbedringstiltakene.

9.4.5. En beskrivelse av framgangsmåten som eierne av motorene eller kjøretøyene skal følge for å få utbedret 
det manglende samsvaret. Denne beskrivelsen skal inneholde en dato som utbedringstiltakene kan 
treffes etter, et anslag over hvor lang tid verkstedet skal bruke på reparasjonene, og hvor de kan foretas. 
Reparasjonen skal foretas på korrekt måte innen rimelig tid etter innlevering av kjøretøyet.

9.4.6. En kopi av de opplysningene som gis til eierne av motorene eller kjøretøyene.

9.4.7. En kort beskrivelse av systemet som produsenten bruker til å sikre tilstrekkelig tilgang til komponenter 
eller systemer for å gjennomføre utbedringstiltakene. Det skal angis når det vil være tilstrekkelig tilgang 
til komponenter eller systemer til å iverksette tiltakene.

9.4.8. En kopi av alle instrukser som sendes til de personene som skal utføre reparasjonen.

9.4.9. En beskrivelse av hvilken virkning de foreslåtte utbedringstiltakene vil få på utslipp, drivstofforbruk, 
kjøreegenskaper og sikkerhet for hver kjøretøytype som er omfattet av planen for utbedringstiltak, med 
data, tekniske undersøkelser osv. som underbygger disse konklusjonene.

9.4.10. Eventuelle andre opplysninger, rapporter eller data som det er rimelig at godkjenningsmyndigheten 
vurderer som nødvendige for å evaluere planen for utbedringstiltak.
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9.4.11. Dersom planen for utbedringstiltak omfatter tilbakekalling, skal en beskrivelse av metoden for å registrere 
reparasjonen framlegges for godkjenningsmyndigheten. Dersom det brukes en etikett, skal et eksemplar 
av denne vedlegges.

9.5. Det kan kreves at produsenten foretar rimelig tilrettelagt og nødvendig prøving av komponenter og 
motorer med en foreslått endring, reparasjon eller modifikasjon for å påvise at endringen, reparasjonen 
eller modifikasjonen har den tilsiktede virkningen.

10. FRAMGANGSMÅTER FOR RAPPORTERING

10.1. Det skal framlegges en teknisk rapport for godkjenningsmyndigheten for hver motorfamilie som prøves. 
Rapporten skal vise hvilke aktiviteter som er gjennomført ved samsvarsprøvingen i bruk og hvilke 
resultater som er oppnådd. Rapporten skal minst inneholde følgende:

10.1.1. Generelt

10.1.1.1. Produsentens navn og adresse.

10.1.1.2. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse.

10.1.1.3. Navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til produsentens representant.

10.1.1.4. Type og handelsbetegnelse (angi eventuelle varianter).

10.1.1.5. Motorfamilie.

10.1.1.6. Representativ motor.

10.1.1.7. Medlemmer av motorfamilien.

10.1.1.8. Kjøretøyets understellsnummer (VIN) for de kjøretøyene som er utstyrt med en motor som inngår i 
samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk.

10.1.1.9. Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet, og merkingens plassering.

10.1.1.10. Kjøretøygruppe.

10.1.1.11. Motortype: bensin, etanol (E85), diesel/NG/LPG/etanol (ED95) (stryk det som ikke passer).

10.1.1.12. Numrene til typegodkjenningene som gjelder for motortypene i familien av motorer i bruk, herunder 
eventuelt numrene til alle utvidelser og feilrettinger/tilbakekallinger (endringer).

10.1.1.13. Nærmere opplysninger om utvidelser, feilrettinger/tilbakekallinger for de typegodkjenningene av motorer 
som omfattes av produsentens opplysninger.

10.1.1.14. Motorkonstruksjonsperioden som omfattes av produsentens opplysninger (f.eks. «kjøretøyer eller motorer 
produsert i løpet av kalenderåret 2014»).

10.1.2. Valg av motor/kjøretøy

10.1.2.1. Metode for lokalisering av kjøretøyer eller motorer.

10.1.2.2. Utvelgingskriterier for kjøretøyer, motorer, familier i bruk.

10.1.2.3. Geografiske områder der produsenten har samlet inn kjøretøyer.

10.1.3. Utstyr

10.1.3.1. PEMS-utstyr, merke og type.

10.1.3.2. PEMS-kalibrering.

10.1.3.3. PEMS-strømforsyning.

10.1.3.4. Programvare for beregning og hvilken versjon som er brukt (f.eks. EMROAD 4.0).
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10.1.4. Prøvingsdata

10.1.4.1. Dato og klokkeslett for prøving.

10.1.4.2. Prøvingssted, herunder nærmere opplysninger om prøvingsstrekning.

10.1.4.3. Vær/omgivelsesforhold (f.eks. temperatur, fuktighet, høyde over havet).

10.1.4.4. Avstander tilbakelagt per kjøretøy på prøvingsstrekningen.

10.1.4.5. Spesifikasjoner for prøvingsdrivstoff.

10.1.4.6. Spesifikasjoner for reagens (dersom det er relevant).

10.1.4.7. Spesifikasjoner for smøreolje.

10.1.4.8. Resultater av utslippsprøving i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg.

10.1.5. Opplysninger om motoren

10.1.5.1. Motorens drivstofftype (f.eks. diesel, etanol ED95, NG, LPG, bensin, E85).

10.1.5.2. Motorens forbrenningssystem (f.eks. kompresjonstenning eller elektrisk tenning).

10.1.5.3. Typegodkjenningsnummer.

10.1.5.4. Motor ombygd.

10.1.5.5. Motorprodusent.

10.1.5.6. Motormodell.

10.1.5.7. Motorens produksjonsår og -måned.

10.1.5.8. Motorens identifikasjonsnummer.

10.1.5.9. Motorens slagvolum [liter].

10.1.5.10. Antall sylindrer.

10.1.5.11. Motorens nominelle effekt [kW @ o/min.].

10.1.5.12. Motorens høyeste dreiemoment [Nm @ o/min.].

10.1.5.13. Tomgangsturtall [o/min.].

10.1.5.14. Dreiemomentkurve ved full belastning angitt av produsenten er tilgjengelig (ja/nei).

10.1.5.15. Referansenummer for dreiemomentkurve ved full belastning angitt av produsenten.

10.1.5.16. DeNOx-system (f.eks. EGR, SCR).

10.1.5.17. Type katalysator.

10.1.5.18. Type partikkelfelle.

10.1.5.19. Etterbehandlingssystem endret med hensyn til typegodkjenning? (ja/nei)

10.1.5.20. Opplysninger om motorens ECU (programvarekalibreringsnummer).

10.1.6. Opplysninger om kjøretøyet

10.1.6.1. Kjøretøyets eier.
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10.1.6.2. Kjøretøytype (f.eks. M3, N3) og anvendelse (f.eks. uleddet eller leddet lastebil, bybuss).

10.1.6.3. Kjøretøyprodusent.

10.1.6.4. Kjøretøyets understellsnummer.

10.1.6.5. Kjøretøyets registreringsnummer og registreringsstat.

10.1.6.6. Kjøretøymodell.

10.1.6.7. Kjøretøyets produksjonsår og -måned.

10.1.6.8. Type kraftoverføring (f.eks. manuell, automatisk eller annet).

10.1.6.9. Antall gir forover.

10.1.6.10. Kilometerstand ved prøvingsstart [km].

10.1.6.11. Kjøretøyets bruttovekt (GVW) [kg].

10.1.6.12. Dekkdimensjon [ikke obligatorisk].

10.1.6.13. Eksosrørets diameter [mm] [ikke obligatorisk].

10.1.6.14. Antall aksler.

10.1.6.15. Drivstofftankens/-tankenes kapasitet [liter] [ikke obligatorisk].

10.1.6.16. Antall drivstofftanker [ikke obligatorisk].

10.1.6.17. Reagenstankens/-tankenes kapasitet [liter] [ikke obligatorisk].

10.1.6.18. Antall reagenstanker [ikke obligatorisk].

10.1.7. Prøvingsstrekningens egenskaper

10.1.7.1. Kilometerstand ved prøvingstart [km]

10.1.7.2. Varighet [s]

10.1.7.3. Gjennomsnittlige omgivelsesforhold (beregnet ut fra målte øyeblikksdata)

10.1.7.4. Opplysninger om følere for omgivelsesforhold (følerens type og plassering)

10.1.7.5. Opplysninger om kjøretøyets hastighet (for eksempel kumulativ hastighetsfordeling)

10.1.7.6. Andel av kjøringens varighet som kjennetegnes av by-, landeveis- og motorveikjøring som beskrevet i 
nr. 4.5.

10.1.7.7. Andel av kjøringens varighet som kjennetegnes av akselerasjon, retardasjon, marsjfart og stans som 
beskrevet i nr. 4.5.5.

10.1.8. Målte øyeblikksdata

10.1.8.1. THC-konsentrasjon [ppm].

10.1.8.2. CO-konsentrasjon [ppm].

10.1.8.3. NOx-konsentrasjon [ppm].

10.1.8.4. CO2-konsentrasjon [ppm].

10.1.8.5. CH4-konsentrasjon [ppm], bare for motorer med elektrisk tenning.
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10.1.8.6. Eksosstrøm [kg/t].

10.1.8.7. Eksostemperatur [°C].

10.1.8.8. Omgivelsesluftens temperatur [°C].

10.1.8.9. Omgivelseslufttrykk [kPa].

10.1.8.10. Omgivende fuktighet [g/kg] [ikke obligatorisk].

10.1.8.11. Motorens dreiemoment [Nm].

10.1.8.12. Motorturtall [o/min.].

10.1.8.13. Motorens drivstoffstrøm [g/s].

10.1.8.14. Kjølevæsketemperatur i motor [°C].

10.1.8.15. Kjøretøyets bakkehastighet [km/t] fra ECU og GPS.

10.1.8.16. Kjøretøyets geografiske bredde [grader] (det må være tilstrekkelig nøyaktighet til at prøvingsstrekningen 
skal være sporbar).

10.1.8.17. Kjøretøyets geografiske lengde [grader].

10.1.9. Beregnede øyeblikksdata

10.1.9.1. THC-masse [g/s].

10.1.9.2. CO-masse [g/s].

10.1.9.3. NOx-masse [g/s].

10.1.9.4. CO2-masse [g/s].

10.1.9.5. CH4-masse [g/s], bare for motorer med elektrisk tenning.

10.1.9.6. Kumulert THC-masse [g].

10.1.9.7. Kumulert CO-masse [g].

10.1.9.8. Kumulert NOx-masse [g].

10.1.9.9. Kumulert CO2-masse [g].

10.1.9.10. Kumulert CH4-masse [g], bare for motorer med elektrisk tenning.

10.1.9.11. Beregnet drivstoffstrøm [g/s].

10.1.9.12. Motoreffekt [kW].

10.1.9.13. Motorens arbeid [kWh].

10.1.9.14. Arbeidsvinduets varighet [s].

10.1.9.15. Arbeidsvinduets gjennomsnittlige motoreffekt [%].

10.1.9.16. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.17. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.18. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.19. Arbeidsvinduets CH4-samsvarsfaktor [-], bare for motorer med elektrisk tenning.
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10.1.9.20. CO2-massevinduets varighet [s].

10.1.9.21. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.22. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.23. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-].

10.1.9.24. CO2-massevinduets CH4-samsvarsfaktor [-], bare for motorer med elektrisk tenning.

10.1.10. Gjennomsnittlige og integrerte data

10.1.10.1. Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk].

10.1.10.2. Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk].

10.1.10.3. Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk].

10.1.10.4. Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk].

10.1.10.5. Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon [ppm], bare for gassmotorer [ikke obligatorisk].

10.1.10.6. Gjennomsnittlig eksosstrøm [kg/t] [ikke obligatorisk].

10.1.10.7. Gjennomsnittlig eksostemperatur [°C] [ikke obligatorisk].

10.1.10.8. THC-utslipp [g].

10.1.10.9. CO-utslipp [g].

10.1.10.10. NOx-utslipp [g].

10.1.10.11. CO2-utslipp [g].

10.1.10.12. CH4-utslipp [g], bare for gassmotorer.

10.1.11. Positive/negative resultater

10.1.11.1. Minste, høyeste og kumulativ 90 %-prosentil for:

10.1.11.2. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.3. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.4. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.5. Arbeidsvinduets CH4-samsvarsfaktor [-], bare for motorer med elektrisk tenning.

10.1.11.6. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.7. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.8. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-].

10.1.11.9. CO2-massevinduets CH4-samsvarsfaktor [-], bare for motorer med elektrisk tenning.

10.1.11.10. Arbeidsvindu: minste og høyeste gjennomsnittlige vindueffekt [%].

10.1.11.11. CO2-massevindu: minste og høyeste gjennomsnittlige vinduvarighet [%].

10.1.11.12. Arbeidsvindu: prosentdel gyldige vinduer.

10.1.11.13. CO2-massevindu: prosentdel gyldige vinduer.
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10.1.12. Kontroll av prøvinger

10.1.12.1. THC-analysator, nullstilling, kalibrering og kontrollresultat, før og etter prøving.

10.1.12.2. CO-analysator, nullstilling, kalibrering og kontrollresultat, før og etter prøving.

10.1.12.3. NOx-analysator, nullstilling, kalibrering og kontrollresultat, før og etter prøving.

10.1.12.4. CO2-analysator, nullstilling, kalibrering og kontrollresultat, før og etter prøving.

10.1.12.5. Resultater fra kontroll av dataenes forenlighet, i samsvar med nr. 3.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

10.1.13. Liste over eventuelle ytterligere vedlegg.

______
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Tillegg 1

Prøvingsmetode for utslippsprøving av kjøretøyer ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling

1. INNLEDNING

 Dette tillegget beskriver metoden for å bestemme gassutslipp fra målinger i kjøretøyer på vei ved hjelp av 
bærbare systemer for utslippsmåling (heretter kalt «PEMS»). Gassutslippene som skal måles i motorens 
eksos, omfatter følgende bestanddeler: karbonmonoksid, samlet mengde hydrokarboner og nitrogenoksider for 
dieselmotorer samt metan for gassmotorer. I tillegg skal karbondioksid måles for å gjøre det mulig å utføre 
beregningsmetodene beskrevet i avsnitt 4 og 5.

2. PRØVINGSMETODE

2.1. Generelle krav

 Prøvingene skal foretas med et PEMS som består av:

2.1.1. Gassanalysatorer for måling av konsentrasjonene av regulerte forurensende gasser i eksosen.

2.1.2. En massestrømningsmåler for eksos basert på gjennomsnittlig Pitot eller likeverdig prinsipp.

2.1.3. Et GPS-system (Global Positioning System) (heretter kalt «GPS»).

2.1.4. Følere for å måle omgivelsestemperatur og -trykk.

2.1.5. En forbindelse til kjøretøyets ECU.

2.2. Prøvingsparametrer

 Parametrene det gis en oversikt over i tabell 1, skal måles og registreres:

Tabell 1

Prøvingsparametrer

Parameter Enhet Kilde

THC-konsentrasjon(1) ppm Analysator

CO-konsentrasjon(1) ppm Analysator

NOx-konsentrasjon(1) ppm Analysator

CO2-konsentrasjon(1) ppm Analysator

CH4-konsentrasjon(1)(2) ppm Analysator

Eksosstrøm kg/t Eksosstrømnings måler 
(heretter kalt «EFM»)

Eksostemperatur °K EFM

Omgivelsestemperatur (3) °K Føler

Omgivelseslufttrykk kPa Føler

Motorens dreiemoment(4) Nm ECU eller føler

Motorturtall o/min ECU eller føler

Motorens drivstoffstrøm g/s ECU eller føler

Kjølevæsketemperatur i motor °K ECU eller føler

Innsugingsluftens temperatur i motoren(3) °K Føler

Kjøretøyets bakkehastighet km/t ECU og GPS

Kjøretøyets breddegrad grad GPS

Kjøretøyets lengdegrad grad GPS

(1) Målt eller korrigert (våte forhold).
(2) Bare gassmotorer.
(3) Bruk føleren for omgivelsestemperatur eller en føler for innsugingsluftens temperatur.
(4) Den registrerte verdien skal være enten a) netto dreiemoment eller b) netto dreiemoment beregnet på grunnlag av motorens 

faktiske prosentmessige dreiemoment, friksjonsdreiemomentet eller referansedreiemomentet, i henhold til standarden SAE 
J1939-71.
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2.3. Klargjøring av kjøretøyet

 Klargjøringen av kjøretøyet skal omfatte følgende:

a)  kontroll av OBD-systemet: alle identifiserte problemer skal når de er løst, registreres og framlegges for 
godkjenningsmyndigheten,

b)  utskifting av olje, drivstoff og eventuell reagens.

2.4. Montering av måleutstyret

2.4.1. Hovedenhet

 Om mulig skal PEMS installeres på et sted der det påvirkes så lite som mulig av følgende:

a) endringer i omgivelsestemperatur,

b) endringer i omgivelseslufttrykk,

c) elektromagnetisk stråling,

d) mekaniske støt og vibrasjoner,

e) hydrokarboner i omgivelsene — dersom det brukes en FID-analysator som bruker omgivelsesluft som 
brennerluft.

 Monteringen skal følge instruksene gitt av PEMS-produsenten.

2.4.2. Eksosstrømningsmåler

 Eksosstrømningsmåleren (EFM) skal være festet til kjøretøyets eksosrør. EFM-følerne på måleren skal 
være plassert mellom to deler av rette rør med en lengde på minst 2 ganger EFM-diameteren (oppstrøms og 
nedstrøms). Det anbefales å plassere EFM etter kjøretøyets lydpotte, for å begrense virkningen av eksosstøt på 
målesignalene.

2.4.3. GPS-system

 Antennen skal monteres så høyt som mulig, men uten risiko for forstyrrelse fra eventuelle hindringer under 
kjøring på vei.

2.4.4. Tilkopling til kjøretøyets ECU

 En datalogg skal brukes til å registrere de motorparametrene som er oppført i tabell 1. Denne dataloggen kan 
benytte kjøretøyets CAN-buss (Control Area Network) til å få tilgang til ECU-data som sendes på CAN i 
samsvar med standardprotokoller som SAE J1939, J1708 eller ISO 15765-4.

2.4.5. Prøvetaking av gassutslipp

 Prøvetakingsrøret skal varmes opp i samsvar med spesifikasjonene i nr. 2.3 i tillegg 2 og være forsvarlig isolert 
ved koplingspunktene (prøvetakingssonde og baksiden av hovedenheten), for å unngå forekomsten av kalde 
punkter som kan føre til at prøvetakingssystemet kontamineres av kondenserte hydrokarboner.

 Prøvetakingssonden skal installeres i eksosrøret i samsvar med kravene i avsnitt 9.3.10 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49.

 Dersom lengden på prøvetakingsrøret endres, skal systemets transporttid kontrolleres og om nødvendig 
korrigeres.

2.5. Framgangsmåter før prøving

2.5.1. Start og stabilisering av PEMS-instrumentene

 Hovedenhetene skal varmes opp og stabiliseres i samsvar med spesifikasjonene fra instrumentprodusenten til 
trykk, temperatur og strømning har nådd sine innstilte funksjonspunkter.

2.5.2. Rengjøring av prøvetakingssystemet

 For å hindre kontaminering av systemet skal PEMS-instrumentenes prøvetakingsrør skylles før prøvetakingen 
starter, i samsvar med spesifikasjonene fra instrumentprodusenten.

2.5.3. Kontroll og kalibrering av analysatorene

 Nullstilling og kalibrering samt linearitetskontroll av analysatorene skal utføres med kalibreringsgasser som 
oppfyller kravene i avsnitt 9.3.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.
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2.5.4. Rengjøring av EFM

 EFM skal skylles ved trykkgiverens tilkoplinger i samsvar med instrumentprodusentens spesifikasjoner. Denne 
metoden skal fjerne kondensering og dieselpartikler fra trykkrørene og de tilhørende trykkmålingsportene for 
strømningsrørene.

2.6. Gjennomføring av utslippsprøvingen

2.6.1. Prøvingsstart

 Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal starte 
før motoren startes. Evalueringen av data skal starte etter at kjølevæsketemperaturen har nådd 343K (70 °C) 
for første gang, eller etter at kjølevæsketemperaturen har stabilisert seg innenfor +/– 2K over et tidsrom på 5 
minutter, alt etter hva som inntreffer først, men ikke senere enn 20 minutter etter motorstart.

2.6.2. Gjennomføring av prøving

 Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal fortsette 
under motorens normale bruk. Motoren kan stoppes og startes, men prøvetakingen av utslipp skal fortsette 
gjennom hele prøvingen.

 Regelmessig kontroll av PEMS-utstyrets gassanalysatorer skal utføres minst hver annen time. De dataene som 
registreres under kontrollene, skal markeres og ikke brukes til utslippsberegninger.

2.6.3. Avslutning av prøvingssekvensen

 Ved avslutningen av prøvingen skal prøvetakingssystemene ha tilstrekkelig tid til at deres svartider kan løpe ut. 
Motoren kan slås av før eller etter at prøvetakingen stoppes.

2.7. Kontroll av målingene

2.7.1. Kontroll av analysatorene

 Nullstilling, kalibrering og linearitetskontroll av analysatorene som beskrevet i nr. 2.5.3 skal utføres med 
kalibreringsgasser som oppfyller kravene i avsnitt 9.3.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

2.7.2. Nullpunktsforskyvning

 Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et tidsintervall på minst 
30 sekunder. Nullpunktsforskyvningen skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste området som 
benyttes.

2.7.3. Forskyvning av relativ respons

 Relativ respons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et tidsintervall 
på minst 30 sekunder. Forskyvningen av den relative responsen skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for 
det laveste området som benyttes.

2.7.4. Kontroll av forskyvning

 Dette skal bare gjelde dersom det under prøvingen ikke ble foretatt noen korrigeringer av nullpunktsforskyvningen.

 Så snart det er praktisk mulig, men senest 30 minutter etter at prøvingen er fullført, skal de gassanalysatorområdene 
som brukes, nullstilles og kalibreres for å kontrollere deres forskyvning sammenlignet med resultatene før 
prøving.

 Følgende bestemmelser skal gjelde for analysatorforskyvningen:

a) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % som angitt i nr. 2.7.2 og 
2.7.3, kan de målte konsentrasjonene brukes ukorrigert, eller de kan korrigeres for forskyvning i samsvar 
med nr. 2.7.5.

b) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er lik eller høyere enn 2 % som angitt i 
nr. 2.7.2 og 2.7.3, skal prøvingen erklæres ugyldige eller de de målte konsentrasjonene skal korrigeres for 
forskyvning i samsvar med nr. 2.7.5.

2.7.5. Korrigering av forskyvning

 Dersom korrigering av forskyvning får anvendelse i samsvar med nr. 2.7.4, skal den korrigerte 
konsentrasjonsverdien beregnes i samsvar med avsnitt 8.6.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

 Forskjellen mellom ukorrigerte og korrigerte bremsespesifikke utslippsverdier skal ligge innenfor ± 6 % av de 
ukorrigerte bremsespesifikke utslippsverdiene. Dersom forskyvningen er større enn 6 %, skal prøvingen erklæres 
ugyldig. Dersom korrigering av forskyvning anvendes, er det bare de forskyvningskorrigerte utslippsresultatene 
som skal brukes når utslippene rapporteres.
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3. BEREGNING AV UTSLIPPENE

 De endelige prøvingsresultatene skal avrundes i ett trinn til det antallet desimaler som er angitt i den gjeldende 
utslippsstandarden, pluss enda ett signifikant siffer i samsvar med ASTM E 29-06b. Det er ikke tillatt med noen 
avrunding av mellomliggende verdier som fører til det endelige bremsespesifikke utslippsresultatet.

3.1. Tidsjustering av data

 For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom forskjellige signaler ved beregning av 
masseutslipp skal de dataene som er relevante for beregning av utslipp, tidsjusteres som beskrevet i nr. 3.1.1-
3.1.4.

3.1.1. Gassanalysatordata

 Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt etter framgangsmåten i avsnitt 9.3.5 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49.

3.1.2. Gassanalysatorer og EFM-data

 Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt med dataene fra EFM etter framgangsmåten i nr. 3.1.4.

3.1.3. PEMS og motordata

 Dataene fra PEMS (gassanalysatorene og EFM) skal justeres korrekt med dataene fra motorens ECU etter 
framgangsmåten i nr. 3.1.4.

3.1.4. Framgangsmåte for forbedret tidsjustering av PEMS-dataene

 Prøvingsdataene i tabell 1 er inndelt i 3 forskjellige kategorier:

1: Gassanalysatorer (THC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner).

2: Eksosstrømningsmåler (eksosens massestrøm og eksostemperatur).

3: Motor (dreiemoment, turtall, temperatur, drivstoffstrøm, kjøretøyhastighet fra ECU).

 Tidsjusteringen av hver kategori med de andre kategoriene skal kontrolleres ved å finne den høyeste 
korrelasjonskoeffisienten mellom to serier av parametrer. Alle parametrene i en kategori skal forskyves for å 
maksimere korrelasjonsfaktoren. Følgende parametrer skal brukes for å beregne korrelasjonskoeffisientene:

 Tidsjustering:

a) Kategori 1 og 2 (analysatorer og EFM-data) med kategori 3 (motordata): Kjøretøyets hastighet fra GPS og 
ECU.

b) Kategori 1 med kategori 2: CO2-konsentrasjonen og massen av eksos.

c) Kategori 2 med kategori 3: CO2-konsentrasjonen og motorens drivstoffstrøm.

3.2. Kontroll av dataenes forenlighet

3.2.1. Analysatordata og EFM-data

 Det skal kontrolleres at dataene (eksosens massestrøm målt ved hjelp av EFM og gasskonsentrasjoner) er 
forenlige med en korrelasjon mellom den målte drivstoffstrømmen fra ECU og drivstoffstrømmen beregnet 
ved hjelp av formelen i avsnitt 8.4.1.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal benyttes en lineær 
regresjon for de målte og beregnede verdiene for drivstoffstrømmen. Minste kvadraters metode skal benyttes, 
med beste tilnærming representert ved en ligning med formen:

y = mx + b

 der:

— y  er den beregnede drivstoffstrømmen [g/s]

— m er regresjonslinjens helling

— x er den målte drivstoffstrømmen [g/s]

— b er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

 Hellingen (m) og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje. Det anbefales at denne 
analysen foretas i området fra 15 % av høyeste verdi til den høyeste verdien, og ved en frekvens som er høyere 
enn eller lik 1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal følgende to kriterier vurderes:
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Tabell 2

Toleranser

Regresjonslinjens helling, m 0,9-1,1 — anbefalt

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,90 — obligatorisk

3.2.2. ECU-dreiemomentdata

 Det skal kontrolleres at ECU-dreiemomentdataene er forenlige ved å sammenligne de høyeste ECU-
dreiemomentverdiene ved ulike motorturtall med de tilsvarende verdiene fra den offisielle dreiemomentkurven 
ved full belastning i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg II.

3.2.3. Bremsespesifikt drivstofforbruk

 Det bremsespesifikke drivstofforbruket (BSFC) skal kontrolleres ved hjelp av:

a)  drivstofforbruket beregnet ut fra utslippsdata (data for gassanalysatorkonsentrasjoner og massestrøm av 
eksos), etter formelen i avsnitt 8.4.1.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49,

b)  arbeidet beregnet ut fra data fra ECU (motorens dreiemoment og turtall).

3.2.4. Kilometerteller

 Den avstanden som angis av kjøretøyets kilometerteller, skal kontrolleres mot GPS-dataene.

3.2.5. Omgivelseslufttrykk

 Omgivelseslufttrykket skal kontrolleres mot den høyden over havet som angis i GPS-dataene.

3.3. Korreksjon for tørre/våte forhold

 Dersom konsentrasjonen måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med formelen angitt i 
avsnitt 8.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.4. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

 De NOx-konsentrasjonene som måles av PEMS, skal ikke korrigeres med hensyn til omgivelsesluftens 
temperatur og fuktighet.

3.5. Beregning av øyeblikkelige gassutslipp

 Masseutslippene skal bestemmes som beskrevet i avsnitt 8.4.2.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

4. BESTEMMELSE AV UTSLIPP OG SAMSVARSFAKTORER

4.1. Prinsippet om vindu for gjennomsnittsberegning

 Utslippene skal integreres ved hjelp av en metode med et bevegelig vindu for gjennomsnittsberegning, basert på 
CO2-referansemassen eller referansearbeidet. Prinsippet for beregningen er slik: Masseutslippene beregnes ikke 
for hele datasettet, men for delsett av hele datasettet, og lengden av disse delsettene bestemmes slik at de passer 
til motorens CO2-masse eller arbeid målt over den ikke-stasjonære referanselaboratoriesyklusen. De bevegelige 
gjennomsnittsberegningene utføres med en tidsøkning Δt som tilsvarer dataprøvetakingsperioden. Disse 
delsettene som brukes til å beregne gjennomsnitt for utslippsdata, er kalt «vinduer for gjennomsnittsberegning» 
i de følgende avsnittene.

 Eventuelle avsnitt med ugyldige data skal ikke tas i betraktning ved beregning av arbeid eller CO2-masse og 
utslippene i vinduet for gjennomsnittsberegning.

 Følgende data skal anses å være ugyldige data:

a)  den periodiske verifiseringen av instrumentene og/eller etter verifisering av nullpunktsforskyvningen,

b)  dataene som ligger utenfor de forholdene som er angitt i nr. 4.2 og 4.3 i vedlegg II.

 Masseutslippene (mg/vindu) skal bestemmes som beskrevet i avsnitt 8.4.2.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.
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Figur 1

Kjøretøyets hastighet i forhold til tid og kjøretøyets gjennomsnittlige utslipp, med start fra det første 
vinduet for gjennomsnittsberegning, i forhold til tid

4.2. Metode basert på arbeid

Figur 2

Metode basert på arbeid
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 Varigheten (t2,i – t1,i) av ite vindu for gjennomsnittsberegning bestemmes ved:

 W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref

 der:

– W(tj,i) er motorens arbeid målt mellom start og tiden tj,i, kWh,

– Wref er motorens arbeid for WHTC-syklusen, kWh,

– t2,i skal velges slik at:

 W(t2,i – Δt) – W(tl,i) < Wref ≤ W(t2,i) – W(t1,i)

 der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre.

4.2.1. Beregning av spesifikke utslipp

 De spesifikke utslippene egas (mg/kWh) skal beregnes for hvert vindu og hvert forurensende stoff på følgende 
måte:

 der:

– m er komponentens masseutslipp, mg/vindu

– W(t2,i) – W(t1,i) er motorens arbeid i ite vindu for gjennomsnittsberegning, kWh

4.2.2. Valg av gyldige vinduer

 De gyldige vinduene er vinduer hvis gjennomsnittlige effekt overstiger effektgrensen på 20 % av høyeste 
motoreffekt. Prosentdelen av gyldige vinduer skal være lik eller større enn 50 %.

4.2.2.1. Dersom prosentdelen av gyldige vinduer er mindre enn 50 %, skal vurderingen gjentas med lavere effektgrenser. 
Effektgrensen skal reduseres i trinn på 1 % til prosentdelen av gyldige vinduer er lik eller større enn 50 %.

4.2.2.2. Den nederste grensen skal ikke under noen omstendighet være lavere enn 15 %.

4.2.2.3. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 % ved en effektgrense 
på 15 %.

4.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene

 Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu og hvert forurensende stoff på følgende måte:

 der:

– e er komponentens bremsespesifikke utslipp, mg/kWh,

– L er den gjeldende grensen, mg/kWh.

4.3. Metode basert på CO2-masse
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Figur 3

Metode basert på CO2-masse

 Varigheten (t2,i – t1,i) av ite vindu for gjennomsnittsberegning bestemmes ved:

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) ≥ mCO2,ref

 der:

– mCO2(tj,i) er CO2-massen målt mellom starten og tiden tj,i, kg,

– mCO2,ref er CO2-massen bestemt for WHTC-syklusen, kg,

– t2,i velges slik at:

mCO2(t2,i – Δt) – mCO2(t1,i) < mCO2,ref ≤ mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

 der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre.

 CO2-massene beregnes i vinduene ved å integrere de momentane utslippene som er beregnet i samsvar med 
kravene i nr. 3.5.

4.3.1. Valg av gyldige vinduer

 De gyldige vinduene skal være vinduene hvis varighet ikke overstiger den høyeste varigheten beregnet ut fra:

Dmaks = 3600 ·
Wref

0.2 · Pmaks

 der:

– Dmaks er den høyeste varigheten for vinduer, s,

– Pmaks er den største motoreffekten, kW.
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4.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene

 Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt vindu og hvert forurensende stoff på følgende måte:

  

 der:

– m er komponentens masseutslipp, mg/vindu,

– mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) er CO2-massen i ite vindu for gjennomsnittsberegning, kg,

– mCO2,ref er motorens CO2-masse bestemt for WHTC-syklusen, kg,

– mL er komponentens masseutslipp tilsvarende den gjeldende grensen for WHTC-syklusen, mg.

______

med (forhold i bruk) og med

 (sertifiseringsforhold)
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Tillegg 2

Bærbart måleutstyr

1. GENERELT

 Gassutslippene skal måles etter framgangsmåten angitt i tillegg 1. I dette tillegget beskrives egenskapene til det 
bærbare måleutstyret som skal brukes til å utføre slike prøvinger.

2. MÅLEUTSTYR

2.1. Generelle spesifikasjoner for gassanalysatorer

 Spesifikasjonene for PEMS-gassanalysatorene skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 9.3.1 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49.

2.2. Gassanalysatorteknologi

 Gassene skal analyseres ved hjelp av teknologiene angitt i avsnitt 9.3.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

 Analysatoren for nitrogenoksider kan også være av typen ikke-dispersiv ultrafiolett-analysator (NDUV).

2.3. Prøvetaking av gassutslipp

 Prøvetakingssondene skal oppfylle kravene definert i avsnitt 3.1.2 i tillegg 3 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49. Prøvetakingsledningen skal varmes opp til 190 °C (+/– 10 °C).

2.4. Andre instrumenter

 Måleinstrumentene skal oppfylle kravene i tabell 7 og avsnitt 9.3.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3. HJELPEUTSTYR

3.1. Tilkopling av eksosstrømningsmåleren (EFM) til eksosrøret

 Monteringen av EFM skal ikke øke mottrykket med mer enn den verdien som er anbefalt av motorprodusenten, 
eller øke eksosrørets lengde med mer enn 1,2 m. Når det gjelder alle komponentene i PEMS-utstyret, skal 
monteringen av EFM være i samsvar med alle de lokalt gjeldende trafikksikkerhetsregler og forsikringskrav.

3.2. Plassering av PEMS og monteringsutstyr

 PEMS-utstyret skal monteres som angitt i nr. 2.4 i tillegg 1.

3.3. Elektrisk kraft

 PEMS-utstyret skal forsynes med strøm ved hjelp av metoden beskrevet i nr. 4.6.6 i vedlegg II.

______
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Tillegg 3

Kalibrering av bærbart måleutstyr

1. KALIBRERING OG KONTROLL AV UTSTYR

1.1. Kalibreringsgasser

 PEMS-gassanalysatorene skal kalibreres ved hjelp av gasser som oppfyller kravene angitt i avsnitt 9.3.3 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

1.2. Tetthetsprøving

 PEMS-tetthetsprøvingene skal utføres i samsvar med kravene definert i avsnitt 9.3.4 i vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49.

1.3. Kontroll av analysesystemets reaksjonstid

 Kontroll av PEMS-analysesystemets reaksjonstid skal utføres i samsvar med kravene angitt i avsnitt 9.3.5 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

______
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Tillegg 4

Metode for kontroll av ECU-dreiemomentsignalets samsvar

1. INNLEDNING

 Dette tillegget beskriver uten å gå i detalj hvilken metode som brukes til å kontrollere ECU-dreiemomentsignalets 
samsvar under PEMS-samsvarsprøvingen i bruk.

 En nærmere beskrivelse av den aktuelle framgangsmåten skal gis av motorprodusenten, med forbehold om 
godkjenning fra godkjenningsmyndigheten.

2. METODEN FOR «STØRSTE DREIEMOMENT»

2.1. Metoden for «største dreiemoment» består i å vise at et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en 
funksjon av motorturtallet, er oppnådd under prøvingen av kjøretøyet.

2.2. Dersom et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en funksjon av motorturtallet ikke er 
oppnådd under PEMS-utslippsprøvingen av samsvar i bruk, har produsenten rett til å endre kjøretøyets last 
og/eller prøvingsstrekningen, etter hva som er nødvendig for å utføre denne demonstrasjonen etter PEMS-
utslippsprøvingen av samsvar i bruk.

______
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VEDLEGG III

KONTROLL AV EKSOSUTSLIPP

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg fastsettes prøvingsmetoden for kontroll av eksosutslipp.

2. GENERELLE KRAV

2.1. De generelle kravene for å gjennomføre prøvingene og tolke resultatene skal være de kravene som er angitt i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er angitt i nr. 2.2-2.6.

2.2. De relevante referansedrivstoffene som er beskrevet i vedlegg IX til denne forordning, skal anvendes til prøving.

2.3. Dersom utslippene måles i råeksosen, skal tabell 5 i avsnitt 8.4.2.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 
erstattes med følgende tabell:

Tabell 1

u-verdier for råeksos og bestanddelenes densitet

Drivstoff ρe

Gass

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgsas [kg/m3]

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716

ugass(b)

Diesel (B7) 1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553

Etanol (ED95) 1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561

CNG(c) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528 (d) 0,001551 0,001128 0,000565

Propan 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 0,000559

Butan 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 0,000558

LPG(e) 1,2811 0,001602 0,000976 0,000510 0,001533 0,001115 0,000559

(a) Avhengig av drivstoff.
(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa.
(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen av: C = 66 - 76 %, H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %.
(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC brukes ugass-koeffisienten for CH4).
(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen av: C3 = 70 - 90 %, C4 = 10 - 30 %.

2.4. Dersom utslippene måles i den fortynnede eksosen, skal tabell 6 i avsnitt 8.5.2.3.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49 erstattes med følgende tabell:

Tabell 2

u-verdier for fortynnet eksos og bestanddelenes densitet

Drivstoff ρe

Gass

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgass [kg/m3]

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716

ugass(b)

Diesel (B7) 1,293 0,001588 0,000967 0,000483 0,001519 0,001104 0,000553
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Drivstoff ρe

Gass

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgass [kg/m3]

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716

ugass(b)

Etanol (ED95) 1,293 0,001588 0,000967 0,000770 0,001519 0,001104 0,000553

CNG(c) 1,293 0,001588 0,000967 0,000517(d) 0,001519 0,001104 0,000553

Propan 1,293 0,001588 0,000967 0,000507 0,001519 0,001104 0,000553

Butan 1,293 0,001588 0,000967 0,000501 0,001519 0,001104 0,000553

LPG(e) 1,293 0,001588 0,000967 0,000505 0,001519 0,001104 0,000553

(a) Avhengig av drivstoff.
(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa.
(c) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen av: C = 66 - 76 %. H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %.
(d) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for samlet HC brukes ugass-koeffisienten for CH4).
(e) u med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen av: C3 = 70 - 90 %, C4 = 10 - 30 %.

2.5. Ammoniakk (NH3) skal bestemmes i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg.

2.6. Utslippene fra motorer med elektrisk tenning, og som bruker bensin eller E85, skal bestemmes i samsvar med 
tillegg 2 til dette vedlegg.

______
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Tillegg 1

Framgangsmåte for måling av ammoniakk

1. Dette tillegget beskriver framgangsmåten for måling av ammoniakk (NH3). For ikke-lineære analysatorer kan 
lineariseringskretser benyttes.

2. Det er angitt to måleprinsipper for NH3-måling, og det er valgfritt hvilket av de to prinsippene som brukes, 
forutsatt at det oppfyller de kriteriene som er angitt i henholdsvis nr. 2.1 eller 2.2. Gasstørkere skal ikke være 
tillatt for måling av NH3.

2.1. Laserdiodespektrometer (LDS)

2.1.1. Måleprinsipp

 LDS benytter prinsippet med enkeltlinjespektroskopi. NH3-absorpsjonslinjen velges nær det infrarøde 
spektralområdet og avleses med en enkeltmodus-diodelaser.

2.1.2. Montering

 Analysatoren skal monteres enten direkte på eksosrøret (på stedet) eller i et analysatorkabinett ved hjelp 
av ekstraktiv prøvetaking i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. Dersom den monteres i et 
analysatorkabinett, skal prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) være av rustfritt stål eller 
PTFE, og skal varmes opp til 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg 
skal prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig.

 Påvirkning fra eksostemperatur og -trykk, monteringsmiljø og vibrasjoner på målingene skal minimeres, eller 
det skal brukes kompensasjonsteknikker.

 Dersom det er relevant, skal omgivelsesluften som brukes sammen med måling på stedet for å beskytte 
instrumentet, ikke påvirke konsentrasjonen for noen av eksosbestanddelene som måles nedstrøms for 
innretningen, eller så skal prøvetakingen av andre eksosbestanddeler gjøres oppstrøms for innretningen.

2.1.3. Kryssinterferens

 Laserens spektrale oppløsning skal ligge innenfor 0,5 cm-1 for å redusere kryssinterferensen fra andre gasser 
som finnes i eksosen.

2.2. Infrarødanalysator med fouriertransformasjon (heretter kalt «FTIR»)

2.2.1. Måleprinsipp

 FTIR benytter prinsippet med bredbånds infrarødspektroskopi. Det gjør det mulig med samtidig måling 
av eksosbestanddelene, hvis standardiserte spektra finnes i instrumentet. Absorpsjonsspektret (intensitet/
bølgelengde) beregnes ut fra det målte interferogrammet (intensitet/tid) ved hjelp av fouriertransformasjon.

2.2.2. Montering og prøvetaking

 FTIR skal monteres i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. NH3-bølgelengden velges ut for 
evaluering. Prøvingsbanen (prøvetakingsledning, forfilter og ventiler) skal være av rustfritt stål eller PTFE, 
og skal varmes opp til 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) for å minimere NH3-tap og prøvetakingsfeil. I tillegg skal 
prøvetakingsledningen være så kort som praktisk mulig.

2.2.3. Kryssinterferens

 Den spektrale oppløsningen av NH3-bølgelengden skal ligge innenfor 0,5 cm-1 for å redusere kryssinterferensen 
fra andre gasser som finnes i eksosen.

3. FRAMGANGSMÅTE FOR UTSLIPPSPRØVING OG EVALUERING

3.1. Kontroll av analysatorene

 Før utslippsprøvingen skal analysatorområdet velges ut. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med 
automatisk eller manuell områdeskifting. Under prøvingssyklusen skal analysatorenes måleområde ikke skiftes.
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 Nullstilling og relativ respons skal bestemmes dersom bestemmelsene i nr. 3.4.2 ikke får anvendelse på 
instrumentet. For den relative responsen skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 4.2.7. 
Bruken av referanseceller som inneholder NH3-kalibreringsgass, er tillatt.

3.2. Innsamling av utslippsrelevante data

 Ved starten av prøvingssekvensen skal innsamlingen av NH3-data starte samtidig. NH3-konsentrasjonen skal 
måles kontinuerlig og lagres med minst 1 Hz på en datamaskin.

3.3. Arbeid etter prøvingen

 Etter avslutningen av prøvingen skal prøvetakingen fortsette til systemets reaksjonstider er utløpt. Bestemmelse 
av analysatorforskyvningen i samsvar med nr. 3.4.1 er påkrevd bare dersom opplysningene i nr. 3.4.2 ikke er 
tilgjengelige.

3.4. Analysatorforskyvning

3.4.1. Så snart det er praktisk mulig, men senest 30 minutter etter at prøvingssyklusen er fullført, eller under 
stabiliseringsperioden, skal analysatorens nullstilling og relative respons bestemmes. Forskjellen mellom 
resultatene før og etter prøving skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi.

3.4.2. Bestemmelse av analysatorforskyvningen er ikke påkrevd i følgende situasjoner:

a) Dersom nullstillingen og forskyvningen av relativ respons angitt av instrumentprodusenten i nr. 4.2.3 og 
4.2.4, oppfyller kravene i nr. 3.4.1.

b) Dersom tidsintervallet for nullstillingen og forskyvningen av relativ respons angitt av instrumentprodusenten 
i nr. 4.2.3 og 4.2.4, overskrider prøvingens varighet.

3.5. Evaluering av data

 De gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonene (ppm/prøving) skal bestemmes ved å integrere momentanverdiene 
gjennom hele syklusen. Følgende formel brukes:

 

 der:

 cNH3,i er den momentane NH3-konsentrasjonen i eksosen, ppm,

 n er antallet målinger.

 For WHTC skal det endelige prøvingsresultatet bestemmes ved hjelp av følgende ligning:

 cNH3 = (0,14 × cNH3,cold) + (0,86 × cNH3,hot)

 der:

cNH3,cold er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i kaldstartprøvingen, ppm,

cNH3,hot er den gjennomsnittlige NH3-konsentrasjonen i varmstartprøvingen, ppm.

4. SPESIFIKASJON FOR ANALYSATOREN OG KONTROLL

4.1. Linearitetskrav

 Analysatoren skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 7 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49. 
Kontrollen av linearitet i samsvar med avsnitt 9.2.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, skal utføres minst 
hver 12. måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen. 
Med forhåndsgodkjenning av godkjenningsmyndigheten, er mindre enn 10 referansepunkter tillatt, dersom det 
kan vises en likeverdig nøyaktighet.

 Til kontrollen av linearitet skal det brukes en NH3-gass som oppfyller spesifikasjonene i nr. 4.2.7. Bruken av 
referanseceller som inneholder NH3-kalibreringsgass, skal være tillatt.

(i ppm/prøving)
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 Instrumenter hvis signaler brukes til kompensasjonsalgoritmer, skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 7 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49. Kontroll av linearitet skal utføres i henhold til interne framgangsmåter 
for kontroll, av instrumentprodusenten eller i samsvar med kravene i ISO 9000.

4.2. Spesifikasjoner for analysatoren

 Analysatoren skal kunne foreta målinger i et område og ha en reaksjonstid som tilsvarer den nøyaktigheten som 
kreves for å måle konsentrasjonene av NH3 under ikke-stasjonær og stasjonær driftstilstand.

4.2.1. Minste påvisningsgrense

 Analysatoren skal ha en minste påvisningsgrense på < 2 ppm under alle prøvingsforhold.

4.2.2. Nøyaktighet

 Nøyaktigheten, som er definert som avviket i analysatorens avleste verdier fra referanseverdien, skal ikke 
overstige ± 3 % av avlest verdi eller ± 2 ppm, alt etter hva som er størst.

4.2.3. Nullpunktsforskyvning

 Nullpunktsforskyvningen og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrumentprodusenten.

4.2.4. Forskyvning av relativ respons

 Forskyvningen av relativ respons og det tilhørende tidsintervallet skal være angitt av instrumentprodusenten.

4.2.5. Systemets reaksjonstid

 Systemets reaksjonstid skal være ≤ 20 s.

4.2.6. Stigningstid

 Analysatorens stigningstid skal være ≤ 5 s.

4.2.7. NH3-kalibreringsgass

 En blanding av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelig:

 NH3 og renset nitrogen.

 Den faktiske konsentrasjonen av kalibreringsgassen skal ligge innenfor ± 3 % av den nominelle verdien. 
Konsentrasjonen av NH3 skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum-ppm).

 Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten, skal registreres.

5. ALTERNATIVE SYSTEMER

 Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten, dersom det viser seg at de gir 
likeverdige resultater i samsvar med avsnitt 5.1.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

 Med «resultater» menes gjennomsnittlige syklusspesifikke NH3-konsentrasjoner.

______
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Tillegg 2

Bestemmelse av utslipp fra motorer med elektrisk tenning som drives med bensin eller E85

1. Dette tillegget beskriver framgangsmåten for måling av gass- og partikkelutslipp fra motorer med elektrisk 
tenning.

2.1. Prøvingene skal utføres og evalueres som angitt i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene 
som er angitt i nr. 2.1.1-2.2.

2.1.1. Beregning av masseutslipp (råeksos)

 Massen av de forurensende stoffene (g/prøving) skal bestemmes i samsvar med avsnitt 8.4.2.3 eller 8.4.2.4 i 
vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, med u-verdiene fra tabell 3.

Tabell 3

u-verdier for råeksos og bestanddelenes densitet

Drivstoff ρe

Gass

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgass [kg/m3]

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716

ugass(b)

Bensin
(E10)

1,2931 0,001587 0,000966 0,000499 0,001518 0,001104 0,000553

Etanol
(E85)

1,2797 0,001604 0,000977 0,000730 0,001534 0,001116 0,000559

(a) Avhengig av drivstoff.
(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa.

2.1.2. Beregning av masseutslipp (fortynnet eksos)

 Massen av de forurensende stoffene (g/prøving) skal bestemmes i samsvar med avsnitt 8.5.2.3 i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49, med u-verdiene fra tabell 4.

Tabell 4

u-verdier for fortynnet eksos og bestanddelenes densitet

Drivstoff ρe

Gass

NOx CO HC CO2 O2 CH4

ρgass [kg/m3]

2,053 1,250 (a) 1,9636 1,4277 0,716

ugass(b)

Bensin
(E10)

1,293 0,001588 0,000967 0,000499 0,001519 0,001104 0,000554

Etanol
(E85)

1,293 0,001588 0,000967 0,000722 0,001519 0,001104 0,000554

(a) Avhengig av drivstoff.
(b) Ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa.

 For systemer med strømningskompensasjon skal ugass-verdiene i tabell 4 innsettes i formel 62 i avsnitt 8.5.2.3.3 
i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/420 19.1.2017

2.1.2.1. Bakgrunnskorreksjon

 Utslippene skal bakgrunnskorrigeres i samsvar med kravene i avsnitt 8.5.2.3.2 i vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49. Følgende støkiometriske faktorer kan brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er 
kjent:

FS (E10) = 13,3

FS (E85) = 11,5

2.2. For prøving av fortynnet eksos fra motorer med elektrisk tenning er det tillatt å bruke analysatorsystemer som 
oppfyller de generelle kravene og kalibreringsmetodene i UN-ECE-reglement nr. 83. I dette tilfellet skal ikke 
bestemmelsene i avsnitt 9 og tillegg 3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 få anvendelse.

 Prøvingsmetodene i avsnitt 7 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 og utslippsberegningene i nr. 2.1 i 
dette vedlegg og i avsnitt 8 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, får imidlertid anvendelse.

______
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VEDLEGG IV

UTSLIPPSDATA TIL BRUK FOR TYPEGODKJENNING VED TEKNISK KONTROLL

Måling av karbonmonoksidutslipp ved tomgangsturtall

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg beskriver framgangsmåten for å måle karbonmonoksidutslipp ved tomgangsturtall (normalt og 
høyt) for motorer med elektrisk tenning som bruker bensin eller etanol (E85), eller motorer med elektrisk tenning 
som bruker NG/biometan eller LPG, montert i kjøretøyer i gruppe M2, N1 eller M1, med en høyeste tillatte vekt på 
høyst 7,5 tonn.

2. GENERELLE KRAV

2.1. De generelle kravene er fastsatt i avsnitt 5.3.7.1-5.3.7.4 i UN-ECE-reglement nr. 83, med de unntakene som er 
angitt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4.

2.2. Atomforholdet som er angitt i avsnitt 5.3.7.3, skal forstås slik:

Hcv = Atomforholdet mellom hydrogen og karbon – for bensin (E10) 1,93

– for LPG 2,525

– for NG/biogass 4,0

– for etanol (E85) 2,74

Ocv = Atomforholdet mellom oksygen og karbon – for bensin (E10) 0,032

– for LPG 0,0

– for NG/biogass 0,0

– for etanol (E85) 0,385

2.3. Tabellen i nr. 1.4.3 i tillegg 5 til vedlegg I til denne forordning skal suppleres på grunnlag av kravene angitt i 
nr. 2.2 og 2.4 i dette vedlegg.

2.4. Produsenten skal bekrefte at nøyaktigheten av den lambda-verdien som ble registrert ved typegodkjenningen i 
nr. 2.1 i dette vedlegg, er representativ for et typisk kjøretøy i produksjon innen 24 måneder fra den datoen da 
typegodkjenningen ble gitt. Det skal foretas en vurdering på grunnlag av undersøkelser og analyser av kjøretøyer 
i produksjon.

3. TEKNISKE KRAV

3.1. De tekniske kravene er angitt i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 83, med det unntaket som er angitt i nr. 3.2.

3.2. De referansedrivstoffene som er angitt i avsnitt 2.1 i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 83, skal forstås som en 
henvisning til de relevante spesifikasjonene for referansedrivstoffer angitt i vedlegg IX til denne forordning.

______
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VEDLEGG V

KONTROLL AV UTSLIPP AV VEIVHUSGASSER

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg beskrives bestemmelsene og prøvingsmetodene for kontroll av utslipp av veivhusgasser.

2. GENERELLE KRAV

2.1. Ingen utslipp av veivhusgasser skal gå direkte ut i den omgivende atmosfæren, med det unntaket som er angitt i 
nr. 3.1.1.

3. SÆRLIGE KRAV

3.1. Nr. 3.1.1 og 3.1.2 får anvendelse på motorer med kompresjonstenning og motorer med elektrisk tenning som 
bruker naturgass (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG).

3.1.1. Motorer utstyrt med turboladere, pumper, vifter eller overladere for luftinnsuging kan slippe ut veivhusgasser i 
den omgivende atmosfæren dersom utslippene legges til eksosutslippene (enten fysisk eller matematisk) under 
all utslippsprøving i samsvar med avsnitt 6.10 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.1.2. Utslipp av veivhusgasser som ledes inn i eksosen oppstrøms for eventuelle innretninger for etterbehandling av 
eksos, anses ikke å være sluppet direkte ut i den omgivende atmosfæren.

3.2. Nr. 3.2.1 og 3.2.2 får anvendelse på motorer med elektrisk tenning som bruker bensin eller E85.

3.2.1. Trykket i veivhuset skal måles på egnet sted under utslippsprøvingssyklusene. Trykket i innsugingsmanifolden 
skal måles innenfor ± 1 kPa.

3.2.2. Samsvar med nr. 2.1 skal anses som tilfredsstillende dersom det målte trykket i veivhuset, under alle 
målevilkårene angitt i nr. 3.2.1, ikke overstiger det atmosfæriske trykket på måletidspunktet.

______
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VEDLEGG VI

KRAV OM BEGRENSNING AV UTSLIPP UTENOM SYKLUSENE (OCE) OG UTSLIPP UNDER BRUK

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg fastsetter ytelseskrav og forbud mot alternative kontrollstrategier for motorer og kjøretøyer som 
er typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning, for å oppnå effektiv begrensning 
av utslipp under en rekke forskjellige motordrifts- og omgivelsesforhold som forekommer ved normal bruk 
av kjøretøyet. Dette vedlegg fastsetter også framgangsmåter for prøving av utslipp utenom syklusene ved 
typegodkjenning og ved faktisk bruk av kjøretøyet.

2. DEFINISJONER

 Definisjonene i avsnitt 3 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 får anvendelse.

3. GENERELLE KRAV

3.1. De generelle kravene er angitt i avsnitt 4 og 4.1 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49.

4. YTELSESKRAV

4.1. Ytelseskravene er angitt i avsnitt 5 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49, med de unntakene som er angitt 
i nr. 4.1.1-4.1.4.

4.1.1. Avsnitt 5.1.2 bokstav a) i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

a) Dens drift inngår i vesentlig grad i de gjeldende typegodkjenningsprøvingene, herunder framgangsmåten for 
prøving utenom syklusene som nevnt i nr. 6 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 582/2011 og bestemmelsene 
om kjøretøyer i bruk angitt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 582/2011.

4.1.2. Avsnitt 5.2.1 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 Utslipp av eksos skal ikke overstige de gjeldende utslippsgrenseverdiene angitt i nr. 4.1.3 i vedlegg VI til 
forordning (EU) nr. 582/2011.

4.1.3. Gjeldende utslippsgrenseverdier skal være som følger:

a) For CO: 2000 mg/kWh.

b) For THC: 220 mg/kWh.

c) For NOx: 600 mg/kWh.

d) For PM: 16 mg/kWh.

4.1.4. Avsnitt 5.2.2 og 5.2.3 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 får ikke anvendelse.

5. OMGIVELSES- OG DRIFTSFORHOLD

5.1. Omgivelses- og driftsforholdene for dette vedlegg er angitt i avsnitt 6 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49.

6. LABORATORIEPRØVING UTENOM SYKLUSENE I FORBINDELSE MED TYPEGODKJENNING

6.1. Framgangsmåten for prøving utenom syklusene i forbindelse med typegodkjenning skal følge «World-
harmonised Not-To-Exceed Methodology» (WNTE) som beskrevet i avsnitt 7 i vedlegg 10 til UN-ECE-
reglement nr. 49, med de unntakene som er angitt i nr. 6.1.1-6.1.6.

6.1.1. Kravene til laboratorieprøving utenom syklusene skal ikke gjelde for typegodkjenning av motorer med elektrisk 
tenning i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning.
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6.1.2. Avsnitt 7.2.1 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 For å bestemme samsvar med WNTE-utslippsgrenseverdiene angitt i avsnitt 5.2 skal motoren kjøres innenfor 
WNTE-kontrollområdet som definert i avsnitt 7.1, og dets utslipp skal måles og integreres i et tidsrom på minst 
30 sekunder. En WNTE-hendelse defineres som et enkelt sett av integrerte utslipp i et tidsrom. Dersom for 
eksempel motoren kjøres i 65 påfølgende sekunder innenfor WNTE-kontrollområdet og omgivelsesforholdene, 
vil dette utgjøre en enkelt WNTE-hendelse, og gjennomsnittet av utslippene vil bli beregnet over hele 
tidsrommet på 65 sekunder. Ved laboratorieprøving skal den integreringsperioden som er definert i avsnitt 7.5, 
få anvendelse.

6.1.3. Avsnitt 7.3 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 Prøvning i bruk

 Ytterligere krav med hensyn til prøving av kjøretøyer i bruk vil bli angitt senere i samsvar med artikkel 14 nr. 3 
i forordning (EU) nr. 582/2011.

6.1.4. Avsnitt 7.5.4 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 WNTE-laboratorieprøvingen skal være i samsvar med valideringsstatistikken i avsnitt 7.8.7 i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49.

6.1.5. Avsnitt 7.5.5 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 Utslippsmålingen skal utføres i samsvar med avsnitt 7.5, 7.7 og 7.8 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

6.1.6. Avsnitt 7.5.6 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 Beregningen av prøvingsresultatene skal utføres i samsvar med avsnitt 8 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

7. WNTE – MANGLER

 Avsnitt 8 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 får ikke anvendelse.

8. WNTE – UNNTAK

 Avsnitt 9 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 får ikke anvendelse.

9. SAMSVARSERKLÆRING FOR UTSLIPP UTENOM SYKLUSENE

 Avsnitt 10 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik:

 I søknaden om typegodkjenning skal produsenten framlegge en erklæring om at motorfamilien eller kjøretøyet 
oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 582/2011 om begrensning av utslipp utenom syklusene. I tillegg til 
denne erklæringen skal samsvar med de gjeldende utslippsgrenseverdiene og oppfyllelse av kravene i bruk 
kontrolleres gjennom ytterligere prøvinger.

9.1. Avsnitt 10.1 og 10.2 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 får ikke anvendelse.

10. DOKUMENTASJON

 Dokumentasjonen skal være den som er angitt i avsnitt 11 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49.

______
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VEDLEGG VII

KONTROLL AV MOTORSYSTEMERS HOLDBARHET

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg inneholder en nærmere beskrivelse av framgangsmåtene for å velge ut motorer som 
skal prøves etter en plan for driftstidsakkumulering med det formålet å fastsette forringelsesfaktorer. 
Forringelsesfaktorene skal anvendes i samsvar med kravene i nr. 3.6 i dette vedlegg på de utslippene som er 
målt i samsvar med vedlegg III.

1.2. Dette vedlegg inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet 
vedlikehold utført på motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. Slikt vedlikehold skal være 
i samsvar med vedlikehold som er utført på motorer i bruk, og skal meddeles til eiere av nye motorer og 
kjøretøyer.

2. VALG AV MOTORER FOR Å BESTEMME FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

2.1. Det skal velges ut motorer fra motorfamilien definert i samsvar med nr. 6 i vedlegg I, til utslippsprøving for 
å bestemme forringelsesfaktorer i levetiden.

2.2. Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den type system 
for etterbehandling av eksos som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellig antall sylindrer og 
forskjellige sylinderoppstillinger, men som har samme tekniske spesifikasjoner for og samme montering 
av systemer for etterbehandling av eksos, i samme motorfamilie/etterbehandlingssystem, skal produsenten 
gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som dokumenterer at ytelsen for slike motorsystemer med 
hensyn til utslippsreduksjon er identiske.

2.3. Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer motorfamilien/etterbehandlingssystemet som 
bestemt i samsvar med nr. 2.2, til prøving etter den planen for driftstidsakkumulering som er definert i nr. 3.2, 
og den skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

2.3.1. Dersom godkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra motorfamilien/
etterbehandlingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen motor, skal prøvingsmotoren utvelges i 
fellesskap av godkjenningsmyndigheten og motorprodusenten.

3. BESTEMMELSE AV FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

3.1. Generelt

 Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie/etterbehandlingssystem, utarbeides fra de 
utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsakkumulering som omfatter periodisk prøving av 
gass- og partikkelutslipp gjennom WHTC- og WHSC-prøving.

3.2. Plan for driftstidsakkumulering

 Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la et kjøretøy kjøre med den 
utvalgte motoren etter en plan for akkumulering i bruk eller ved å kjøre den utvalgte motoren etter en plan 
for akkumulering med dynamometer.

3.2.1. Akkumulering av driftstid i bruk og med dynamometer

3.2.1.1. Produsenten skal bestemme form og omfang av kjørestrekning, driftstidsakkumulering og aldringssyklus for 
motorer i samsvar med god teknisk praksis.

3.2.1.2. Produsenten skal bestemme de prøvingspunktene der gass- og partikkelutslipp skal måles gjennom WHTC- 
og WHSC-varmstartprøvinger. Det minste antall prøvingspunkter skal være tre, ett i begynnelsen, ett omtrent 
i midten og ett i slutten av planen for driftstidsakkumulering.

3.2.1.3. Utslippsverdiene ved startpunktet og sluttpunktet for levetiden beregnet i samsvar med nr. 3.5.2, skal 
overholde grenseverdiene angitt i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, men individuelle 
utslippsresultater fra prøvingspunktene kan overstige disse grenseverdiene.

3.2.1.4. På anmodning fra produsenten og med samtykke fra godkjenningsmyndigheten er det bare nødvendig å 
kjøre én prøvingssyklus (enten WHTC- eller WHSC-varmstartprøving) på hvert prøvingspunkt, mens den 
andre prøvingssyklusen bare kjøres ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering.

3.2.1.5. Planene for driftstidsakkumulering kan være forskjellige for forskjellige motorfamilier/
etterbehandlingssystemer.
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3.2.1.6. Planene for driftstidsakkumulering kan være kortere enn levetiden, men skal ikke være kortere enn det som 
er angitt i tabellen i nr. 3.2.1.8.

3.2.1.7. For akkumulering av driftstid med dynamometer skal produsenten framlegge den gjeldende korrelasjonen 
mellom driftstidsakkumulering i bruk (kjørestrekning) og motorens driftstid med dynamometer, for eksempel 
korrelasjon for drivstofforbruk, korrelasjon for kjøretøyhastighet i forhold til motoromdreininger osv.

3.2.1.8. Minste driftstidsakkumulering i bruk

Tabell 1

Minste driftstidsakkumulering i bruk

Kjøretøygrupper som motoren skal monteres i Minste driftstids-
akkumulering i bruk

Levetid (artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 595/2009)

Kjøretøyer i gruppe N1 160 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe N2 188 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med en største teknisk tillatt 
masse på høyst 16 tonn

188 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med en største teknisk tillatt 
masse på over 16 tonn

233 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav c)

Kjøretøyer i gruppe M1 160 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe M2 160 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse I, II, A og B, som 
definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en 
største teknisk tillatt masse på høyst 7,5 tonn

188 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse III og B, som definert 
i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en største 
teknisk tillatt masse på over 7,5 tonn

233 000 km Artikkel 4 nr. 2 bokstav c)

3.2.1.9. Framskyndet aldring er tillatt ved justering av planen for driftstidsakkumulering på grunnlag av 
drivstofforbruk. Justeringen skal bygge på forholdet mellom typisk drivstofforbruk under bruk og 
drivstofforbruket under aldringssyklusen, men drivstofforbruket under aldringssyklusen skal ikke overstige 
det typiske drivstofforbruket under bruk med mer enn 30 %.

3.2.1.10. Planen for driftstidsakkumulering skal beskrives i sin helhet i søknaden om typegodkjenning og rapporteres 
til typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

3.2.2. Dersom typegodkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger på WHTC- og 
WHSC-varmstartprøvinger mellom punktene valgt av produsenten, skal den underrette produsenten om 
dette. Den reviderte planen for driftstidsakkumulering skal utarbeides av produsenten og godkjennes av 
godkjenningsmyndigheten.

3.3. Prøving av motorer

3.3.1. Stabilisering av motorsystem

3.3.1.1. For hver motorfamilie/etterbehandlingssystem skal produsenten bestemme antall driftstimer kjøretøyet 
eller motoren skal være kjørt før motoren/etterbehandlingssystemet er blitt stabilisert. Dersom 
godkjenningsmyndigheten ber om det, skal produsenten gjøre de dataene og den analysen som er brukt til 
å bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre motoren mellom 60 og 125 timer 
eller tilsvarende strekning under aldringssyklusen for å stabilisere motoren/etterbehandlingssystemet.

3.3.1.2. Avslutningen av den stabiliseringsperioden som er bestemt i nr. 3.3.1.1, skal anses å utgjøre begynnelsen av 
planen for driftstidsakkumulering.
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3.3.2. Prøving under driftstidsakkumulering

3.3.2.1. Etter stabilisering skal motoren kjøres etter den planen for driftstidsakkumulering som produsenten har 
valgt, som beskrevet i nr. 3.2. Med de tidsintervallene i planen for driftstidsakkumulering som produsenten 
har valgt, og som eventuelt også godkjenningsmyndigheten har fastsatt i samsvar med nr. 3.2.2, skal 
motoren prøves for gass- og partikkelutslipp gjennom WHTC- og WHSC-varmstartprøvinger. Dersom 
det er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (WHTC- eller WHSC-varmstartprøving) skal kjøres ved hvert 
prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (WHTC- eller WHSC-varmstartprøving) gjennomføres ved 
begynnelsen eller slutten av planen for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 3.2.1.4.

3.3.2.2. Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med kravene i 
nr. 4.

3.3.2.3. Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres vedlikehold på motoren eller kjøretøyet utenom 
planen, for eksempel når OBD-systemet har oppdaget et problem som har ført til at feilindikatoren (heretter 
kalt «MI») er blitt aktivert.

3.4. Rapportering

3.4.1. Resultatene av alle utslippsprøvinger (WHTC- og WHSC-varmstartprøving) som er foretatt under planen for 
driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten. Dersom en utslippsprøving 
erklæres ugyldig, skal produsenten gi en forklaring på hvorfor prøvingen er blitt erklært ugyldig. I slike 
tilfeller skal det utføres en annen serie av utslippsprøvinger gjennom WHTC- og WHSC-varmstartprøvinger 
innenfor de etterfølgende 100 timene i planen for driftstidsakkumulering.

3.4.2. Produsenten skal oppbevare i sine registre alle opplysninger om alle utslippsprøvinger og alt vedlikehold 
som er utført på motoren under planen for driftstidsakkumulering. Disse opplysningene skal oversendes til 
godkjenningsmyndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført innenfor rammen 
av planen for driftstidsakkumulering.

3.5. Bestemmelse av forringelsesfaktorer

3.5.1. For hvert forurensende stoff som måles i WHTC- og WHSC-varmstartprøvinger, og på hvert prøvingspunkt 
under planen for driftstidsakkumulering, skal det utføres en regresjonsanalyse med «beste tilpasning» på 
grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for hvert forurensende stoff skal uttrykkes 
med samme antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet, som vist i tabellen i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, pluss en ytterligere desimal. Dersom det i samsvar med nr. 3.2.1.4 
i dette vedlegg er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (WHTC- eller WHSC-varmstartprøving) skal kjøres 
ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (WHTC- og WHSC-varmstartprøving) kjøres bare 
ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, skal regresjonsanalysen bare foretas på 
grunnlag av prøvingsresultatene fra prøvingssyklusen kjørt på hvert prøvingspunkt.

 På anmodning fra produsenten og med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten skal en ikke-
lineær regresjon være tillatt.

3.5.2. Utslippsverdiene for hvert forurensende stoff ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering og ved 
slutten av den levetiden som gjelder for den motoren som prøves, skal beregnes gjennom regresjonsligningen. 
Dersom planen for driftstidsakkumulering er kortere enn levetiden, skal utslippsverdiene ved slutten av 
levetiden bestemmes ved ekstrapolering av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.5.1.

3.5.3. Forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff er definert som forholdet mellom de anvendte 
utslippsverdiene ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering 
(multiplikativ forringelsesfaktor).

 På anmodning fra produsenten og med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan det anvendes 
en additiv forringelsesfaktor for hvert forurensende stoff. Den additive forringelsesfaktoren skal anses som 
forskjellen mellom de beregnede utslippsverdiene ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for 
driftstidsakkumulering.

 Dersom resultatet av beregningen er en verdi lavere enn 1,00 for en multiplikativ forringelsesfaktor, eller 
lavere enn 0,00 for en additiv forringelsesfaktor, skal forringelsesfaktoren være henholdsvis 1,0 eller 0,00.

 Et eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktorer ved hjelp av lineær regresjon er vist i figur 1.

 Det er ikke tillatt å blande multiplikative og additive forringelsesfaktorer innen samme sett av forurensende 
stoffer.
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 Dersom det i samsvar med nr. 3.2.1.4 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (WHTC- eller WHSC-
varmstartprøving) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (WHTC- og WHSC-
varmstartprøving) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, gjelder 
forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt på hvert prøvingspunkt, også for den 
andre prøvingssyklusen.

Figur 1

Eksempel på bestemmelse av forringelsesfaktor

3.6. Tildelte forringelsesfaktorer

3.6.1. Som alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering til å bestemme forringelsesfaktorer kan 
motorprodusentene velge å bruke følgende tildelte multiplikative forringelsesfaktorer:

Tabell 2

Forringelsesfaktorer

Prøvings-
syklus CO THC(1) NMHC(2) CH4(2) NOx NH3

Partikkel-
masse

Partikkel-
antall

WHTC 1,3 1,3 1,4 1,4 1,15 1,0 1,05 1,0

WHSC 1,3 1,3 1,4 1,4 1,15 1,0 1,05 1,0

(1) Gjelder for motorer med kompresjonstenning.
(2) Gjelder for motorer med elektrisk tenning.

 Tildelte additive forringelsesfaktorer er ikke opplyst. Det skal ikke være tillatt å gjøre om de tildelte 
multiplikative forringelsesfaktorene til additive forringelsesfaktorer.

3.7. Anvendelse av forringelsesfaktorer

3.7.1. Motorene skal overholde de respektive utslippsgrensene for hvert forurensende stoff, som angitt i tabellen i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, etter anvendelse av forringelsesfaktorene på prøvingsresultatet, 
målt i samsvar med vedlegg III (egass, ePM). Avhengig av typen forringelsesfaktor (DF) gjelder følgende 
bestemmelse:

a) Multiplikativ: (egass eller ePM) x forringelsesfaktor ≤ utslippsgrenseverdi

b) Additiv: (egass eller ePM) + forringelsesfaktor ≤ utslippsgrenseverdi
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3.7.2. Produsenten kan velge å overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motorfamilie/
etterbehandlingssystem, til et motorsystem som ikke tilhører samme motorfamilie/etterbehandlingssystem. 
I slike tilfeller skal produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at motorsystemet som 
etterbehandlingssystemfamilien opprinnelig ble prøvd på, og motorsystemet som forringelsesfaktorene 
overføres til, har samme tekniske spesifikasjoner og krav til montering i kjøretøyet, og at utslippene fra en 
slik motor eller et slikt motorsystem, er like.

3.7.3. Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i den aktuelle prøvingssyklusen skal registreres i nr. 1.4.1 
og 1.4.2 i tilføyelsen til tillegg 5 til vedlegg I og i nr. 1.4.1 og 1.4.2 i tilføyelsen til tillegg 7 til vedlegg I.

3.8. Kontroll av produksjonssamsvar

3.8.1. Produksjonssamsvar med hensyn til samsvar med utslippsverdier skal kontrolleres på grunnlag av kravene i 
avsnitt 7 i vedlegg I.

3.8.2. Produsenten kan velge å måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt system for etterbehandling 
av eksos samtidig med at typegodkjenningsprøvingen utføres. Ved å gjøre dette kan produsenten utvikle en 
egen uformell forringelsesfaktor for motoren og etterbehandlingssystemet som kan brukes av produsenten 
som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning.

3.8.3. Med henblikk på typegodkjenning skal bare forringelsesfaktorene beregnet i samsvar med nr. 3.5 eller 3.6 
registreres i nr. 1.4.1 og 1.4.2 i tilføyelsen til tillegg 5 og i nr. 1.4.1 og 1.4.2 i tilføyelsen til tillegg 7 til 
vedlegg I.

4. VEDLIKEHOLD

 Med henblikk på planen for driftstidsakkumulering skal vedlikehold utføres i samsvar med produsentens 
håndbok for service og vedlikehold.

4.1. Utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.1.1. Utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan for driftstidsakkumulering, skal finne 
sted med de samme avstander eller tilsvarende intervaller som angitt i produsentens vedlikeholdsinstrukser 
til eieren av motoren eller kjøretøyet. Denne vedlikeholdsplanen kan oppdateres etter behov under hele 
planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen 
etter at operasjonen er utført på prøvingsmotoren.

4.1.2. Motorprodusenten skal for planen for driftstidsakkumulering angi innstilling, rengjøring og vedlikehold (når 
det er nødvendig) samt planlagt utskifting av følgende deler:

a)  filtre og kjølere i eksosresirkuleringssystemet,

b)  ventil for positiv veivhusventilasjon, når det er relevant,

c)  drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring),

d)  drivstoffinnsprøytingsdyser,

e)  turbolader,

f)  elektronisk motorstyringsenhet og tilhørende følere og aktuatorer,

g)  etterbehandlingssystem for partikler (herunder tilhørende komponenter),

h)  deNOx-system,

i)  eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør,

j)  alle andre systemer for etterbehandling av eksos.

4.1.3.  Kritisk utslippstilknyttet planlagt vedlikehold skal bare utføres dersom det utføres når kjøretøyet er i bruk og 
meddeles eieren av kjøretøyet.
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4.2. Endringer i planlagt vedlikehold

4.2.1. Produsenten skal oversende en anmodning til godkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt nytt planlagt 
vedlikehold som produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering og deretter anbefaler 
til eiere av motorer eller kjøretøyer. Anmodningen skal følges av data som begrunner behovet for nytt 
planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet.

4.3. Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.3.1. Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (for eksempel oljeskift, 
utskifting av oljefilter, utskifting av drivstoffilter, utskifting av luftfilter, vedlikehold av kjølesystem, 
justering av tomgangsturtall, turtallsregulator, dreiemoment for motorbolt, ventilspill, innsprøytningsspill, 
tidsjusteringer, justering av spenningen i drivreimer o.l.) kan utføres på motorer eller kjøretøyer som er 
utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved de minst hyppige intervallene som produsenten har anbefalt 
til eieren.

4.4. Reparasjon

4.4.1. Reparasjoner av komponenter i en motor utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, bortsett 
fra motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet, skal bare utføres som følge av svikt i en 
komponent eller funksjonssvikt i motorsystemet.

4.4.2. Dersom selve motoren, utslippskontrollsystemet eller drivstoffsystemet svikter under planen for 
driftstidsakkumulering, skal driftstidsakkumuleringen anses som ugyldig, og en ny driftstidsakkumulering 
skal påbegynnes med et nytt motorsystem.

______



19.1.2017 Nr. 4/431EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VIII

CO2-UTSLIPP OG DRIVSTOFFORBRUK

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg fastsettes bestemmelser og prøvingsmetoder for rapportering av CO2-utslipp og drivstofforbruk.

2. GENERELLE KRAV

2.1. CO2-utslipp og drivstofforbruk bestemmes gjennom WHTC- og WHSC-prøvingssyklusene i samsvar med 
avsnitt 7.2-7.8 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

2.2. Prøvingsresultatene skal rapporteres som gjennomsnittlige bremsespesifikke verdier for syklusen og uttrykkes i 
enheten g/kWh.

3. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP

3.1. Måling av råeksos

 Dette avsnittet får anvendelse dersom CO2 måles i råeksosen.

3.1.1. Måling

 CO2 i råeksosen som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-dispersiv infrarød 
(NDIR) analysator i samsvar med avsnitt 9.3.2.3 og tillegg 3 til vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i avsnitt 9.2 og tabell 7 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

 Målesystemet skal oppfylle kravene i avsnitt 9.3.1, 9.3.4 og 9.3.5 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.1.2. Evaluering av data

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med avsnitt 7.6.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49. Sporene av de registrerte konsentrasjonene og sporet av massestrømmen av eksos tidsjusteres ved hjelp 
av omdanningstiden som definert i avsnitt 3.1.30 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.1.3. Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen

 Ved måling på tørr basis skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med avsnitt 8.1 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49 benyttes på de momentane konsentrasjonsverdiene før det foretas ytterligere beregning.

 Massen av CO2 (g/prøving) skal bestemmes ved å beregne de momentane masseutslippene fra den ufortynnede 
CO2-konsentrasjonen og massestrømmen av eksos, justert i forhold til deres omdanningstider som er bestemt i 
samsvar med avsnitt 8.4.2.2 i vedlegg 4B til UN-ECE reglement nr. 49, integrere momentanverdiene gjennom 
hele syklusen og multiplisere den integrerte verdien med u-verdiene av CO2 fra tabell 5 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49.

 Følgende formel skal brukes:

 

 der:

uCO2  er forholdet mellom CO2-densitet og eksosens densitet

cCO2,i  er den momentane CO2-konsentrasjonen i eksosen, ppm

qmew,i  er den momentane massestrømmen av eksos, kg/s

f  er dataprøvetakingsfrekvensen, Hz

n  er antallet målinger

(i g/prøving)
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 Alternativt kan CO2-massen beregnes i samsvar med avsnitt 8.4.2.4 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 
ved å bruke en CO2-molmasse (MCO2) på 44,01 g/mol.

3.2. Fortynnet måling

 Dette avsnittet får anvendelse dersom CO2 måles i den fortynnede eksosen.

3.2.1. Måling

 CO2 i den fortynnede eksosen som slippes ut av motoren som er levert til prøving, skal måles med en ikke-
dispersiv infrarød (NDIR) analysator i samsvar med avsnitt 9.3.2.3 og tillegg 3 til vedlegg 4B til UN-ECE-
reglement nr. 49. Fortynning av eksosen skal gjøres med filtrert omgivelsesluft, syntetisk luft eller nitrogen. 
Gjennomstrømningskapasiteten i fullstrømssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne vannkondensering i 
fortynnings- og prøvetakingssystemene.

 Målesystemet skal oppfylle linearitetskravene i avsnitt 9.2 og tabell 7 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

 Målesystemet skal oppfylle kravene i avsnitt 9.3.1, 9.3.4 og 9.3.5 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.2.2. Evaluering av data

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med avsnitt 7.6.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

3.2.3. Beregning av gjennomsnittlige utslipp for syklusen

 Ved måling på tørr basis skal korreksjonen for tørre/våte forhold i samsvar med avsnitt 8.1 i vedlegg 4B til UN-
ECE-reglement nr. 49 benyttes.

 For systemer med konstant massestrøm (med varmeveksler) skal massen av CO2 (g/prøving) bestemmes ved 
hjelp av følgende ligning:

mCO2 = (0,001519 × cCO2,i × med) (i g/prøving)

 der:

cCO2,e er den gjennomsnittlige bakgrunnskorrigerte CO2-konsentrasjonen, ppm

0,001519 er forholdet mellom CO2-densitet og luftens densitet (u-faktor)

med er samlet fortynnet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, kg

 For systemer med strømningskompensasjon (uten varmeveksler) skal massen av CO2 (g/prøving) bestemmes 
ved å beregne det momentane masseutslippet og integrere momentanverdiene over hele syklusen. Dessuten skal 
de momentane konsentrasjonsverdiene korrigeres direkte for bakgrunnskonsentrasjon. Følgende formel skal 
brukes:

  n
mCO2 = Σ [(med,i × cCO2,e × 0,001519)] – [(med × cCO2,d × (1 – 1/D) × 0,001519)]

  i=l

 der:

cCO2,e er CO2-konsentrasjonen målt i den fortynnede eksosen, ppm

cCO2,d er CO2-konsentrasjonen målt i fortynningsluften, ppm

0,001519 er forholdet mellom CO2-densitet og luftens densitet (u-faktor)

med,i er den momentane massen av fortynnet eksos, kg

med er samlet fortynnet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, kg

D er fortynningsfaktoren
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 Alternativt kan u-faktoren beregnes med formel 57 i avsnitt 8.5.2.3.1 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 
ved å bruke en CO2-molmasse (MCO2) på 44,01 g/mol.

 CO2-bakgrunnskorreksjonen skal anvendes i samsvar med avsnitt 8.5.2.3.2 i vedlegg 4B til UN/ECE-reglement 
nr. 49.

3.3. Beregning av bremsespesifikke utslipp

 Det syklusarbeidet som er nødvendig for å beregne bremsespesifikke CO2-utslipp, skal bestemmes i samsvar 
med avsnitt 7.8.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.3.1. WHTC

 De bremsespesifikke utslippene eCO2 (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

 der:

mCO2,cold er CO2-masseutslippene ved kaldstartprøvingen, g/prøving

mCO2,hot er CO2-masseutslippene ved varmstartprøvingen, g/prøving

Wact,cold er det faktiske syklusarbeidet ved kaldstartprøvingen, kWh

Wact,hot er det faktiske syklusarbeidet ved varmstartprøvingen, kWh

3.3.2. WHSC

 De bremsespesifikke utslippene eCO2 (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

 der:

mCO2 er CO2-masseutslippene, g/prøving

Wact er det faktiske syklusarbeidet, kWh

4. BESTEMMELSE AV DRIVSTOFFORBRUK

4.1. Måling

 Måling av momentan drivstoffstrøm skal helst gjøres med systemer som måler masse direkte, som følger:

a) massestrømføler,

b) veiing av drivstoff,

c) Coriolis-måler.

Systemet for måling av drivstoffstrøm skal ha følgende:

a) en nøyaktighet på ± 2 % av den avleste verdien eller ± 0,3 % av full skalaverdi, der høyeste verdi gjelder,

b) en presisjon på ± 1 % av full skalaverdi eller bedre,

c) en stigningstid som ikke overstiger 5 s.

 Systemet for måling av drivstoffstrøm skal oppfylle linearitetskravene i avsnitt 9.2 og tabell 7 i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49.
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 Det skal tas forholdsregler for å unngå målefeil. Slike forholdsregler skal minst inneholde følgende:

a) nøyaktig montering av innretningen i samsvar med instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk 
praksis,

b) strømningskondisjonering etter behov for å hindre bølger, virvelstrømmer, sirkulerende strømmer eller 
strømningspulseringer som påvirker drivstoffstrømsystemets nøyaktighet eller presisjon,

c) redegjørelse for eventuelt drivstoff som ledes forbi motoren eller returneres fra motoren til drivstofftanken.

4.2. Evaluering av data

 De relevante dataene skal registreres og lagres i samsvar med avsnitt 7.6.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

4.3. Beregning av gjennomsnittlig drivstofforbruk for syklusen

 Massen av drivstoff (g/prøving) skal bestemmes gjennom summen av momentanverdiene gjennom hele 
syklusen, slik:

 der:

qmf,i er den momentane drivstoffstrømmen, kg/s

f er dataprøvetakingsfrekvensen, Hz

n er antallet målinger

4.4. Beregning av bremsespesifikt drivstofforbruk

 Det syklusarbeidet som er nødvendig for å beregne bremsespesifikt drivstofforbruk, skal bestemmes i samsvar 
med avsnitt 7.8.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.

4.4.1. WHTC

 Det bremsespesifikke drivstofforbruket ef (g/kWh) skal beregnes slik:

 der:

qmf, cold er drivstoffmassen ved kaldstartprøvingen, g/prøving

qmf, hot er drivstoffmassen ved varmstartprøvingen, g/prøving

Wact, cold er det faktiske syklusarbeidet ved kaldstartprøvingen, kWh

Wact, hot er det faktiske syklusarbeidet ved varmstartprøvingen, kWh

4.4.2. WHSC

 Det bremsespesifikke drivstofforbruket ef (g/kWh) skal beregnes slik:

 der:

qmf er drivstoffmassen, g/prøving

Wact er det faktiske syklusarbeidet, kWh

______
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Tillegg 1

Bestemmelser om CO2-utslipp og drivstofforbruk for utvidelse av en EF-typegodkjenning av en kjøretøytype 
som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning, med en referansemasse på over 

2 380 kg, men ikke over 2 610 kg

1. INNLEDNING

1.1. Dette tillegget inneholder bestemmelsene og prøvingsmetodene for rapportering av CO2-utslipp og 
drivstofforbruk for utvidelse av en EF-typegodkjenning av en kjøretøytype som er godkjent i henhold til 
forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning, på et kjøretøy med en referansemasse på over 2 380 kg, men 
ikke over 2 610 kg.

2. GENERELLE KRAV

2.1. For å få en utvidelse av en EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets motortype som er godkjent i 
henhold til denne forordning, med en referansemasse på over 2 380 kg, men ikke over 2 610 kg, skal produsenten 
oppfylle kravene i vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1), med de unntakene som er angitt 
nedenfor.

2.1.1. Nr. 2.2.1 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 skal forstås som en henvisning til referansedrivstoffene 
beskrevet i vedlegg IX.

2.1.2. Avsnitt 5.2.4 i UN-ECE-reglement nr. 101 nevnt i nr. 2.3 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 skal 
forstås slik:

1) Densitet: målt på prøvingsdrivstoffet i samsvar med ISO 3675 eller en tilsvarende metode. For bensin, diesel, 
biodiesel, etanol (E85) og etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95), skal densiteten 
målt ved 288 K (15 °C) anvendes; for LPG og naturgass/biometan skal det anvendes en referansedensitet 
som følger:

 0,538 kg/liter for LPG,

 0,654 kg/m3 for NG.

2) Forholdet hydrogen-karbon-oksygen: følgende faste verdier skal anvendes:

 C1H1,93O0,032 for bensin (E10),

 C1H1,86O0,006 for diesel (B7),

 C1H2,525 for flytende petroleumsgass (LPG),

 CH4 for naturgass (NG) og biometan,

 C1H2,74O0,385 for etanol (E85),

 C1H2,92O0,46 for etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95).

2.1.3. Avsnitt 1.4.3 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 nevnt i nr. 3.3 i vedlegg XII til forordning (EF) 
nr. 692/2008 skal forstås slik:

«1.4.3. Drivstofforbruket uttrykt i liter per 100 km (når det gjelder bensin, LPG, etanol (E85 og ED95) og 
diesel), eller i m3 per 100 km (når det gjelder NG/biometan) beregnes ved hjelp av følgende formler:

a) For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E10):

  FC = (0,120/D) · [(0,831 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1.
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b) For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med LPG:

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

 Dersom sammensetningen av det drivstoffet som brukes til prøvingen, avviker fra den sammensetningen 
som er antatt for å beregne normalisert forbruk, kan følgende korreksjonsfaktor cf anvendes på anmodning 
fra produsenten:

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

 Korreksjonsfaktoren cf som kan anvendes, fastsettes slik:

  cf = 0,825 + 0,0693 nactual

 der:

  nactual = det faktiske H/C-forholdet for det anvendte drivstoffet

c) For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med NG/biometan:

  FCnorm = (0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

d) For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med etanol (E85):

  FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

e) For kjøretøyer med motor med kompresjonstenning som drives med diesel (B7):

  FC = (0,1165/D) · [(0,859 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

f) For kjøretøyer med dedikert motor med kompresjonstenning som drives med etanol (ED95):

  FC = (0,186/D) · [(0,538 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

I disse formlene er:

FC drivstofforbruk i liter per 100 km (når det gjelder bensin, etanol, LPG, diesel eller biodiesel) eller i m3 
per 100 km (når det gjelder naturgass)

HC målt utslipp av hydrokarboner i g/km

CO målt utslipp av karbonmonoksid i g/km

CO2 målt utslipp av karbondioksid i g/km

D prøvingsdrivstoffets densitet.

 Når det gjelder gassformig drivstoff, er dette densiteten ved 288 K (15 °C).»

2.1.4. Rapporteringskravene i nr. 3.4 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 skal forstås som en henvisning til 
tillegg 4 til vedlegg I til denne forordning.

______
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VEDLEGG IX

SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFFER

Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med kompresjonstenning

Type: Diesel (B7)

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode
Laveste Høyeste

Cetanindeks 46,0 — EN ISO 4264

Cetantall(2) 52,0 56,0 EN-ISO 5165

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675
EN ISO 12185

Destillasjon:

— 50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405

— 95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405

— sluttkokepunkt °C — 360 EN-ISO 3405

Flammepunkt °C 55 — EN 22719

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — –5 EN 116

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m 2,0 4,0 EN 12916

Svovelinnhold mg/kg — 10 EN-ISO 20846/EN-ISO 
20884

Kobberkorrosjon
(3 timer ved 50 °C)

Klassifi sering — Klasse 1 EN-ISO 2160

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245

Forurensning i alt mg/kg — 24 EN 12662

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,10 ASTM D 974

Oksidasjonsstabilitet(3) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter 
ved HFRR-prøving ved 60 °C)

μm — 400 EN ISO 12156

Oksidasjonsstabilitet ved 110 °C(3) H 20,0 EN 15751

FAME(4) % v/v 6,0 7,0 EN 14078

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Deres grenseverdier er fastsatt i samsvar med ISO 4259 «Petroleumsprodukter 
— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder», og ved fastsettelse av minsteverdi 
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelse av en høyeste og laveste verdi er minstedifferansen 4R 
(R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte 
på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi 
skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i ISO 4259 
anvendelse.

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan 
vilkårene i ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige 
nøyaktigheten, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse.

(3) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om 
lagringsforhold og holdbarhet.

(4) FAME-innholdet skal overholde spesifikasjonene i EN 14214.
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Type: Etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning (ED95)(1)

Parameter Enhet Grenseverdier(2)

Prøvingsmetode(3)

Laveste Høyeste

Alkohol i alt (etanol inkl. innhold for 
høyere mettede alkoholer)

% m/m 92,4 EN 15721

Andre høyere mettede monoalkoholer 
(C3-C5)

% m/m 2,0 EN 15721

Metanol % m/m 0,3 EN 15721

Densitet ved 15 °C kg/m3 793,0 815,0 EN-ISO 12185

Syreinnhold, beregnet som eddiksyre % m/m 0,0025 EN 15491

Utseende Klar og blank

Flammepunkt °C 10 EN 3679

Tørr-rest mg/kg 15 EN 15691

Vanninnhold % m/m 6,5 EN 15489 (4)
EN-ISO 12937

EN 15692

Aldehyder beregnet som acetaldehyd % m/m 0,0050 ISO 1388-4

Estere beregnet som etylacetat % m/m 0,1 ASTM D1617

Svovelinnhold mg/kg 10,0 EN 15485
EN 15486

Sulfater mg/kg 4,0 EN 15492

Partikkelforurensning mg/kg 24 EN 12662

Fosfor mg/l 0,20 EN 15487

Uorganisk klorid mg/kg 1,0 EN 15484 eller EN 
15492

Kobber mg/kg 0,100 EN 15488

Elektrisk ledningsevne μS/cm 2,50 DIN 51627-4 eller
prEN 15938

(1) Tilsetningsstoffer som for eksempel cetanforbedrer kan etter motorprodusentens anvisninger, tilsettes etanoldrivstoff, forutsatt at 
ingen negative bivirkninger er kjent. Dersom disse vilkårene er oppfylt, er den største tillatte mengden 10 % m/m.

(2) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Deres grenseverdier er fastsatt i samsvar med ISO 4259 «Petroleumsprodukter 
— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder», og ved fastsettelse av minsteverdi 
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelse av en høyeste og laveste verdi er minstedifferansen 4R (R 
= reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte på 
en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi skal 
angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, skal vilkårene i ISO 4259 få 
anvendelse.

(3) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.
(4) Dersom det er nødvendig å avklare om et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i EN 15489 anvendelse.
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Tekniske data om drivstoffer for prøving av motorer med elektrisk tenning

Type: Bensin (E10)

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode(2)
Laveste Høyeste

RON-oktantall 95,0 97,0 EN-ISO 5164:2005 (3)

MON-oktantall 84,0 86,0 EN-ISO 5163:2005 (3)

Densitet ved 15 °C kg/m3 743 756 EN-ISO 3675
EN-ISO 12185

Damptrykk kPa 56,0 60,0 EN-ISO 13016-1 (DVPE)

Vanninnhold % v/v 0,015 ASTM E 1064

Destillasjon:

— fordampet ved 70 ℃ % v/v 24,0 44,0 EN-ISO 3405

— fordampet ved 100 ℃ % v/v 56,0 60,0 EN-ISO 3405

— fordampet ved 150 ℃ % v/v 88,0 90,0 EN-ISO 3405

— sluttkokepunkt °C 190 210 EN-ISO 3405

Rest % v/v — 2,0 EN-ISO 3405

Hydrokarbonanalyse:

— alkener % v/v 3,0 18,0 EN 14517
EN 15553

— aromater % v/v 25,0 35,0 EN 14517
EN 15553

— benzen % v/v 0,4 1,0 EN 12177
EN 238, EN 14517

— mettede forbindelser % v/v Verdi oppgitt EN 14517
EN 15553

Karbon/hydrogen-forhold Verdi oppgitt

Karbon/oksygen-forhold Verdi oppgitt

Induksjonsperiode(4) minutter 480 — EN-ISO 7536

Oksygeninnhold(5) % m/m 3,7 EN 1601
EN 13132
EN 14517

Gummiinnhold mg/ml — 0,04 EN-ISO 6246

Svovelinnhold(6) mg/kg — 10 EN-ISO 20846
EN ISO 20884
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Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode(2)
Laveste Høyeste

Kobberkorrosjon
(3 timer ved 50 °C)

Klassifi-
sering

— Klasse 1 EN-ISO 2160

Blyinnhold mg/l — 5 EN 237

Fosforinnhold(7) mg/l — 1,3 ASTM D 3231

Etanol(4) % v/v 9,5 10,0 EN 1601
EN 13132
EN 14517

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Deres grenseverdier er fastsatt i samsvar med ISO 4259 «Petroleumsprodukter 
— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder», og ved fastsettelse av minsteverdi 
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelse av en høyeste og laveste verdi er minstedifferansen 4R 
(R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte 
på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi 
skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i ISO 4259 
anvendelse.

(2) Likeverdige EN/ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.
(3) En korreksjonsfaktor på 0,2 for MON og RON skal trekkes fra ved beregning av det endelige resultatet i samsvar med EN 228:2008.
(4) Drivstoffet kan inneholde antioksidanter og metalldeaktivatorer som normalt brukes til å stabilisere bensinstrømmer på raffinerier, 

men rensemidler/dispergeringsmidler og oppløsende oljer skal ikke tilsettes.
(5) Etanol som overholder spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes referansedrivstoffet.
(6) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til type 1-prøvingen, skal oppgis.
(7) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke utilsiktet tilsettes dette referansedrivstoffet.

Type: Etanol (E85)

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode
Laveste Høyeste

RON-oktantall 95,0 — EN-ISO 5164

MON-oktantall 85,0 — EN-ISO 5163

Densitet ved 15 °C kg/m3 Verdi oppgitt ISO 3675

Damptrykk kPa 40,0 60,0 EN-ISO 13016-1 
(DVPE)

Svovelinnhold(2) mg/kg — 10 EN 15485 eller
EN 15486

Oksidasjonsstabilitet minutter 360 EN-ISO 7536

Gummiinnhold (vasket med løsemiddel) mg/100 ml — 5 EN-ISO 6246

Utseende
Bestemmes ved omgivelsestemperatur 
eller ved 15 °C avhengig av hvilken 
som er høyest.

Klar og blank, synlig fri for 
suspenderte faste stoffer eller 

utfellinger

Visuell kontroll

Etanol og høyere alkoholer(3) % v/v 83 85 EN 1601
EN 13132
EN 14517

E DIN 51627-3

Høyere alkoholer (C3-C8) % v/v — 2,0 E DIN 51627-3
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Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode
Laveste Høyeste

Metanol % v/v 1,00 E DIN 51627-3

Bensin(4) % v/v Rest EN 228

Fosfor mg/l 0,20 (5) EN 15487

Vanninnhold % v/v 0,300 EN 15489 eller
EN 15692

Uorganisk kloridinnhold mg/l 1 EN 15492

pHe 6,5 9,0 EN 15490

Kobberstrimmel korrosjon
(3 timer ved 50 °C)

Klassifi sering Klasse 1 EN ISO 2160

Syreinnhold (beregnet som eddiksyre, 
CH3COOH)

% m/m
(mg/l)

— 0,0050
(40)

EN 15491

Elektrisk ledningsevne μS/cm 1,5 DIN 51627-4
eller

prEN 15938

Karbon/hydrogen-forhold Verdi oppgitt

Karbon/oksygen-forhold Verdi oppgitt

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene er «sanne verdier». Deres grenseverdier er fastsatt i samsvar med ISO 4259 «Petroleumsprodukter 
— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder», og ved fastsettelse av minsteverdi 
er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelse av en høyeste og laveste verdi er minstedifferansen 4R 
(R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, skal drivstoffprodusenten likevel ta sikte 
på en nullverdi dersom den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, eller gjennomsnittsverdien dersom høyeste og laveste verdi 
skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, får vilkårene i ISO 4259 
anvendelse.

(2) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til utslippsprøvingene, skal rapporteres.
(3) Forbindelser som inneholder fosfor, jern, mangan eller bly skal ikke utilsiktet tilsettes dette referansedrivstoffet.
(4) Etanol som oppfyller spesifikasjonene i EN 15376, er det eneste oksygenatet som med hensikt skal tilsettes dette referansedrivstoffet.
(5) Innholdet av blyfri bensin kan bestemmes som 100 minus summen av prosentdelen for innhold av vann, alkoholer, MTBE og 

ETBE.

Type: LPG

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode

Sammensetning: EN 27941

C3-innhold % v/v 30 ± 2 85 ± 2

C4-innhold % v/v Rest(1) Rest(1)

< C3, > C4 % v/v Høyst 2 Høyst 2

Alkener % v/v Høyst 12 Høyst 15

Fordampingsrest mg/kg Høyst 50 Høyst 50 EN 15470

Vann ved 0 °C Uten Uten EN 15469
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Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvingsmetode

Samlet svovelinnhold inkludert 
duftstoff

mg/kg Høyst 10 Høyst 10 EN 24260, ASTM D 3246

ASTM 6667

Hydrogensulfid Ingen Ingen EN-ISO 8819

Kobberstrimmel korrosjon

(1 time ved 40 °C)

Klassifi-
sering

Klasse 1 Klasse 1 ISO 6251 (2)

Lukt Egenskap Egenskap

MON-oktantall(3) Minst 89,0 Minst 89,0 EN 589 vedlegg B

(1) Rest skal leses som følger: Rest = 100 - C3 - < C3 - > C4.
(2) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder 

korrosjonshemmere eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike 
forbindelser utelukkende for det formål å påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.

(3) På anmodning fra motorprodusenten kan et høyere MON brukes for å utføre typegodkjenningsprøvingene.

Type: NG/biometan

Egenskaper Enheter Basis
Grenseverdier

Prøvings metode
laveste høyeste

Referansedrivstoff GR

Sammensetning

Metan 87 84 89

Etan 13 11 15

Rest(1) mol % — — 1 ISO 6974

Svovelinnhold mg/m3(2) — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme +C2+
(2) Verdien bestemmes ved standardforholdene 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.

Referansedrivstoff G23

Sammensetning

Metan 92,5 91,5 93,5

Rest(1) mol % — — 1 ISO 6974

N2 mol % 7,5 6,5 8,5

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+.
(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.
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Referansedrivstoff G25

Sammensetning

Metan mol % 86 84 88

Rest(1) mol % — — 1 ISO 6974

N2 mol % 14 12 16

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+.
(2) Verdien bestemmes ved 293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa.
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VEDLEGG X

EGENDIAGNOSESYSTEM (OBD)

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg angis funksjonelle aspekter ved OBD-systemer for utslippskontroll av motorsystemer som 
omfattes av denne forordning.

2. GENERELLE KRAV

2.1. De generelle kravene, herunder de særlige kravene til det elektroniske systemets sikkerhet, er de som er angitt 
i avsnitt 4 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, og de som er beskrevet i avsnitt 2 i dette vedlegg.

2.2. Henvisningen til kjøresyklus i vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49 skal leses som en henvisning til 
kjøresyklus som definert i artikkel 2 nr. 36 i denne forordning.

2.3. Tilleggsbestemmelser om krav til overvåking

2.3.1. I tillegg til overvåkingskravene angitt i tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, får 
overvåkingskravene angitt i tillegg 1 til dette vedlegg, anvendelse.

2.3.1.1. Reglene for feilklassifisering er de som er angitt i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49. Feil som oppdages 
av de ytterligere overvåkingsenhetene som kreves i henhold til tillegg 1, skal ikke klassifiseres som feil i klasse 
C(1).

2.3.2. I tilfeller der kontrollen av innsprøytingen av reagens utføres ved hjelp av et system med lukket sløyfe, får 
overvåkingskravene angitt i nr. 1 i tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, anvendelse.

2.3.2.1. Feil som oppdages i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.3.2, skal ikke klassifiseres som feil i klasse C.

2.3.3. Overvåkingskravene for innretningene for etterbehandling av partikler som er angitt i nr. 2 bokstav c) i 
tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, skal forstås og utfylles som angitt i nr. 2.3.3.1, 2.3.3.2 
og 2.3.3.3.

2.3.3.1. Funksjonen til innretningen for etterbehandling av partikler, herunder filtrering og kontinuerlige 
regenereringsprosesser, skal overvåkes med hensyn til OBD-grenseverdien i tabell 1.

2.3.3.2. Den periodiske regenereringen skal overvåkes med hensyn til innretningens evne til å fungere slik den er 
konstruert til (for eksempel utføre regenerering innenfor et tidsintervall angitt av produsenten, utføre 
regenerering på anmodning osv.). Dette skal utgjøre en del av den overvåkingen av komponenter som er 
knyttet til innretningen.

2.3.3.3. Før datoene angitt i artikkel 4 nr. 8, og dersom et dieselpartikkelfilter (DPF) av typen wall-flow benyttes, 
kan produsenten velge å anvende kravene til ytelsesovervåking angitt i tillegg 3 til dette vedlegg i stedet 
for kravene i nr. 2.3.3.1, dersom vedkommende med teknisk dokumentasjon kan vise at det i tilfeller av 
forringelse finnes en positiv sammenheng mellom tap av filtreringseffektivitet og tap av trykkfall (delta-
trykk) over dieselpartikkelfilteret under de driftsforholdene for motoren som er angitt i den prøvingen som er 
beskrevet i tillegg 3 til dette vedlegg.

2.3.3.4. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 utføre en gjennomgåelse av overvåkingskravene angitt i 
nr. 2.3.3.1. Dersom det viser seg å være teknisk umulig å oppfylle de respektive kravene før datoene angitt i 
nr. 2.3.3.3, skal Kommisjonen framlegge et forslag om endring av datoene i samsvar med dette.

2.4. Alternativ godkjenning

2.4.1. Dersom produsenten ber om det, skal når det gjelder kjøretøyer i gruppe M1, M2, N1 og N2 med en største tillatt 
masse på høyst 7,5 tonn, og kjøretøyer i gruppe M3 i klasse I, klasse II og klasse A og klasse B som definert i 
vedlegg I til direktiv 2001/85/EF med en tillatt masse på høyst 7,5 tonn, oppfyllelse av kravene i vedlegg XI 
til forordning (EF) nr. 692/2008 i henhold til OBD-standarden Euro 6, som definert i tillegg 6 til vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 692/2008, anses å være likeverdig med oppfyllelse av kravene i dette vedlegg.

(1) Reglene for feilklassifisering er angitt i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.
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 Dersom en slik alternativ godkjenning brukes, skal opplysningene som gjelder OBD-systemene i 
nr. 3.2.12.2.7.1-3.2.12.2.7.4 i del 2 i tillegg 4 til vedlegg I, erstattes med opplysningene i nr. 3.2.12.2.7 i 
tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.

 Selektiv anvendelse av bestemmelsene i dette vedlegg og av bestemmelsene i vedlegg XVI til forordning (EF) 
nr. 692/2008 er ikke tillatt, unntatt i det omfang det uttrykkelig er angitt i nr. 2.4.1.

2.4.2. Produksjon av små serier

 Som et alternativ til de kravene som er angitt i avsnitt 4 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, og de 
kravene som beskrives i dette vedlegg, kan motorprodusenter hvis årlige produksjon på verdensplan av motorer 
med en motortype som omfattes av denne forordning, er på mindre enn 500 motorer, få EF-typegodkjenning på 
grunnlag av de andre kravene i denne forordning, når motorsystemets komponenter for utslippskontroll minst 
overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, og for følerutgangsverdienes rasjonalitet og rimelighet, og når 
etterbehandlingssystemet overvåkes minst for total funksjonssvikt. Motorprodusenter hvis årlige produksjon 
på verdensplan av motorer med en motortype som omfattes av denne forordning, er på mindre enn 50 motorer, 
kan få EF-typegodkjenning på grunnlag av kravene i denne forordning, når motorsystemets komponenter for 
utslippskontroll minst overvåkes for gjennomgang i strømkretsene, og for følerutgangsverdienes rasjonalitet 
og rimelighet (overvåking av komponenter).

2.4.3. Det er ikke tillatt for en produsent å anvende de alternative bestemmelsene angitt i nr. 2.4.1, på mer enn 500 
motorer i året.

2.4.4. Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om omstendighetene i forbindelse med hver 
typegodkjenning som gis i henhold til nr. 2.4.1. og 2.4.2.

2.5. Produksjonssamsvar

 OBD-systemet omfattes av de kravene til produksjonssamsvar som er angitt i direktiv 2007/46/EF.

 Dersom godkjenningsmyndigheten beslutter at det er påkrevd med kontroll av produksjonssamsvar for OBD-
systemet, skal kontrollen utføres i samsvar med kravene angitt i vedlegg I til denne forordning.

3. YTELSESKRAV

3.1. Ytelseskravene er de kravene som er angitt i avsnitt 5 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.2. OBD-grenseverdier

3.2.1. De OBD-grenseverdiene (heretter kalt «OTL») som gjelder for OBD-systemet, er de som er angitt i radene 
«generelle krav» i tabell 1 for motorer med kompresjonstenning og i tabell 2 for gassdrevne motorer og 
motorer med elektrisk tenning montert i kjøretøyer i gruppe M3, kjøretøyer i gruppe N2 som har en største 
tillatt masse på over 7,5 tonn, og i kjøretøyer i gruppe N3.

3.2.2. Fram til utløpet av den innfasingsperioden som er nevnt i artikkel 4 nr. 7, skal OBD-grenseverdiene angitt i 
raden «innfasingsperiode» i tabell 1, gjelde for motorer med kompresjonstenning og i tabell 2 for gassdrevne 
motorer og motorer med elektrisk tenning montert i kjøretøyer i gruppe M3, kjøretøyer i gruppe N2 som har en 
største tillatt masse på over 7,5 tonn, og i kjøretøyer i gruppe N3.

Tabell 1

OTL (motorer med kompresjonstenning)

Grenseverdi i mg/kWh

NOx Partikkelmasse

Innfasingsperiode 1500 25

Generelle krav 1200 25
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Tabell 2

OTL (alle gassdrevne motorer og motorer med elektrisk tenning montert i kjøretøyer i gruppe M3, 
kjøretøyer i gruppe N2 med en største tillatt masse på over 7,5 tonn, og kjøretøyer i gruppe N3)

Grenseverdi i mg/kWh

NOx CO(1)

Innfasingsperiode 1500

Generelle krav 1200

(1) OTL for CO skal fastsettes på et senere tidspunkt.

4. DEMONSTRASJONSKRAV

4.1. Demonstrasjonskravene er de kravene som er angitt i avsnitt 6 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, og 
de kravene som er beskrevet i avsnitt 4 i dette vedlegg.

4.2. I tillegg til nr. 4.1 kan produsenten bruke de kravene som er angitt i tillegg 2, til å demonstrere 
ytelsesovervåkingen.

 Godkjenningsmyndigheter kan godkjenne at en produsent bruker en annen type teknikk til ytelsesovervåking 
enn den som er nevnt i tillegg 2. Produsenten skal demonstrere hvilken type overvåking som er valgt, gjennom 
et solid teknisk tilfelle basert på konstruksjonskjennetegn, gjennom å framlegge prøvingsresultater, gjennom å 
vise til tidligere godkjenninger, eller gjennom en annen akseptabel metode som er minst like solid, betimelig 
og effektiv som metodene nevnt i tillegg 2.

5. KRAV TIL DOKUMENTASJON

5.1. Kravene til dokumentasjon er de kravene som er angitt i avsnitt 8 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

6. KRAV TIL YTELSE UNDER DRIFT

 Kravene i dette avsnittet skal gjelde overvåkingsenheter i OBD-systemet i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49.

6.1. Tekniske krav

6.1.1. De tekniske kravene for å vurdere ytelsen under drift for OBD-systemer, herunder kravene som gjelder 
kommunikasjonsprotokoller, tellere, nevnere og deres trinnvise økning, er de som er angitt i vedlegg 9C til 
UN-ECE-reglement nr. 49.

6.1.2. Særlig skal ytelsesfaktoren under drift (IUPRm) for en særskilt overvåkingsenhet m i OBD-systemet beregnes 
med følgende formel:

IUPRm = tellerm / nevnerm

 der:

 «teller» er en teller for en særskilt overvåkingsenhet m, og er en teller som angir antall ganger kjøretøyet er blitt 
kjørt på en slik måte at alle overvåkingsvilkår som er nødvendige for at denne særskilte overvåkingsenheten 
kan avdekke en funksjonssvikt, har vært til stede, og

 «nevner» er en nevner for en særskilt overvåkingsenhet m, og er en teller som angir antall kjøresykluser for 
kjøretøyet som er relevante for denne særskilte overvåkingsenheten (eller «der hendelser inntreffer som er 
relevante for denne særskilte overvåkingsenheten»).

6.1.3. Ytelsesfaktoren under drift (IUPRg) for en gruppe g av overvåkingsenheter på et kjøretøy beregnes med 
følgende formel:

IUPRg = tellerg / nevnerg

 der:

 «teller» er en teller for en gruppe g av overvåkingsenheter, og er den faktiske verdien (tellerm) for den 
særskilte overvåkingsenheten m som har den laveste ytelsesfaktoren under drift som definert i nr. 6.1.2 av alle 
overvåkingsenheter i gruppen g av overvåkingsenheter på et bestemt kjøretøy, og
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 «nevner» er en nevner for en gruppe g av overvåkingsenheter, og er den faktiske verdien (nevnerm) for den 
særskilte overvåkingsenheten m som har den laveste ytelsesfaktoren under drift som definert i nr. 6.1.2 av alle 
overvåkingsenheter i gruppen g av overvåkingsenheter på et bestemt kjøretøy.

6.2. Minste ytelsesfaktor under drift

6.2.1. Ytelse under drift IUPRm for en overvåkingsenhet m i OBD-systemet som definert i avsnitt 5 i vedlegg 9C 
til UN-ECE-reglement nr. 49 skal være høyere enn eller lik minste ytelsesfaktor under drift IUPRm(min) som 
gjelder overvåkingsenheten m i hele motorens levetid som angitt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 595/2009.

6.2.2. Verdien av minste ytelsesfaktor under drift IUPR(min) er 0,1 for alle overvåkingsenheter.

6.2.3. Kravene i nr. 6.2.1 anses å være oppfylt for alle grupper av overvåkingsenheter g dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

6.2.3.1. Gjennomsnittsverdien  for verdiene IUPRg for alle kjøretøyer utstyrt med motorer som tilhører den 
aktuelle OBD-motorfamilien, er lik eller høyere enn IUPR(min).

6.2.3.2. Over 50 % av alle motorer som omfattes av nr. 6.2.3.1, har en IUPRg som er lik eller høyere enn IUPR(min).

6.3. Krav til dokumentasjon

6.3.1. Dokumentasjonen knyttet til hver overvåkede komponent eller hvert overvåkede system og som kreves i 
henhold til avsnitt 8 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, skal omfatte følgende opplysninger om ytelse 
under drift:

a)  de kriteriene som brukes for å øke telleren og nevneren trinnvis,

b)  eventuelle kriterier for å deaktivere den trinnvise økningen av telleren eller nevneren.

6.3.1.1. Kriterier for å deaktivere den trinnvise økningen av den generelle telleren skal tilføyes til dokumentasjonen 
nevnt i nr. 6.3.1.

6.4. Samsvarserklæring for OBD-systemets ytelse under drift

6.4.1. I søknaden om typegodkjenning skal produsenten framlegge en samsvarserklæring for OBD-systemets ytelse 
under drift, i samsvar med mønsteret i tillegg 6. I tillegg til denne erklæringen skal samsvar med kravene i 
nr. 6.1 kontrolleres gjennom de ytterligere vurderingsreglene angitt i nr. 6.5.

6.4.2. Den erklæringen som er nevnt i nr. 6.4.1, skal vedlegges den dokumentasjonen som er knyttet til OBD-
motorfamilien som kreves i henhold til nr. 5 og nr. 6.3 i dette vedlegg.

6.4.3. Produsenten skal føre registre som inneholder alle prøvingsdata, tekniske og produksjonsmessige analyser 
samt andre opplysninger som danner grunnlag for samsvarserklæringen for OBD-systemets ytelse under drift. 
Produsenten skal på anmodning gjøre disse opplysningene tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten.

6.4.4. Under innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7 er produsenten fritatt fra å framlegge den erklæringen som 
kreves i henhold til nr. 6.4.1.

6.5. Vurdering av ytelse under drift

6.5.1. OBD-systemets ytelse under drift og samsvar med nr. 6.2.3 i dette vedlegg skal dokumenteres minst etter 
framgangsmåten angitt i tillegg 4 til dette vedlegg.

6.5.2. Nasjonale myndigheter og deres representanter kan utføre ytterligere prøvinger for å kontrollere samsvar med 
nr. 6.2.3 i dette vedlegg.

6.5.2.1. For å påvise manglende samsvar med kravene i nr. 6.2.3 i dette vedlegg på grunnlag av bestemmelsene i 
nr. 6.5.2 i dette vedlegg skal myndighetene for minst ett av kravene i nr. 6.2.3 i dette vedlegg vise at det 
foreligger manglende samsvar med et statistisk konfidensnivå på 95 %, basert på en prøve som omfatter minst 
30 kjøretøyer.

6.5.2.2. Produsenten skal ha mulighet til å fastslå samsvar med kravene i nr. 6.2.3 i dette vedlegg som det er vist 
manglende samsvar for i henhold til nr. 6.5.2.1 i dette vedlegg, ved å bruke en prøving basert på en prøve som 
omfatter minst 30 kjøretøyer, med en bedre statistisk konfidens enn prøvingen nevnt i nr. 6.5.2.1.
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6.5.2.3. For prøvingene utført i samsvar med nr. 6.5.2.1 og 6.5.2.2 skal både myndigheter og produsenter gi relevante 
opplysninger, for eksempel opplysninger om valget av kjøretøyer, til den andre parten.

6.5.3. Dersom det i samsvar med nr. 6.5.1. eller 6.5.2 i dette vedlegg fastslås at det er manglende samsvar med 
kravene i nr. 6.2.3, skal det treffes utbedringstiltak i samsvar med artikkel 13.

6.5.4. Henvisningen til kjøresyklus i vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49 skal leses som en henvisning til 
kjøresyklus som definert i artikkel 2 nr. 36 i denne forordning.

6.5.5. Under innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7 skal vurderingen av OBD-systemets ytelse under drift 
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene angitt i tillegg 5.

6.5.5.1. Under innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7 er OBD-systemets samsvar med kravene i nr. 6.2.3 i dette 
vedlegg, ikke obligatorisk.

______
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Tillegg 1

Ytterligere overvåkingskrav

1. LAV EGR-STRØM

1.1. Følgende krav skal gjelde i tillegg til dem som er angitt i tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

 Dersom utslippene ikke overstiger OBD-grenseverdiene, heller ikke ved total svikt i EGR-systemets evne til å 
opprettholde den anmodede EGR-strømningshastigheten (for eksempel på grunn av at et SCR-system nedstrøms 
for motoren, fungerer korrekt), gjelder følgende:

1.1.1. Dersom kontrollen av EGR-strømningshastigheten utføres ved hjelp av et system med lukket sløyfe, skal 
OBD-systemet oppdage en funksjonssvikt dersom EGR-systemet ikke kan øke EGR-strømmen for å oppnå den 
ønskede strømningshastigheten.

1.1.2.  Dersom kontrollen av EGR-strømningshastigheten utføres ved hjelp av et system med åpen sløyfe, skal OBD-
systemet oppdage en funksjonssvikt dersom systemet ikke har noen påviselig EGR-strøm når det forventes en 
EGR-strøm.

2. SVAK YTELSE FOR EGR-KJØLEREN

2.1. Følgende krav skal gjelde i tillegg til dem som er angitt i tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

2.1.1. Dersom total svikt i EGR-kjølesystemets evne til å oppnå produsentens spesifiserte kjøleevne ikke fører til at 
overvåkingssystemet oppdaget en feil (fordi den resulterende økningen i utslipp ikke når OBD-grenseverdien 
for et forurensende stoff), skal OBD-systemet oppdage en funksjonssvikt når systemet ikke har noen påviselig 
mengde av EGR-kjøling.

3. LAVT LADELUFTTRYKK

3.1. Følgende krav skal gjelde i tillegg til dem som er angitt i tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.1.1. Dersom utslippene ikke overstiger OBD-grenseverdiene, heller ikke ved total svikt i ladeluftsystemets evne til 
å opprettholde det anmodede ladelufttrykket, og kontrollen av ladelufttrykket utføres ved hjelp av et system 
med lukket sløyfe, skal OBD-systemet oppdage en funksjonssvikt dersom ladeluftsystemet ikke kan øke 
ladelufttrykket for å oppnå det ønskede ladelufttrykket.

3.1.2. Dersom utslippene ikke overstiger OBD-grenseverdiene, heller ikke ved total svikt i ladeluftsystemets evne til å 
opprettholde det anmodede ladelufttrykket, og kontrollen av ladelufttrykket utføres ved hjelp av et system med 
åpen sløyfe, skal OBD-systemet oppdage en funksjonssvikt dersom systemet ikke har noen påviselig mengde av 
ladelufttrykk når det forventes et ladelufttrykk.

4. FEILFUNGERENDE INNSPRØYTINGSDYSER

4.1. Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en analyse av feilfungerende 
drivstoffinnsprøytingsdysers langsiktige virkninger på utslippskontrollsystemet (f.eks. tilstoppede eller 
tilsmussede innsprøytingsdyser), selv om OTL-verdiene ikke overstiges som følge av disse funksjonssviktene.

4.2. Etter det tidsrommet som er nevnt i artikkel 4 nr. 7, skal produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten 
en plan over de overvåkingsteknikkene som produsenten har tenkt å bruke i tillegg til de som kreves i henhold 
til tillegg 3 til vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, for å diagnostisere de virkningene som er omhandlet i 
nr. 4.1.

4.2.1. Etter at myndigheten har godkjent denne planen, skal produsenten innføre disse teknikkene i OBD-systemet.

______
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Tillegg 2

Ytelsesovervåking

1. ALLMENT

1.1. Dette tillegget fastsetter bestemmelser om den demonstrasjonsprosessen som skal anvendes i noen tilfeller av 
ytelsesovervåking.

2. DEMONSTRASJON AV YTELSESOVERVÅKING

2.1. Godkjenning av feilklassifisering

2.1.1. Som angitt i avsnitt 4.2.1.1 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49 er det ved ytelsesovervåking ikke 
nødvendig med noen sammenheng med faktiske utslipp. Imidlertid kan godkjenningsmyndigheten be om 
prøvingsdata for å kontrollere klassifiseringen av virkningene av funksjonssvikt som beskrevet i avsnitt 6.2 i 
nevnte vedlegg.

2.2. Godkjenning av den ytelsesovervåkingen som produsenten har valgt

2.2.1. For å komme fram til en beslutning om godkjenning av produsentens valg av ytelseskriterier skal 
godkjenningsmyndigheten ta hensyn til de tekniske opplysningene som produsenten har framlagt.

2.2.2. Den grenseverdien for ytelse som produsenten har valgt for den aktuelle overvåkingsenheten, skal bestemmes 
for den representative motoren for OBD-motorfamilien ved en kvalifiseringsprøving som utføres slik:

2.2.2.1. Kvalifiseringsprøvingen skal utføres på samme måte som angitt i avsnitt 6.3.2.1 i vedlegg 9B til UN/ECE-
reglement nr. 49.

2.2.2.2. Ytelsesreduksjonen i den komponenten som undersøkes, måles og benyttes deretter som grenseverdi for 
ytelse.

2.2.3.  Ytelseskriteriet og grenseverdien for ytelse som er godkjent for den representative motoren, skal anses å gjelde 
for alle andre medlemmer av OBD-motorfamilien uten ytterligere demonstrasjon.

2.3. Kvalifisering av en forringet komponent

2.3.1. En forringet komponent som er kvalifisert for den representative motoren i en OBD-motorfamilie, anses å 
være kvalifisert med henblikk på å demonstrere OBD-ytelsen til alle medlemmer av denne familien.

2.4. Demonstrasjon av OBD-ytelse

2.4.1. Demonstrasjonen av OBD-ytelse skal utføres i samsvar med kravene i avsnitt 7.1.2 i vedlegg 9B til UN-ECE-
reglement nr. 49 ved hjelp av den kvalifiserte forringede komponenten som er kvalifisert for bruk med den 
representative motoren.

______
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Tillegg 3

Demonstrasjonskrav ved ytelsesovervåking for et dieselpartikkelfilter av typen wall-flow

1. ALLMENT

1.1. Dette tillegget angir den framgangsmåten for OBD-demonstrasjon som skal gjelde når filtreringsprosessen i et 
dieselpartikkelfilter (DPF) av typen wall-flow skal gjennomgå ytelsesovervåking.

1.1.1. Et forringet wall-flow-DPF kan framstilles ved for eksempel å bore hull i DPF-substratet eller ved å slipe 
endestykkene på DPF-substratet.

2. KVALIFISERINGSPRØVING

2.1. Prinsipp

2.1.1. Et forringet wall-flow-DPF anses som en «kvalifisert forringet komponent» dersom trykkfallet («delta-trykk») 
under de motordriftsforholdene som er angitt for denne prøvingens formål, over det forringede wall-flow-DPF 
overstiger eller er minst 60 % av det trykkfallet som måles over et rent og ikke forringet wall-flow-DPF av 
samme type.

2.1.1.1. Produsenten skal vise at dette rene og ikke-forringede wall-flow-DPF fører til samme mottrykk som det 
forringede filteret før det blir forringet.

2.1.2. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten unntaksvis godta en trykkfallsgrense på 50 % 
i stedet for 60 %. For å søke om et slikt unntak skal produsenten begrunne sin anmodning med gode tekniske 
argumenter, for eksempel utbredelsen av nye filterkvaliteter o.l.

2.1.2.1. Når et slikt unntak gis, skal godkjenningsmyndigheten underrette produsenten, Kommisjonen og alle 
medlemsstater om sin beslutning.

2.2. Kvalifiseringsprosess

2.2.1. Ved kvalifisering av et forringet wall-flow-DPF, skal motoren som er utstyrt med dette wall-flow-DPF, kjøres 
under stabilisert stasjonær driftstilstand, med de turtalls- og belastningsverdiene som er angitt for modus 9 i 
WHSC-prøvingssyklusen angitt i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49 (55 % normalisert turtall og 50 % 
normalisert dreiemoment).

2.2.2. For å kvalifisere et forringet wall-flow-DPF som en «kvalifisert forringet komponent» skal produsenten påvise 
at trykkfallet over det forringede wall-flow-DPF, målt mens motorsystemet kjøres under de forholdene som 
er angitt i nr. 2.2.1, ikke er mindre enn det prosentvise trykkfallet over et rent og ikke-forringet DPF under 
samme forhold som gjelder i samsvar med nr. 2.1.1 og 2.1.2 i dette tillegget.

2.3. Demonstrasjon av OBD-ytelse

2.3.1. Demonstrasjonen av OBD-ytelse skal utføres i samsvar med kravene i avsnitt 7.1.2 i vedlegg 9B til UN-ECE-
reglement nr. 49 ved hjelp av det kvalifiserte forringede wall-flow-DPF som er montert på det representative 
motorsystemet.

______
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Tillegg 4

Vurdering av egendiagnosesystemets ytelse under drift

1. GENERELT

1.1. Dette tillegget angir den framgangsmåten som skal følges for å demonstrere OBD-systemets ytelse under drift 
med hensyn til bestemmelsene i avsnitt 6 i dette vedlegg.

2. FRAMGANGSMÅTE FOR DEMONSTRASJON AV OBD-SYSTEMETS YTELSE UNDER DRIFT

2.1. OBD-systemets ytelse under drift for en motorfamilie skal demonstreres av produsenten overfor den 
godkjenningsmyndigheten som har typegodkjent de aktuelle kjøretøyene eller motorene. Demonstrasjonen 
krever at det tas hensyn til OBD-systemets ytelse under drift for alle OBD-motorfamilier i den aktuelle 
motorfamilien (figur 1).

Figur 1

To OBD-motorfamilier i én motorfamilie

2.1.1. Demonstrasjonen av OBD-systemets ytelse under drift skal organiseres og utføres av produsenten i nært 
samarbeid med godkjenningsmyndigheten.

2.1.2. Produsenten kan ved demonstrasjonen av samsvar bruke relevante elementer som er brukt for å vise samsvar 
for en OBD-motorfamilie i en annen motorfamilie, forutsatt at denne tidligere demonstrasjonen fant sted høyst 
2 år før den aktuelle demonstrasjonen (figur 2).

2.1.2.1. En produsent kan imidlertid ikke bruke disse elementene for å vise samsvar for en tredje eller ytterligere 
motorfamilie, med mindre hver av disse demonstrasjonene finner sted senest 2 år etter den første gangen 
elementene brukes i en demonstrasjon av samsvar.



19.1.2017 Nr. 4/453EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 2

Tidligere vist samsvar for en OBD-motorfamilie

2.2. Demonstrasjonen av OBD-systemets ytelse under drift skal utføres på samme tid og med samme hyppighet 
som demonstrasjonen av samsvar i bruk angitt i vedlegg II.

2.3. Produsenten skal rapportere den opprinnelige tidsplanen og prøvetakingsplanen for samsvarsprøving til 
godkjenningsmyndigheten når den opprinnelige typegodkjenningen av en ny motorfamilie finner sted.

2.4. Kjøretøytyper uten et kommunikasjonsgrensesnitt som gjør det mulig å samle inn nødvendige data om 
ytelse under drift, som angitt i vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49, med manglende data eller med en 
dataprotokoll som ikke er standardisert, skal anses ikke å være i samsvar.

2.4.1. Enkeltkjøretøyer med mekaniske eller elektriske feil som hindrer innsamling av nødvendige data om ytelse under 
drift, som angitt i vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49, skal utelates fra samsvarsprøvingsundersøkelsen, 
og kjøretøytypen anses ikke som ikke å være i samsvar, med mindre det ikke kan finnes et tilstrekkelig antall 
kjøretøyer som oppfyller kravene til prøvetaking til å utføre undersøkelsen på korrekt måte.

2.5. Motor- eller kjøretøytyper der innsamlingen av data om ytelse under drift påvirker OBD-overvåkingens ytelse, 
skal anses ikke å være i samsvar.

3. DATA OM OBD-SYSTEMETS YTELSE UNDER DRIFT

3.1. Data om OBD-systemets ytelse under drift som skal tas i betraktning ved samsvarsvurdering for en OBD-
motorfamilie, skal være de som er registrert av OBD-systemet i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg 9C til UN-
ECE-reglement nr. 49, og gjøres tilgjengelig i samsvar med avsnitt 7 i nevnte vedlegg.

4. VALG AV MOTOR ELLER KJØRETØY

4.1. Valg av motor

4.1.1. Dersom en OBD-motorfamilie brukes i flere motorfamilier (figur 2), skal produsenten velge motorer fra hver 
av disse motorfamiliene for å demonstrere denne OBD-motorfamiliens ytelse under drift.

4.1.2. Alle motorer i en bestemt OBD-motorfamilie kan tas med i samme demonstrasjon, også selv om de 
overvåkingssystemene de er utstyrt med, er av forskjellige generasjoner eller på forskjellige endringsstadier.

4.2. Valg av kjøretøy

4.2.1. Kjøretøysegmenter

4.2.1.1. For å klassifisere kjøretøyene som omfattes av demonstrasjonen, skal 6 kjøretøysegmenter vurderes:

a) for kjøretøyer i gruppe N: langtransportkjøretøyer, distribusjonskjøretøyer og andre kjøretøyer, som for 
eksempel anleggskjøretøyer,

b) for kjøretøyer i gruppe M: turvogner og ekspressbusser, bybusser og andre busser, som for eksempel 
kjøretøyer i gruppe M1.
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4.2.1.2. Når det er mulig, skal det velges kjøretøyer fra hvert segment i en undersøkelse.

4.2.1.3. Det skal være minst 15 kjøretøyer i hvert segment.

4.2.1.4. Dersom en OBD-motorfamilie brukes i flere motorfamilier (figur 2), skal antallet motorer fra hver av disse 
motorfamiliene i et kjøretøysegment være så representativt som mulig for deres volumandel, med hensyn til 
solgte kjøretøyer og kjøretøyer i bruk for dette kjøretøysegmentet.

4.2.2. Kvalifisering av kjøretøyer

4.2.2.1. De motorene som velges, skal monteres i kjøretøyer som er registrert og i bruk i en medlemsstat.

4.2.2.2. Det skal for hvert kjøretøy som er valgt, foreligge dokumentasjon på at kjøretøyet er blitt riktig vedlikeholdt 
og har vært til service i henhold til produsentens anbefalinger.

4.2.2.3. Det skal kontrolleres at OBD-systemet fungerer riktig. Alle data om funksjonssvikt i selve OBD-systemet som 
er lagret i OBD-systemets minne, skal registreres, og de nødvendige reparasjonene skal utføres.

4.2.2.4. Motoren og kjøretøyet skal ikke vise tegn på feilaktig bruk, for eksempel overbelastning, bruk av feil drivstoff 
eller andre former for feilaktig bruk eller andre faktorer, for eksempel ulovlige inngrep, som kan påvirke 
OBD-systemets ytelse. OBD-systemets feilkoder og opplysninger om driftstimer som er lagret i dataminnet, 
skal inngå i den dokumentasjonen det skal tas hensyn til når det skal fastslås om kjøretøyet er blitt brukt 
feilaktig eller på annen måte ikke egner seg til å inngå i en undersøkelse.

4.2.2.5. Alle forurensningsreduserende innretninger og OBD-komponenter på kjøretøyet skal være som angitt i de 
relevante typegodkjenningsdokumentene.

5. UNDERSØKELSE AV YTELSE UNDER DRIFT(1)

5.1. Innsamling av data om ytelse under drift

5.1.1. Produsenten skal i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 innhente følgende opplysninger fra OBD-systemet 
i hvert kjøretøy i undersøkelsen:

a) kjøretøyets understellsnummer (VIN),

b) tellereng og nevnereng for hver gruppe av overvåkingsenheter som registreres av systemet i samsvar med 
kravene i avsnitt 6 i vedlegg 9C til UN-ECE-reglement nr. 49,

c) den generelle nevneren,

d) verdien til telleren for tenningssyklusen,

e) samlet antall driftstimer for motoren.

5.1.2. Det skal ses bort fra resultatene for gruppen av overvåkingsenheter som er under vurdering, dersom det ikke 
er oppnådd en minsteverdi på 25 for dens nevner.

5.2. Vurdering av ytelse under drift

5.2.1. Den faktiske ytelsesfaktoren for hver gruppe av overvåkingsenheter i en enkeltmotor (IUPRg) skal beregnes ut 
fra tellerg og nevnerg som er hentet fra dette kjøretøyets OBD-system.

5.2.2. Vurderingen av OBD-motorfamiliens ytelse under drift i samsvar med kravene i nr. 6.5.1 skal gjøres for hver 
gruppe av overvåkingsenheter i OBD-motorfamilien som vurderes i et kjøretøysegment.

5.2.3. For alle kjøretøysegmenter som er definert i nr. 4.2.1 i dette tillegget, skal OBD-systemets ytelse under drift 
anses å være demonstrert i henhold til nr. 6.5.1 i dette vedlegg, dersom, og bare dersom, følgende vilkår er 
oppfylt for en gruppe g av overvåkingsenheter:

a) gjennomsnittsverdien  for verdiene IUPRg av den aktuelle prøven er høyere enn 88 % av 
IUPR(min), og

b) over 34 % av alle motorer i den aktuelle prøven har en IUPRg-verdi som er lik eller høyere enn IUPR(min).

(1) Dette avsnittet skal gjennomgås etter utløpet av innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7.
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6. RAPPORT TIL GODKJENNINGSMYNDIGHETEN

 Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en rapport om OBD-motorfamiliens ytelse under 
drift, som inneholder følgende opplysninger:

6.1. Listen over motorfamilier i den aktuelle OBD-motorfamilien (figur 1).

6.2. Følgende opplysninger om de kjøretøyene som vurderes i demonstrasjonen:

a) samlet antall kjøretøyer som vurderes i demonstrasjonen:

b) antallet og type av kjøretøysegmenter,

c) kjøretøyets VIN-nummer, og en kort beskrivelse (type-variant-versjon) av hvert kjøretøy.

6.3. Opplysninger om ytelse under drift for hvert kjøretøy:

a) tellereng, nevnereng og ytelsesfaktoren under drift (IUPRg) for hver gruppe av overvåkingsenheter,

b) den generelle nevneren, verdien til telleren for tenningssyklusen og samlet antall driftstimer for motoren.

6.4. Resultatene av statistikken for ytelse under drift for hver gruppe av overvåkingsenheter:

a) gjennomsnittsverdien  av prøvens IUPRg-verdier,

b) antallet og prosentdelen av motorer i prøven som har en IUPRg som er lik eller høyere enn IUPRm(min).

______
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Tillegg 5

Vurdering av egendiagnosesystemets ytelse under drift under innfasingsperioden

1. GENERELT

1.1. Dette tillegget angir framgangsmåten som skal følges for vurdering av OBD-systemets ytelse under drift med 
hensyn til bestemmelsene angitt i avsnitt 6 i innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7.

2. FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING AV OBD-SYSTEMETS YTELSE UNDER DRIFT

2.1. Vurderingen av ytelse under drift under innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7 skal bestå i et 
undersøkelsesprogram som omfatter minst to undersøkelser av ytelse under drift, hver med en varighet på 9 
måneder. Disse to undersøkelsene skal være gjennomført innen 1. juli 2015.

2.2. Hver produsents første undersøkelse skal begynne når det første ferdigoppbygde eller etappevis ferdigoppbygde 
kjøretøyet med en motor som er produsert av denne produsenten og typegodkjent i samsvar med denne 
forordning, tas i bruk.

2.3. Undersøkelsene skal organiseres og utføres av hver produsent i nært samarbeid med godkjenningsmyndigheten 
som har gitt typegodkjenningen for de aktuelle kjøretøyene eller motorene.

2.4. Behandling av data i innfasingsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 7

2.4.1. For å oppnå målet med den innfasingsperioden som er nevnt i artikkel 4 nr. 7, med hensyn til forbedring av 
vurderingen av kravene til OBD-systemets ytelse under drift angitt i tillegg 4 til dette vedlegg, skal produsentene 
framlegge følgende opplysninger for godkjenningsmyndighetene og Kommisjonen:

a) de IUPR-dataene som produsentene skal levere i samsvar med avsnitt 6 i dette tillegg,

b) ytterligere OBD-opplysninger som produsentene skal levere i henhold til denne forordning, og som kan 
eller ikke kan anses som fortrolige,

c)  ytterligere data som er levert frivillig av produsenten som hjelp til å oppnå målet med innfasingsperioden, 
og som kan anses å være kommersielt følsomme av produsenten.

2.4.2. Overlevering av opplysninger som anses å være fortrolige eller kommersielt følsomme i henhold til denne 
forordning, og som hører inn under den kategorien som er nevnt i bokstav b) eller c) i nr. 2.4.1, til andre 
tredjeparter enn dem som er nevnt i nr. 2.4.1 og 2.4.3, skal bare skje med produsentens samtykke.

2.4.3. Eksempler på forhold ved de ytterligere dataene i kategorien definert i bokstav c) i nr. 2.4.1, som rimeligvis vil 
kunne betraktes som kommersielt følsomme, omfatter følgende:

a) opplysninger som vil gjøre det mulig å bestemme eller utlede identiteten til kjøretøyprodusenten eller 
motorprodusenten eller brukeren av kjøretøyet, med rimelig sikkerhet,

b) opplysninger om måleteknikker som er under utvikling.

2.5. Nr. 2.4 i tillegg 4 gjelder de problemene som oppstår som følge av feilaktige eller ikke-samsvarende 
kommunikasjonsgrensesnitt.

2.6. Motorer eller kjøretøyer der innsamlingen av data om ytelse under drift påvirker OBD-overvåkingens ytelse, 
skal anses ikke å være i samsvar.

3. DATA OM OBD-SYSTEMETS YTELSE UNDER DRIFT

3.1. Data om OBD-systemets ytelse under drift som skal tas i betraktning ved samsvarsvurdering av en OBD-
motorfamilie, skal være de som er registrert av OBD-systemet i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg 9C til UN-
ECE-reglement nr. 49, og gjøres tilgjengelig i samsvar med kravene i avsnitt 7 i nevnte vedlegg.
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4. VALG AV KJØRETØY OG MOTOR

4.1. Valg av motor

4.1.1. I hver av de to undersøkelsene som kreves i nr. 2.1, skal bare én motorfamilie og én OBD-motorfamilie 
undersøkes.

4.1.2. Dersom en produsent før 1. juli 2015 har brakt mer enn én motorfamilie eller OBD-motorfamilie i omsetning, 
skal de to undersøkelsene omfatte forskjellige motorfamilier eller OBD-motorfamilier.

4.1.3. En av undersøkelsene skal utføres med kjøretøyer utstyrt med motorer som tilhører motorfamilien med det 
største salgsvolumet som rimeligvis kan forventes etter 31. desember 2013, idet det tas hensyn til opplysningene 
produsenten har levert.

4.1.4. Motorer i en enkelt motorfamilie eller OBD-motorfamilie kan fortsatt inngå i samme undersøkelse, også selv om 
de overvåkingssystemene de er utstyrt med, er av forskjellige generasjoner eller på forskjellige endringsstadier.

4.2. Valg av kjøretøy

4.2.1. Reglene for valg av kjøretøy er de reglene som er definert i nr. 4.2 i tillegg 4 til dette vedlegg.

5. UNDERSØKELSER AV YTELSE UNDER DRIFT

5.1. Innsamling av data om ytelse under drift

5.1.1. Reglene for innsamling av data om ytelse under drift er de reglene som er angitt i nr. 5.1 i tillegg 4.

 Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 5.1.2 i tillegg 4 skal det ses bort fra resultatene for gruppen av 
overvåkingsenheter som er under vurdering, dersom det ikke er oppnådd en minsteverdi på 25 for dens nevner, 
med mindre dette ville innebære at færre enn ti kjøretøyer vil bli omfattet av prøvetakingen i undersøkelsen i de 
ni månedene undersøkelsen varer.

5.2. Vurdering av ytelse under drift

5.2.1. En vurdering av ytelse under drift skal gjøres for hver gruppe av overvåkingsenheter i OBD-motorfamilien som 
vurderes i et kjøretøysegment.

5.2.2. Den faktiske ytelsesfaktoren for hver gruppe av overvåkingsenheter i en enkeltmotor (IUPRg) skal beregnes ut 
fra tellerg og nevnerg som er hentet fra OBD-systemet i det kjøretøyet den er montert i.

5.2.3. Vurderingen av OBD-motorfamiliens ytelse under drift skal gjøres for hver gruppe av overvåkingsenheter i 
OBD-motorfamilien som vurderes i et kjøretøysegment, i samsvar med kravene i nr. 6.5.1 i dette vedlegg.

5.2.4. Dersom noen av vilkårene nevnt i nr. 6.5.1 i dette vedlegg ikke er oppfylt, skal dette rapporteres til 
godkjenningsmyndigheten sammen med produsentens vurdering av årsakene til at situasjonen oppstod, og 
dersom det er relevant, en plan for det arbeidet produsenten vil utføre med sikte på å korrigere problemet for alle 
kjøretøyer som er registrert for første gang i Unionen senest etter utløpet av innfasingsperioden.

6. RAPPORT TIL GODKJENNINGSMYNDIGHETEN OG KOMMISJONEN

 For hver undersøkelse som er utført i samsvar med bestemmelsene i dette tillegg, skal produsenten framlegge 
for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen en rapport om OBD-motorfamiliens ytelse under drift, som 
inneholder følgende opplysninger:

6.1. Listen over motorfamilier og OBD-motorfamilier som omfattes av undersøkelsen.

6.2. Opplysninger om kjøretøyene som inngår i undersøkelsen, herunder følgende:

a) samlet antall kjøretøyer som inngår i undersøkelsen,

b) antallet og type av kjøretøysegmenter,
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c) kjøretøyets VIN-nummer, og en kort beskrivelse (type-variant-versjon) av hvert kjøretøy,

d) segmentet som et enkelt kjøretøy tilhører,

e) den vanlige typen bruk eller driftsform for hvert enkelt kjøretøy,

f) samlet kjørelengde for hvert enkelt kjøretøy og/eller samlet antall driftstimer for motoren.

6.3. Opplysninger om ytelse under drift for hvert kjøretøy, herunder følgende:

a) tellereng, nevnereng og ytelsesfaktoren under drift (IUPRg) for hver gruppe av overvåkingsenheter,

b) den generelle nevneren, verdien til telleren for tenningssyklusen og samlet antall driftstimer for motoren.

6.4. Resultatene av statistikken for ytelse under drift, herunder følgende:

a) gjennomsnittsverdien  av prøvens IUPRg-verdier,

b) antallet og prosentdelen av motorer i prøven som har en IUPRg som er lik eller høyere enn IUPRm(min).

______
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Tillegg 6

Mønster for samsvarserklæring for et OBD-systems ytelse under drift

«(Produsentens navn) bekrefter at motorene i denne OBD-motorfamilien er blitt konstruert og produsert slik at de 
oppfyller alle kravene i nr. 6.1 og 6.2 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011.

(Produsentens navn) avgir denne erklæringen i god tro, etter å ha utført en egnet teknisk vurdering av OBD-systemets 
ytelse under drift for motorene i OBD-motorfamilien under alle relevante drifts- og omgivelsesforhold.

[dato]»

______
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VEDLEGG XI

EF-TYPEGODKJENNING AV FORURENSNINGSREDUSERENDE RESERVEINNRETNINGER SOM 
SEPARATE TEKNISKE ENHETER

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg inneholder tilleggskrav med hensyn til typegodkjenning av forurensningsreduserende 
reserveinnretninger som separate tekniske enheter.

2. GENERELLE KRAV

2.1. Merking

2.1.1. Hver forurensningsreduserende reserveinnretning skal minst ha følgende kjennetegn:

a) produsentens navn eller varemerke,

b) den forurensningsreduserende reserveinnretningens fabrikat og delenummer, slik det er registrert i 
opplysningsdokumentet som er utstedt i samsvar med mønsteret i tillegg 1.

2.1.2. Hver original forurensningsreduserende reserveinnretning skal minst ha følgende kjennetegn:

a) kjøretøy- eller motorprodusentens navn eller varemerke,

b) den originale forurensningsreduserende reserveinnretningens fabrikat og delenummer, slik det er registrert 
i opplysningene nevnt i nr. 2.3.

2.2. Dokumentasjon

2.2.1. Hver forurensningsreduserende reserveinnretning skal ledsages av følgende opplysninger:

a) produsentens navn eller varemerke,

b) den forurensningsreduserende reserveinnretningens fabrikat og delenummer, slik det er registrert i 
opplysningsdokumentet som er utstedt i samsvar med mønsteret i tillegg 1,

c) de kjøretøyene eller motorene, herunder produksjonsår, som den forurensningsreduserende 
reserveinnretningen er godkjent for, herunder eventuelt med en merking som viser om den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen er egnet for montering i et kjøretøy som er utstyrt med et 
OBD-system,

d) monteringsinstrukser.

 Opplysningene nevnt i dette nummer, skal foreligge i produktkatalogen som produsenten av 
forurensningsreduserende reserveinnretninger distribuerer til utsalgsstedene.

2.2.2. Hver original forurensningsreduserende reserveinnretning skal ledsages av følgende opplysninger:

a) kjøretøy- eller motorprodusentens navn eller varemerke,

b) den originale forurensningsreduserende reserveinnretningens fabrikat og delenummer, slik det er registrert 
i opplysningene nevnt i nr. 2.3,

c) for kjøretøyer eller motorer der den originale forurensningsreduserende reserveinnretningen er av en type 
som omfattes av nr. 3.2.12.2.1 i tillegg 4 til vedlegg I, herunder eventuelt med en merking som viser om 
den originale forurensningsreduserende reserveinnretningen er egnet for montering i et kjøretøy som er 
utstyrt med et OBD-system,

d) monteringsinstrukser.

 Opplysningene nevnt i dette nummer, skal foreligge i produktkatalogen som kjøretøy- eller motorprodusenten 
distribuerer til utsalgsstedene.

2.3. For en original forurensningsreduserende reserveinnretning skal kjøretøy- eller motorprodusenten gi 
godkjenningsmyndigheten de nødvendige opplysningene i elektronisk format som forbinder de relevante 
delenumrene og typegodkjenningsdokumentasjonen.
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 Opplysningene skal omfatte:

a)  kjøretøyets eller motorens varemerke(r) og type(r),

b)  den originale forurensningsreduserende reserveinnretningens varemerke(r) og type(r),

c)  den originale forurensningsreduserende reserveinnretningens delenummer/delenumre,

d)  den eller de aktuelle motor- eller kjøretøytypenes typegodkjenningsnummer.

3. EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR SEPARATE TEKNISKE ENHETER

3.1. Alle forurensningsreduserende reserveinnretninger som er i samsvar med en type godkjent som separat teknisk 
enhet i samsvar med denne forordning, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.

3.2. Dette merket skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret til 
den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen:

 1. for Tyskland

 2. for Frankrike

 3. for Italia

 4. for Nederland

 5. for Sverige

 6. for Belgia

 7. for Ungarn

 8. for Tsjekkia

 9. for Spania

 11. for Det forente kongerike

 12. for Østerrike

 13. for Luxembourg

 17. for Finland

 18. for Danmark

 19. for Romania

 20. for Polen

 21. for Portugal

 23. for Hellas

 24. for Irland

 26. for Slovenia

 27. for Slovakia

 29. for Estland

 32. for Latvia

 34. for Bulgaria

 36. for Litauen

 49. for Kypros

 50. for Malta
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 Nær rektangelet skal EF-typegodkjenningsmerket også inneholde «basisgodkjenningens nummer», som er 
beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, med to foranstilte 
sifre som angir løpenummeret som er tildelt seneste viktige tekniske endring av forordning (EF) nr. 595/2009 
eller denne forordning, som gjaldt på det tidspunktet da EF-typegodkjenningen for en separat teknisk enhet ble 
gitt. For denne forordning er løpenummeret 00.

3.3. EF-typegodkjenningsmerket skal være påført den forurensningsreduserende reserveinnretningen 
på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan fjernes. Det skal når det er mulig, være synlig når den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen er montert på kjøretøyet.

3.4. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet finnes i tillegg 8 til vedlegg I.

4. TEKNISKE KRAV

4.1. Generelle krav

4.1.1. Den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal være utformet, konstruert og kunne monteres på en 
slik måte at motoren og kjøretøyet kan etterkomme de reglene som det opprinnelig var i samsvar med, og på en 
slik måte at utslipp av forurensende stoffer begrenses effektivt i hele kjøretøyets normale levetid ved normale 
bruksforhold.

4.1.2. Den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal være montert i nøyaktig samme posisjon som den 
forurensningsreduserende originalinnretningen, og plasseringen av følere for eksos, temperatur og trykk i 
eksosrøret skal ikke endres.

4.1.3. Dersom den forurensningsreduserende originalinnretningen har varmebeskyttelse, skal den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen ha tilsvarende beskyttelse.

4.1.4. På anmodning fra den som søker om typegodkjenning av reservekomponenten, skal godkjenningsmyndigheten 
som gav den opprinnelige typegodkjenningen av motorsystemet, uten forskjellsbehandling stille til rådighet de 
opplysningene som er nevnt i nr. 3.2.12.2.6.8.1 og 3.2.12.2.6.8.2 i del 1 i opplysningsdokumentet i tillegg 4 til 
vedlegg I, for hver motor som skal prøves.

4.2. Generelle krav til holdbarhet

 Den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal være holdbar, dvs. være utformet, konstruert og 
kunne monteres på en slik måte at den oppnår rimelig bestandighet mot den korrosjon og oksidasjon som den 
utsettes for ved kjøretøyets bruksforhold.

 Den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal være konstruert slik at de elementene som aktivt 
kontrollerer utslippene, er tilstrekkelig beskyttet mot mekaniske støt, slik at det sikres at utslippene av 
forurensende stoffer begrenses effektivt i hele den normale levetiden til kjøretøyet under normale bruksforhold.

 Den som søker om typegodkjenning, skal gi godkjenningsmyndigheten opplysninger om prøvingen som 
brukes til å fastslå motstandsdyktigheten mot mekaniske støt og resultatene av prøvingen.

4.3. Krav til utslipp

4.3.1. Beskrivelse av framgangsmåten for vurdering av utslipp

 Motorene angitt i artikkel 16 nr. 4 som er utstyrt med et fullstendig utslippskontrollsystem, herunder den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen av den typen som det søkes om godkjenning for, skal 
gjennomgå egnede prøvinger for den tiltenkte bruken beskrevet i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, 
for å sammenligne deres ytelse med det originale utslippskontrollsystemet etter framgangsmåten beskrevet 
nedenfor.

4.3.1.1. Dersom den forurensningsreduserende reserveinnretningen ikke omfatter det fullstendige 
utslippskontrollsystemet, skal bare nytt originalutstyr eller nye originale forurensningsreduserende 
reservekomponenter brukes til å bygge opp et fullstendig system.

4.3.1.2. Utslippskontrollsystemet skal utsettes for aldring etter framgangsmåten beskrevet i nr. 4.3.2.4 og prøves igjen 
for å fastslå holdbarheten av dets utslippsytelse.

 Holdbarheten til en forurensningsreduserende reserveinnretning bestemmes gjennom en sammenligning 
mellom to etterfølgende sett av eksosutslippsprøvinger:

a) Det første settet av prøvinger er det som foretas med den forurensningsreduserende reserveinnretningen 
som er innkjørt med tolv WHSC-prøvingssykluser.
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b) Det andre settet av prøvinger er det som foretas med den forurensningsreduserende reserveinnretningen 
som er blitt utsatt for aldring etter framgangsmåten beskrevet nedenfor.

 Dersom det søkes om typegodkjenning av forskjellige typer motorer fra samme motorprodusent, og dersom 
disse forskjellige typene motorer er utstyrt med samme type forurensningsreduserende originalsystem, kan 
prøvingen begrenses til minst to motorer som velges etter avtale med godkjenningsmyndigheten.

4.3.2. Framgangsmåte for vurdering av en forurensningsreduserende reserveinnretnings utslippsytelse

4.3.2.1. Motoren eller motorene skal utstyres med en ny forurensningsreduserende originalinnretning i samsvar med 
artikkel 16 nr. 4.

 Systemet for etterbehandling av eksos skal forkondisjoneres med tolv WHSC-prøvingssykluser. Etter denne 
forkondisjoneringen skal motorene prøves etter framgangsmåtene for WHDC-prøving angitt i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal utføres tre eksosprøvinger av hver egnet type.

 Prøvingsmotorene med det originale systemet for etterbehandling av eksos eller det originale reservesystemet 
for etterbehandling av eksos skal overholde grenseverdiene i henhold til typegodkjenningen av motoren eller 
kjøretøyet.

4.3.2.2. Eksosprøving med forurensningsreduserende reserveinnretning

 Den forurensningsreduserende reserveinnretningen som skal vurderes, skal monteres på systemet for 
etterbehandling av eksos i samsvar med kravene i nr. 4.3.2.1, og erstatte den relevante originalinnretningen for 
etterbehandling av eksos.

 Systemet for etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal deretter 
forkondisjoneres med tolv WHSC-prøvingssykluser. Etter denne forkondisjoneringen skal motorene prøves 
etter framgangsmåtene for WHDC-prøving beskrevet i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal 
utføres tre eksosprøvinger av hver egnet type.

4.3.2.3. Innledende vurdering av utslippet av forurensende stoffer fra motorer med 
forurensningsreduserende reserveinnretninger

 Kravene til utslipp fra motorer med forurensningsreduserende reserveinnretning anses for oppfylt dersom 
resultatene for hvert av de regulerte forurensende stoffene (CO, HC, NMHC, metan, NOx, NH3, partikkelmasse 
og partikkelantall etter hva som er relevant for typegodkjenningen av motoren), oppfyller følgende vilkår:

1)  M ≤ 0,85S + 0,4G

2)  M ≤ G

 der:

M er gjennomsnittverdien av utslippene av et forurensende stoff fra de tre prøvingene med den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen,

S er gjennomsnittverdien av utslippene av et forurensende stoff fra de tre prøvingene med den 
forurensningsreduserende originalinnretningen eller den originale forurensningsreduserende 
reserveinnretningen,

G er grenseverdien for utslippene av et forurensende stoff i henhold til typegodkjenningen av kjøretøyet.

4.3.2.4. Utslippsytelsens holdbarhet

 Systemet for etterbehandling av eksos som er prøvd i henhold til nr. 4.3.2.2, med den forurensningsreduserende 
reserveinnretningen, skal gjennomgå de framgangsmåtene for holdbarhetsprøving som er beskrevet i tillegg 4.

4.3.2.5. Eksosprøving med forurensningsreduserende reserveinnretning utsatt for aldring

 Systemet for etterbehandling av eksos som er utsatt for aldring, med den forurensningsreduserende 
reserveinnretningen som er utsatt for aldring, skal deretter monteres på prøvingsmotoren som er brukt i 
henhold til nr. 4.3.2.1 og 4.3.2.2.

 Systemet for etterbehandling av eksos som er utsatt for aldring, skal forkondisjoneres med tolv WHSC-
prøvingssykluser og deretter prøves etter framgangsmåtene for WHDC-prøving beskrevet i vedlegg 4B til 
UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal utføres tre eksosprøvinger av hver egnet type.

4.3.2.6. Bestemmelse av aldringsfaktor for den forurensningsreduserende reserveinnretningen

 Aldringsfaktoren for hvert forurensende stoff skal være forholdet mellom de anvendte utslippsverdiene 
ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av driftstidsakkumuleringen. (Dersom f.eks. utslippene av 
forurensende stoff A ved slutten av levetiden er 1,50 g/kWh og ved begynnelsen av driftstidsakkumuleringen 
er 1,82 g/kWh, er aldringsfaktoren 1,82/1,50 = 1,21.)
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4.3.2.7. Vurdering av utslippet av forurensende stoffer fra motorer med forurensningsreduserende 
reserveinnretninger

 Kravene til utslipp fra motorer med forurensningsreduserende reserveinnretning som er utsatt for aldring 
(som beskrevet i nr. 4.3.2.5), anses for oppfylt dersom resultatene for hvert av de regulerte forurensende 
stoffene (CO, HC, NMHC, metan, NOx, NH3, partikkelmasse og partikkelantall etter hva som er relevant for 
typegodkjenningen av motoren), oppfyller følgende vilkår:

M × AF ≤ G

 der:

M er gjennomsnittverdien av utslippene av et forurensende stoff fra de tre prøvingene med den 
forkondisjonerte forurensningsreduserende reserveinnretningen før aldring (dvs. resultatene fra 
nr. 4.3.2),

AF er aldringsfaktoren for et forurensende stoff,

G er grenseverdien for utslippene av et forurensende stoff i henhold til typegodkjenningen for kjøretøyet/
kjøretøyene.

4.3.3. Teknologifamilie av forurensningsreduserende reserveinnretninger

 Produsenten kan angi en teknologifamilie av forurensningsreduserende reserveinnretninger som kan 
identifiseres ved de grunnleggende kjennetegnene som skal være felles for innretningene i familien.

 For å tilhøre den samme teknologifamilien av forurensningsreduserende reserveinnretninger skal de 
forurensningsreduserende reserveinnretningene:

a) ha samme mekanisme for utslippskontroll (oksidasjonskatalysator, treveiskatalysator, partikkelfilter, 
selektiv katalytisk reduksjon for NOx osv.),

b) ha samme substratmateriale (samme type keramisk materiale eller samme type metall),

c) ha samme substrattype og celletetthet,

d) ha samme katalytisk aktive materialer og, dersom det er flere enn ett, samme forhold mellom de katalytisk 
aktive materialene,

e) ha samme samlede mengde av katalytisk aktive materialer,

f) ha samme type impregneringslag påført gjennom samme prosess.

4.3.4. Vurdering av holdbarheten av en forurensningsreduserende reserveinnretnings utslippsytelse ved hjelp av en 
aldringsfaktor for teknologifamilien

 Dersom produsenten har angitt en teknologifamilie for den forurensningsreduserende reserveinnretningen, 
kan framgangsmåtene beskrevet i nr. 4.3.2, brukes til å bestemme aldringsfaktorer (AF) for hvert forurensende 
stoff for den representative innretningen i denne familien. Den motoren som disse prøvingene utføres på, skal 
ha et minste slagvolum på [0,75 dm3] per sylinder.

4.3.4.1. Bestemmelse av familiemedlemmers ytelse med hensyn til holdbarhet

 En forurensningsreduserende reserveinnretning A i en familie, som er beregnet på montering i en motor med 
slagvolum CA, kan antas å ha samme aldringsfaktorer som den representative forurensningsreduserende 
reserveinnretningen P, bestemt i en motor med slagvolum CP, dersom følgende vilkår er oppfylt:

VA/CA ≥ VP/CP

 der:

VA er substratvolumet (i dm3) i den forurensningsreduserende reserveinnretningen A;

VP er substratvolumet (i dm3) i den representative forurensningsreduserende reserveinnretningen P i 
samme familie, og
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 begge motorer bruker samme metode for regenerering av alle utslippskontrollinnretninger som inngår i 
originalsystemet for etterbehandling av eksos. Dette kravet får bare anvendelse dersom innretninger som 
krever regenerering, inngår i originalsystemet for etterbehandling av eksos.

 Dersom disse vilkårene er oppfylt, kan holdbarhetsytelsen med hensyn til utslipp for andre medlemmer av 
familien bestemmes på grunnlag av utslippsresultatene (S) for dette familiemedlemmet, bestemt i samsvar 
med kravene i nr. 4.3.2.1, 4.3.2.2 og 4.3.2.3, og med hjelp av aldringsfaktorene som er bestemt for den 
representative innretningen i denne familien.

4.4. Krav til eksosmottrykk

 Mottrykket skal ikke føre til at hele eksosanlegget overstiger den verdien som er angitt i nr. 4.1.2 i vedlegg I.

4.5. Krav til forenlighet med OBD-systemer (får bare anvendelse på forurensningsreduserende 
reserveinnretninger beregnet på montering i kjøretøyer utstyrt med et OBD-system)

4.5.1. Forenlighet med OBD-systemet skal bare demonstreres dersom den forurensningsreduserende 
originalinnretningen ble overvåket i den opprinnelige konfigurasjonen.

4.5.2. Den forurensningsreduserende reserveinnretningen forenlighet med OBD-systemet skal demonstreres ved å 
bruke framgangsmåtene beskrevet i vedlegg X til denne forordning og vedlegg 9B til UN-ECE-reglement 
nr. 49, når det gjelder forurensningsreduserende reserveinnretninger beregnet på montering i motorer eller 
kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordning.

4.5.3. Bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 49 som får anvendelse på andre komponenter enn 
forurensningsreduserende innretninger, får ikke anvendelse.

4.5.4. Produsenten av forurensningsreduserende innretninger kan benytte samme framgangsmåte for forkondisjonering 
og prøving som ved den opprinnelige typegodkjenningen. I så fall skal godkjenningsmyndighetene som 
gav den opprinnelige typegodkjenningen av en motor i et kjøretøy, på anmodning og uten noen form for 
forskjellsbehandling levere tillegget om prøvingsvilkår til tillegg 4 til vedlegg I, som inneholder opplysninger 
om antall og type forkondisjoneringssykluser og type prøvingssyklus som den opprinnelige utstyrsprodusenten 
benyttet til OBD-prøving av den forurensningsreduserende innretningen.

4.5.5. For å kontrollere at alle andre komponenter som overvåkes av OBD-systemet er riktig montert og fungerer 
korrekt, skal OBD-systemet ikke vise noen funksjonssvikt og ikke ha noen lagrede feilkoder før en 
forurensningsreduserende reserveinnretning monteres. En vurdering av statusen til OBD-systemet ved 
avslutningen av prøvingene beskrevet i nr. 4.3.2-4.3.2.7, kan benyttes til dette.

4.5.6. Feilindikatoren skal ikke aktiveres under den driften av kjøretøyet som kreves i henhold til nr. 4.3.2-4.3.2.7.

5. PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2007/46/EF.

5.2. Særlige bestemmelser

5.2.1. Kontrollene nevnt i nr. 2.2. i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF skal omfatte samsvar med egenskapene definert 
under «type forurensningsreduserende innretning» i artikkel 2 nr. 8 i forordning (EF) nr. 692/2008.

5.2.2. Ved gjennomføringen av artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF kan prøvingene beskrevet i nr. 4.3 i dette 
vedlegg (krav til utslipp) utføres. I slike tilfeller kan innehaveren av godkjenningen som et alternativ be om 
at sammenligningsgrunnlaget ikke skal være den forurensningsreduserende originalinnretningen, men den 
forurensningsreduserende reserveinnretningen som ble brukt ved typegodkjenningsprøvingene (eller et annet 
prøveeksemplar som er dokumentert å være i samsvar med den godkjente typen). Utslippsverdiene som måles 
med den undersøkte prøven, skal da i gjennomsnitt høyst være 15 % over de gjennomsnittsverdier som måles 
med prøven som brukes som referanse.

______
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Tillegg 1

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. …

om EF-typegodkjenning av forurensningsreduserende reserveinnretninger

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den 
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis 
opplysninger om ytelse.

0. GENERELT

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................

0.2. Type  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..........................................................................................................................

0.3. Typebetegnelse:  .....................................................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter:  .....

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................

0.9 Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...................................................................................

1. BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1. Type forurensningsreduserende reserveinnretning: (oksidasjonskatalysator, treveiskatalysator, SCR-katalysator, 
partikkelfilter osv.)  .................................................................................................................................................

1.2. Tegninger av den forurensningsreduserende reserveinnretningen, med særlig angivelse av alle egenskaper nevnt 
under «type forurensningsreduserende innretning» i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 582/2011:  .........................

1.3. Beskrivelse av motor- og kjøretøytypen(e) som den forurensningsreduserende reserveinnretningen er beregnet 
på:  ..........................................................................................................................................................................

1.3.1.  Nummer (numre) og/eller symbol(er) som kjennetegner motor- og kjøretøytypen(e):  ........................................

1.3.2  Nummer (numre) og/eller symbol(er) som kjennetegner den eller de forurensningsreduserende 
originalinnretningene som den forurensningsreduserende reserveinnretningen er ment å erstatte:  ......................

1.3.3.  Er den forurensningsreduserende reserveinnretningen ment å være forenlig med kravene til OBD-systemer (ja/
nei)(1)

1.3.4.  Er den forurensningsreduserende reserveinnretningen forenlig med eksisterende kjøretøy-/motorkontrollsystemer 
(ja/nei)(1)

1.4. Beskrivelse og tegninger som viser den forurensningsreduserende reserveinnretningens plassering i forhold til 
motorens eksosmanifold(er):  .................................................................................................................................

______

(1) Stryk det som ikke passer.



19.1.2017 Nr. 4/467EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 2

MØNSTER FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

– EF-typegodkjenning(*)  ..............................................................................................................................................,
 
– utvidelse av EF-typegodkjenning(*) ..........................................................................................................................,

– nektelse av EF-typegodkjenning(*)  ...........................................................................................................................,

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(*)  ...................................................................................................................

av en type komponent / separat teknisk enhet(*)

i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009, som gjennomført ved forordning (EU) nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 eller forordning (EU) nr. 582/2011, sist endret ved  ..........................................................

EF-typegodkjenningsnummer:  ..........................................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen:  ..............................................................................................................................................

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................

0.2. Type:  ......................................................................................................................................................................

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på komponenten /den separate tekniske enheten(1) (delenummer):  ........

0.3.1. Merkingens plassering:  ..........................................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter:  .....

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:  ............................................................................................................

0.9. Navn og adresse til produsentens representant:  .....................................................................................................

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Den forurensningsreduserende reserveinnretningens merke og type: (oksidasjonskatalysator, treveiskatalysator, 
SCR-katalysator, partikkelfilter osv.) .....................................................................................................................

1.2. Motor- og kjøretøytype(r) som den forurensningsreduserende innretningen er godkjent som reservedel til:  ......

1.3. Motortype(r) som den forurensningsreduserende reserveinnretningen er prøvd på:  ............................................

1.3.1.  Har den forurensningsreduserende reserveinnretningen vist seg å være forenlig med kravene til OBD-systemer 
(ja/nei)(*):  ...............................................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat 

teknisk enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentet med symbolet «?» (f.eks. 
ABC??123??).
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2. Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:  ............................................................................................

3. Prøvingsrapportens dato:  .......................................................................................................................................

4.  Prøvingsrapportens nummer:  .................................................................................................................................

5.  Merknader: .............................................................................................................................................................

6.  Sted:  

7.  Dato:  ......................................................................................................................................................................
 

8.  Underskrift:  ............................................................................................................................................................

Vedlegg:  Opplysningspakke.
 Prøvingsrapport.

______
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Tillegg 3

FRAMGANGSMåTE FOR ALDRING FOR VURDERING AV hOLDBARhET

1.  Dette tillegget beskriver framgangsmåten for aldring av en forurensningsreduserende reserveinnretning for å 
vurdere holdbarheten.

2.  For å demonstrere holdbarheten skal den forurensningsreduserende reserveinnretningen omfattes av kravene 
angitt i nr. 1-3.4.2 i vedlegg VII.

2.1.  For å demonstrere den forurensningsreduserende reserveinnretningens holdbarhet kan minste driftstidsakkumulering 
i bruk angitt i tabell 1, brukes.

Tabell 1

Minste driftstidsakkumulering i bruk

Kjøretøygrupper som motoren skal monteres i Minste driftstidsakkumulering i bruk

Kjøretøyer i gruppe N1

Kjøretøyer i gruppe N2

Kjøretøyer i gruppe N3 med en største teknisk tillatt 
masse på høyst 16 tonn

Kjøretøyer i gruppe N3 med en største teknisk tillatt 
masse på over 16 tonn

Kjøretøyer i gruppe M1

Kjøretøyer i gruppe M2

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse I, II, A og B, som 
definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en 
største teknisk tillatt masse på høyst 7,5 tonn

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse III og B, som definert 
i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en største 
teknisk tillatt masse på over 7,5 tonn
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VEDLEGG XII

SAMSVAR FOR MOTORER OG KJØRETØYER I BRUK SOM ER TYPEGODKJENT I SAMSVAR MED 
DIREKTIV 2005/55/EF

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg defineres kravene til samsvar for motorer og kjøretøyer i bruk som er typegodkjent i samsvar 
med direktiv 2005/55/EF.

2. FRAMGANGSMÅTE FOR SAMSVARSPRØVING I BRUK

2.1. For samsvarsprøving i bruk får bestemmelsene i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 49 anvendelse.

2.2. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelige typegodkjenningen, 
beslutte å bruke framgangsmåten for samsvarsprøving i bruk angitt i vedlegg II til denne forordning for 
motorer og kjøretøyer som er godkjent i samsvar med direktiv 2005/55/EF.

2.3. Dersom framgangsmåten som er beskrevet i vedlegg II, benyttes, får følgende unntak anvendelse:

2.3.1. Alle henvisninger til WHTC og WHSC skal forstås som henvisninger til henholdsvis ETC og ESC, som 
definert i vedlegg 4A til UN-ECE-reglement nr. 49.

2.3.2. Nr. 2.2 i vedlegg II til denne forordning får ikke anvendelse.

2.3.3. Dersom de normale bruksvilkårene for et bestemt kjøretøy anses å være uforenlige med en korrekt gjennomføring 
av prøvingene, kan produsenten eller godkjenningsmyndigheten be om at det benyttes alternative strekninger 
og nyttelaster. Kravene som er angitt i nr. 4.1 og 4.5 i vedlegg II til denne forordning, skal brukes som 
retningslinjer for å bestemme om kjøremønstrene og nyttelastene kan brukes til samsvarsprøving i bruk.

 Dersom kjøretøyet kjøres av en annen fører enn den vanlige yrkesføreren av dette aktuelle kjøretøyet, skal den 
andre føreren være kvalifisert og opplært til å kjøre tunge kjøretøyer i den gruppen som skal prøves.

2.3.4. Nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg II får ikke anvendelse.

2.3.5. Nr. 3.1 i vedlegg II får ikke anvendelse.

2.3.6. Produsenten skal utføre prøving i bruk på denne motorfamilien. Prøvingsplanen skal godkjennes av 
godkjenningsmyndigheten.

 På anmodning fra produsenten kan prøvingen stanses fem år etter at produksjonen har opphørt.

2.3.7. På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten beslutte at det skal anvendes en prøvetakingsplan 
i samsvar med nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg II eller i samsvar med tillegg 3 til vedlegg 8 til UN-ECE-
reglement nr. 49.

2.3.8. Nr. 4.4.2 i vedlegg II til denne forordning får ikke anvendelse.

2.3.9. Drivstoffet kan på anmodning fra produsenten erstattes med det egnede referansedrivstoffet.

2.3.10. Verdiene i nr. 4.5 i vedlegg II kan brukes som retningslinjer for å bestemme om kjøremønstrene og nyttelastene 
kan brukes til samsvarsprøving i bruk.

2.3.11. Nr. 4.6.5 i vedlegg II får ikke anvendelse.

2.3.12. Minste prøvingstid skal være tre ganger ETC-syklusen eller referansemassen av CO2 i kg/syklus fra ETC-
syklusen, alt etter hva som er relevant.

2.3.13. Nr. 5.1.1.1.2 i vedlegg II får ikke anvendelse.
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2.3.14. Dersom datastrømopplysningene nevnt i nr. 5.1.1 ikke kan innhentes på korrekt måte fra to kjøretøyer med 
motorer fra samme motorfamilie, når avleseren fungerer korrekt, skal motoren prøves etter framgangsmåten 
angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 49.

2.3.15. Bekreftende prøving kan utføres i en prøvingsbenk for motorer som definert i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement 
nr. 49.

2.3.16. Produsenten kan be godkjenningsmyndigheten om å utføre bekreftende prøving i en prøvingsbenk for motorer 
som definert i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 49, dersom følgende vilkår er oppfylt.

a) Det er truffet beslutning om at kjøretøyene som er brukt som prøvingskjøretøyer i samsvar med nr. 2.3.7, 
forkastes.

b) Den kumulative 90 %-prosentilen av samsvarsfaktorene for eksosutslipp fra motorsystemet som er prøvd, 
bestemt i samsvar med målings- og beregningsmetodene angitt i tillegg 1 til vedlegg II, skal ikke overstige 
verdien 2,0.

______
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VEDLEGG XIII

KRAV FOR Å SIKRE AT NOX-KONTROLLTILTAKENE FUNGERER SOM DE SKAL

1. INNLEDNING

 I dette vedlegg angis kravene for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal. Det omfatter 
kravene til kjøretøyer som er avhengig av å bruke en reagens for å redusere utslippene.

2. GENERELLE KRAV

 Alle motorsystemer som omfattes av dette vedlegg, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de oppfyller 
disse kravene i motorens normale levetid under normale bruksforhold. For å nå denne målsettingen kan 
det godtas at motorer som har vært brukt lenger enn den relevante holdbarhetstiden nevnt i artikkel 4 i 
forordning (EF) nr. 595/2009, kan vise noe forringelse i overvåkingssystemets ytelse og følsomhet.

2.1. Alternativ godkjenning

 Dersom produsenten ber om det, skal når det gjelder kjøretøyer i gruppe M1, M2, N1 og N2 med en største 
tillatt masse på høyst 7,5 tonn, og kjøretøyer i gruppe M3 i klasse I, klasse II og klasse A og klasse B som 
definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF med en tillatt masse på høyst 7,5 tonn, oppfyllelse av kravene 
i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008 anses å være likeverdig med oppfyllelse av kravene i dette 
vedlegg.

 Dersom en slik alternativ godkjenning brukes, skal opplysningene som gjelder NOx-kontrolltiltakenes 
korrekte funksjon i nr. 3.2.12.2.8.1-3.2.12.2.8.5 i del 2 i tillegg 4 til vedlegg I, erstattes med opplysningene 
i nr. 3.2.12.2.8 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.

 Selektiv anvendelse av bestemmelsene i dette vedlegg og av bestemmelsene i vedlegg XVI til forordning 
(EF) nr. 692/2008 er ikke tillatt, unntatt i det omfang det uttrykkelig er tillatt i dette nummer.

2.2. Påkrevde opplysninger

2.2.1. Produsenten skal på den måten som er angitt i tillegg 4 til vedlegg I, gi opplysninger som fullt ut beskriver 
de funksjonelle driftsegenskapene til et motorsystem som omfattes av dette vedlegg.

2.2.2. I søknaden om typegodkjenning skal produsenten angi egenskapene for alle reagenser som forbrukes 
av et eventuelt utslippskontrollsystem. Denne spesifikasjonen skal omfatte typer og konsentrasjoner, 
driftstemperaturforhold og henvisninger til internasjonale standarder.

2.2.3. Detaljerte skriftlige opplysninger som fullt ut beskriver de funksjonelle driftsegenskapene til 
varslingssystemet for fører som nevnt i avsnitt 4, samt motiveringssystemet for fører som nevnt i avsnitt 5, 
skal framlegges for godkjenningsmyndigheten når søknaden om typegodkjenning inngis.

2.2.4. Når en produsent søker om godkjenning av en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhet, skal det i 
den dokumentasjonspakken som er nevnt i artikkel 5 nr. 3, artikkel 7 nr. 3 eller artikkel 9 nr. 3, inngå egnede 
krav som sikrer at kjøretøyet, når det brukes på vei eller annet egnet sted, oppfyller kravene i dette vedlegg. 
Denne dokumentasjonen skal inneholde følgende:

a) detaljerte tekniske krav, herunder bestemmelser som sikrer forenlighet med de overvåkings-, varslings- 
og motiveringssystemene som finnes i motorsystemet, for å oppfylle kravene i dette vedlegg,

b) den framgangsmåten for kontroll som skal overholdes ved montering av motoren i kjøretøyet.

 Under godkjenningsprosessen for motorsystemet kan det kontrolleres at slike monteringskrav finnes og er 
egnede.

 Dokumentasjonen nevnt i bokstav a) og b), kreves ikke dersom produsenten søker om EF-typegodkjenning 
av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold.
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2.3. Driftsforhold

2.3.1. Alle motorsystemer som hører inn under dette vedleggs virkeområde, skal bevare sine 
utslippskontrollegenskaper under alle forhold som normalt forekommer på Unionens territorium, særlig 
ved lave omgivelsestemperaturer, i samsvar med vedlegg VI.

2.3.2. Systemet for overvåking av utslippskontroll skal fungere:

a) ved omgivelsestemperaturer mellom 266 K og 308 K (– 7 °C og 35 °C),

b) ved alle høyder under 1600 m,

c) ved kjølevannstemperatur over 343 K (70 °C).

 Dette nummer får ikke anvendelse på reagensnivået i beholderen, som skal overvåkes under alle driftsforhold 
der måling er teknisk gjennomførbart, herunder alle forhold der en flytende reagens ikke er fryst.

2.4. Frostbeskyttelse for reagenser

2.4.1. Produsenten kan bruke en reagensbeholder og et doseringssystem som er oppvarmet eller uoppvarmet, i 
samsvar med de generelle kravene i nr. 2.3.1. Et oppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.4.2. Et 
uoppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.4.3.

2.4.1.1. Bruk av uoppvarmet reagensbeholder og doseringssystem skal være angitt i skriftlige instrukser til eieren 
av kjøretøyet.

2.4.2. Oppvarmet reagensbeholder og doseringssystem

2.4.2.1. Dersom reagensen er fryst, skal produsenten sikre at reagensen kan brukes igjen innen høyst 70 minutter 
etter at kjøretøyet er startet ved en omgivelsestemperatur på 266 K (– 7 °C).

2.4.2.2. Demonstrasjon

2.4.2.2.1. Reagensbeholderen og doseringssystemet skal stabiliseres ved 255 K (– 18 °C) i 72 timer eller til 
hovedparten av reagensen har fått fast form.

2.4.2.2.2. Etter stabiliseringsperioden nevnt i nr. 2.4.2.2.1 skal motoren startes og gå ved en omgivelsestemperatur på 
266 K (– 7 °C) slik: 10-20 minutter tomgang, etterfulgt av inntil 50 minutter ved høyst 40 % belastning.

2.4.2.2.3. Reagensdoseringssystemet skal være fullt funksjonsdyktig ved slutten av prøvingsmetodene beskrevet i 
nr. 2.4.2.2.1 og 2.4.2.2.2.

2.4.2.2.4. Demonstrasjon av at kravene i nr. 2.4.2.2 er oppfylt, kan skje i prøvingslokalet i et kjølerom utstyrt med et 
motor- eller kjøretøydynamometer, eller kan være basert på prøvinger av kjøretøyet i felt, som godkjent av 
godkjenningsmyndigheten.

2.4.3. Uoppvarmet reagensbeholder og doseringssystem

2.4.3.1. Varslingssystemet for fører beskrevet i avsnitt 4 skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagensdosering 
ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C).

2.4.3.2. Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres dersom det ikke skjer noen reagensdosering 
ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C) innen høyst 70 minutter etter at kjøretøyet startet.

2.5. Hver separate reagensbeholder som er montert i et kjøretøy, skal ha en innretning for å ta prøver av væsken 
i beholderen, og for å gjøre dette uten behov for opplysninger som ikke oppbevares i kjøretøyet. Stedet der 
prøven skal tas, skal være lett tilgjengelig, og det skal ikke være nødvendig å bruke spesialverktøy eller 
-innretninger av noe slag. I dette avsnitt skal ikke nøkler eller systemer som normalt finnes i kjøretøyet for 
å sperre tilgangen til beholderen, anses som spesialverktøy eller -innretninger.
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3. KRAV TIL VEDLIKEHOLD

3.1. Produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon eller 
sørge for at slik veiledning blir levert til alle eiere av nye kjøretøyer eller nye motorer som er typegodkjent 
i samsvar med denne forordning.

 I veiledningen skal det angis at dersom kjøretøyets utslippskontrollsystem ikke fungerer korrekt, skal 
føreren varsles om problemet gjennom varslingssystemet for fører, og at aktivering av motiveringssystemet 
for fører som følge av at denne varslingen overses, vil føre til at kjøretøyet ikke kan fungere effektivt.

3.2. Veiledningen skal inneholde krav til riktig bruk og vedlikehold av kjøretøyer for å opprettholde deres 
utslippsytelse, herunder, dersom det er relevant, riktig forbruk av reagenser.

3.3. Veiledningen skal være skrevet på et klart og ikke-teknisk språk og på det eller de offisielle språkene i den 
medlemsstaten der et nytt kjøretøy eller en ny motor selges eller registreres.

3.4. I veiledningen skal det angis om kjøretøyets fører skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de 
normale serviceintervallene. I veiledningen skal også den påkrevde reagenskvaliteten angis. Det skal angis 
hvordan føreren bør fylle på reagensbeholderen. Det skal også angis hvor mye reagens kjøretøytypen 
sannsynligvis forbruker, og hvor ofte det er sannsynlig at reagens må fylles på.

3.5. I veiledningen skal det angis at det er viktig å bruke og etterfylle en påkrevd reagens med de korrekte 
spesifikasjonene for at kjøretøyet skal oppfylle kravene til utstedelse av samsvarssertifikatet for den aktuelle 
kjøretøytypen.

3.6. I veiledningen skal det fastslås at det kan være straffbart å bruke et kjøretøy som ikke forbruker en eventuell 
reagens dersom reagensen er påkrevd for å redusere utslippene.

3.7. I veiledningen skal det forklares hvordan varslingssystemet og motiveringssystemet for fører fungerer. I 
tillegg skal det forklares hva som skjer med hensyn til kjøretøyets ytelse og feilregistrering, dersom man 
overser varslingssystemet og unnlater å fylle på reagens eller korrigere et problem.

4. VARSLINGSSYSTEM FOR FØRER

4.1. Kjøretøyet skal ha et varslingssystem for fører som består av en visuell alarm som varsler føreren når det 
er oppdaget at reagensnivået er lavt, reagenskvaliteten er ukorrekt, reagensforbruket er for lavt, eller det er 
oppdaget en funksjonssvikt som kan skyldes ulovlige inngrep og som vil aktivere motiveringssystemet for 
fører dersom det ikke rettes opp i tide. Varslingssystemet skal også være aktivt når motiveringssystemet for 
fører beskrevet i avsnitt 5 er aktivert.

4.2. OBD-visningssystemet i kjøretøyet beskrevet i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, og som det 
vises til i vedlegg X til denne forordning, skal ikke brukes til å frambringe de visuelle alarmene som 
er beskrevet i nr. 4.1. Varslingen skal ikke være den samme som den varslingen som brukes til OBD 
(det vil si feilindikatoren - MI), eller til annet vedlikehold av motoren. Det skal ikke være mulig å slå 
av varslingssystemet eller de visuelle alarmene ved hjelp av en avleser dersom årsaken til at varslingen 
aktiveres, ikke er blitt korrigert.

4.3. Varslingssystemet for fører kan vise korte meldinger, herunder meldinger som tydelig angir følgende:

a) gjenstående avstand eller tid før aktivering av motivering på lavt nivå eller kraftig motivering,

b) graden av dreiemomentbegrensning,

c) de vilkårene som skal foreligge for at deaktiveringen av kjøretøyet skal kunne oppheves.

 Systemet som brukes for vise de meldingene som er nevnt i dette nummer, kan være det samme som det som 
brukes til OBD-systemet eller til andre vedlikeholdsformål.
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4.4. Etter produsentens valg kan varslingssystemet bestå av et lydsignal som varsler føreren. Det skal være tillatt 
for føreren å stenge av lydsignaler.

4.5. Varslingssystemet for fører skal aktiveres som angitt i nr. 6.2, 7.2, 8.4 og 9.3.

4.6. Varslingssystemet for fører skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. Varslingssystemet 
for fører skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er fjernet.

4.7. Varslingssystemet kan avbrytes midlertidig av andre varslingssignaler som gir viktige meldinger om 
sikkerhet.

4.8. En innretning som gjør det mulig for føreren å dempe de visuelle alarmene som varslingssystemet gir, kan 
installeres på kjøretøyer som brukes av redningstjenesten eller på kjøretøyer i de gruppene som er definert 
i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2007/46/EF.

4.9. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av varslingssystemet for fører 
er angitt i tillegg 2.

4.10. Som ledd i søknaden om typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 
funksjonen til varslingssystemet for fører, som angitt i tillegg 1.

5. MOTIVERINGSSYSTEM FOR FØRER

5.1. Kjøretøyet skal være utstyrt med et totrinns motiveringssystem for fører som begynner med motivering på 
lavt nivå (en ytelsesbegrensning) etterfulgt av en kraftig motivering (effektiv deaktivering av kjøretøyets 
drift).

5.2. Kravene til et motiveringssystem for fører skal ikke gjelde motorer eller kjøretøyer som brukes av 
redningstjenesten eller motorer eller kjøretøyer som er angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i direktiv 
2007/46/EF. Permanent deaktivering av motiveringssystemet for fører skal bare foretas av motor- eller 
kjøretøyprodusenten.

5.3. System for motivering på lavt nivå

 Systemet for motivering på lavt nivå skal redusere største tilgjengelige dreiemoment for motoren over 
motorturtallsområdet med 25 % mellom høyeste dreiemoment og turtallsregulatorens bruddpunkt som 
beskrevet i tillegg 3.

 Systemet for motivering på lavt nivå skal aktiveres når kjøretøyet står stille for første gang etter at noen av 
forholdene angitt i nr. 6.3, 7.3, 8.5 og 9.4 har inntruffet.

5.4. System for kraftig motivering

 Motor- eller kjøretøyprodusenten skal installere minst ett av systemene for kraftig motivering beskrevet i 
nr. 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3, og systemet for «deaktivering etter tidsbegrensning» som er beskrevet i nr. 5.4.4.

5.4.1. Et system for «deaktivering etter omstart» skal begrense kjøretøyets hastighet til 20 km/t (krypinnstilling) 
etter at motoren er slått av på anmodning fra føreren (nøkkel-av).

5.4.2. Et system for «deaktivering etter påfylling av drivstoff» skal begrense kjøretøyets hastighet til 20 km/t 
(krypinnstilling) etter at drivstoffnivået i tanken har steget med en målbar mengde, som ikke skal være mer 
enn 10 % av drivstofftankens kapasitet og skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten på grunnlag av 
drivstoffnivåmålerens tekniske kapasitet og en erklæring fra produsenten.

5.4.3. Et system for «deaktivering etter parkering» skal begrense kjøretøyets hastighet til 20 km/t (krypinnstilling) 
etter at kjøretøyet har stått stille i mer enn én time.

5.4.4. Et system for «deaktivering etter tidsbegrensning» skal begrense kjøretøyets hastighet til 20 km/t 
(krypinnstilling) første gang kjøretøyet står stille etter åtte timers motordrift, dersom ingen av systemene 
beskrevet i nr. 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 er blitt aktivert tidligere.

5.5. Motiveringssystemet for fører skal aktiveres som angitt i nr. 6.3, 7.3, 8.5 og 9.4.
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5.5.1. Når motiveringssystemet for fører har bestemt at systemet for kraftig motivering skal aktiveres, skal 
systemet for motivering på lavt nivå fortsette å være aktivert til kjøretøyets hastighet er blitt begrenset til 
20 km/t (krypinnstilling).

5.6. Motiveringssystemet for fører skal deaktiveres når vilkårene for at det aktiveres, er opphørt. 
Motiveringssystemet for fører skal bare deaktiveres automatisk dersom årsaken til at det ble aktivert, er 
fjernet.

5.7. Nærmere opplysninger om framgangsmåtene for aktivering og deaktivering av motiveringssystemet for 
fører finnes i tillegg 2.

5.8. Som ledd i søknaden om typegodkjenning i henhold til denne forordning skal produsenten demonstrere 
funksjonen til motiveringssystemet for fører, som angitt i tillegg 1.

6. REAGENSTILGANG

6.1. Reagensindikator

 Kjøretøyet skal være utstyrt med en særlig indikator på instrumentbordet som tydelig gir føreren melding 
om reagensnivået i reagensbeholderen. Minste akseptable ytelsesnivå for reagensindikatoren er at den 
kontinuerlig skal vise reagensnivået mens varslingssystemet for fører nevnt i nr. 4 er aktivert for å vise 
problemer med reagenstilgangen. Reagensindikatoren kan være utformet med analog eller digital visning, 
og kan vise nivået som en andel av beholderens fulle kapasitet, mengden resterende reagens eller anslått 
gjenværende kjørestrekning.

 Reagensindikatoren skal være plassert i umiddelbar nærhet av drivstoffindikatoren.

6.2. Aktivering av varslingssystemet for fører

6.2.1. Varslingssystemet for fører angitt i nr. 4, skal aktiveres dersom reagensnivået er lavere enn 10 % av 
kapasiteten i reagensbeholderen eller en høyere prosentdel etter produsentens valg.

6.2.2. Den varslingen som gis, skal være tilstrekkelig tydelig til at føreren forstår at reagensnivået er lavt. Dersom 
varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal den visuelle varslingen vise en melding 
som angir et lavt reagensnivå (for eksempel «lavt urea-nivå», «lavt AdBlue-nivå» eller «lavt reagensnivå»).

6.2.3. I starten trenger ikke varslingssystemet for fører å være aktivert hele tiden, men aktiveringen skal tilta i 
intensitet slik at det er aktivert hele tiden når reagensnivået nærmer seg en svært lav andel av kapasiteten i 
reagensbeholderen og det punktet der motiveringssystemet for fører aktiveres, nærmer seg. Det skal ende i 
en melding til føreren på et nivå som velges av produsenten, men som er tilstrekkelig mer tydelig enn det 
punktet der motiveringssystemet for fører i nr. 6.3, aktiveres.

6.2.4. Det skal ikke være lett å deaktivere eller overse den kontinuerlige varslingen. Dersom varslingssystemet 
omfatter et system for visning av meldinger, skal det vises en tydelig melding (for eksempel «fyll på urea», 
«fyll på AdBlue» eller «fyll på reagens»). Den kontinuerlige varslingen kan avbrytes midlertidig av andre 
varslingssignaler som gir viktige meldinger om sikkerhet.

6.2.5. Det skal ikke være mulig å slå av varslingssystemet for fører før reagensbeholderen er fylt på til et nivå som 
ikke utløser aktivering.

6.3. Aktivering av motiveringssystemet for fører

6.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom reagensnivået i 
beholderen er lavere enn 2,5 % av den nominelle fulle kapasiteten eller en høyere prosentdel etter 
produsentens valg.

6.3.2. Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4 skal aktiveres dersom reagensbeholderen er tom (det vil 
si dersom doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen) eller på ethvert nivå under 2,5 % 
av den nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg.
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6.3.3. Det skal ikke være mulig å slå av systemet for motivering på lavt nivå eller for kraftig motivering før 
reagensbeholderen er fylt på til et nivå som ikke utløser de respektive aktiveringene.

7. OVERVÅKING AV REAGENSKVALITET

7.1. Kjøretøyet skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme om det forekommer en ukorrekt reagens 
om bord i et kjøretøy.

7.1.1. Produsenten skal angi en minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin, som fører til at eksosutslippene 
ikke overstiger grenseverdiene angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009.

7.1.1.1. Under innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7, og på anmodning fra produsenten i henhold til nr. 7.1.1, 
skal henvisningen til grenseverdien for NOx-utslipp angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009, 
erstattes av verdien 900 mg/kWh.

7.1.1.2. Den korrekte verdien av CDmin skal demonstreres under typegodkjenningen etter framgangsmåten definert i 
tillegg 6, og registreres i den utvidede dokumentasjonspakken som angitt i artikkel 3 og avsnitt 8 i vedlegg I.

7.1.2. Eventuelle reagenskonsentrasjoner som er lavere enn CDmin, skal påvises og med hensyn til nr. 7.1, anses 
som en ukorrekt reagens.

7.1.3. En særlig teller (reagenskvalitetsteller) skal tildeles reagenskvaliteten. Reagenskvalitetstelleren skal telle 
antall motordriftstimer med en ukorrekt reagens.

7.1.4. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av reagenskvalitetstelleren 
finnes i tillegg 2.

7.1.5. Opplysninger om reagenskvalitetstelleren skal gjøres tilgjengelig på en standardisert måte i samsvar med 
bestemmelsene i tillegg 5.

7.2. Aktivering av varslingssystemet for fører

 Dersom overvåkingssystemet oppdager eller, dersom det er relevant, bekrefter at reagenskvaliteten er 
ukorrekt, skal varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 4 aktiveres. Dersom varslingssystemet omfatter et 
system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel 
«ukorrekt urea påvist», «ukorrekt AdBlue påvist» eller «ukorrekt reagens påvist»).

7.3. Aktivering av motiveringssystemet for fører

7.3.1. Systemet for motivering på lavt nivå beskrevet i nr. 5.3 skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er 
korrigert innen 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 7.2.

7.3.2. Systemet for kraftig motivering beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom reagenskvaliteten ikke er korrigert 
innen 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 7.2.

7.3.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres, skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer 
gjentatte ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i tillegg 2.

8. OVERVÅKING AV REAGENSFORBRUK

8.1. Kjøretøyet skal ha en innretning som gjør det mulig å bestemme reagensforbruket, og som gir tilgang til 
opplysninger om reagensforbruket eksternt.

8.2. Tellere for forbruk og dosering av reagens

8.2.1. Det skal være tildelt en særlig teller for reagensforbruk («reagenskvalitetsteller»), og en annen til 
doseringen («doseringsteller»). Disse tellerne skal telle antall motordriftstimer med henholdsvis ukorrekt 
reagensforbruk og avbrytelser i reagensdoseringen.

8.2.2. Nærmere opplysninger om kriteriene og mekanismene for aktivering og deaktivering av 
reagensforbrukstelleren og doseringstelleren finnes i tillegg 2.
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8.2.3. Opplysninger om reagensforbrukstelleren og doseringstelleren skal gjøres tilgjengelig på en standardisert 
måte i samsvar med bestemmelsene i tillegg 5 til dette vedlegg.

8.3. Overvåkingsforhold

8.3.1. Den lengste påvisningsperioden for utilstrekkelig reagensforbruk er 48 timer eller det tidsrommet som 
tilsvarer et nødvendig reagensforbruk på minst 15 liter, alt etter hva som er lengst.

8.3.2. For å overvåke reagensforbruket skal minst én av følgende parametrer i kjøretøyet eller motoren overvåkes:

a) reagensnivået i kjøretøyets beholder,

b) tilførsel eller mengde av reagens innsprøytet så nær innsprøytingsstedet til et system for etterbehandling 
av eksos som det er teknisk mulig å gjennomføre.

8.4. Aktivering av varslingssystemet for fører

8.4.1. Varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 4 skal aktiveres dersom det påvises et avvik på mer enn 20 % 
mellom gjennomsnittlig reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet 
over et tidsrom som skal defineres av produsenten, men som ikke skal være lenger enn det lengste tidsrommet 
som er definert i nr. 8.3.1. Dersom varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal det 
vise en melding som angir årsaken til varslingen (for eksempel «feil i urea-doseringen», «feil i AdBlue-
doseringen» eller «feil i reagensdoseringen»).

8.4.1.1. Fram til utgangen av innfasingsperioden angitt i artikkel 4 nr. 7 skal varslingssystemet for fører beskrevet 
i nr. 4 aktiveres dersom det påvises et avvik på mer enn 50 % mellom gjennomsnittlig reagensforbruk 
og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet over et tidsrom som skal defineres av 
produsenten, men som ikke skal være lenger enn det lengste tidsrommet som er definert i nr. 8.3.1.

8.4.2. Varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 4 skal aktiveres dersom reagensdoseringen avbrytes. Dersom 
varslingssystemet omfatter et system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir en 
passende varsling. Dette er ikke nødvendig dersom avbrytelsen er utløst av motorens ECU fordi kjøretøyets 
driftsforhold er av en slik art at kjøretøyets utslipp ikke krever reagensdosering.

8.5. Aktivering av motiveringssystemet for fører

8.5.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres dersom en feil i 
reagensforbruket eller en avbrytelse i reagensdoseringen ikke er korrigert innen ti motordriftstimer etter 
aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 8.4.1 og 8.4.2.

8.5.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres dersom en feil i reagensforbruket 
eller en avbrytelse i reagensdoseringen ikke er korrigert innen 20 motordriftstimer etter aktivering av 
varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 8.4.1 og 8.4.2.

8.5.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres, skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer 
gjentatte ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i tillegg 2.

9. OVERVÅKINGSFEIL SOM KAN SKYLDES ULOVLIGE INNGREP

9.1.  I tillegg til nivået av reagens i reagensbeholderen, reagenskvaliteten og reagensforbruket skal følgende feil 
overvåkes av systemet for å forhindre ulovlige inngrep, ettersom de kan skyldes slike inngrep:

a) hindring av EGR-ventilens funksjon,

b) feil i inngrepsovervåkingssystemet som beskrevet i nr. 9.2.1.
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9.2. Krav til overvåking

9.2.1. Inngrepsovervåkingssystemet skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller deaktivering 
av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i nr. 6-8 (overvåking av komponenter).

 En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, er for eksempel følere som direkte 
måler NOx-konsentrasjonen, følere for ureakvalitet, følere for omgivelsestemperatur og følere som brukes 
til å overvåke reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk.

9.2.2. Teller for EGR-ventil

9.2.2.1. En særlig teller skal tildeles en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall 
motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en hindret EGR-ventil, er aktiv.

9.2.2.2. Nærmere opplysninger om kriteriene og mekanismene for aktivering og deaktivering av telleren for EGR-
ventilen finnes i tillegg 2 til dette vedlegg.

9.2.2.3. Opplysninger om telleren for EGR-ventilen skal gjøres tilgjengelig på en standardisert måte i samsvar med 
bestemmelsene i tillegg 5.

9.2.3. Overvåkingssystemtellere

9.2.3.1. En særlig teller skal tildeles hver av de overvåkingsfeilene som er angitt i nr. 9.1 bokstav b). 
Overvåkingssystemtellerne skal telle antall motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til 
en funksjonssvikt i overvåkingssystemet, er aktiv. Det skal være tillatt å gruppere flere feil i én teller.

9.2.3.2. Nærmere opplysninger om kriteriene for aktivering og deaktivering av overvåkingssystemtellerne og de 
tilknyttede mekanismene finnes i tillegg 2.

9.2.3.3. Opplysninger om overvåkingssystemtelleren skal gjøres tilgjengelig på en standardisert måte i samsvar med 
bestemmelsene i tillegg 5.

9.3. Aktivering av varslingssystemet for fører

 Varslingssystemet for fører som er beskrevet i nr. 4, skal aktiveres dersom noen av feilene angitt i nr. 9, 
forekommer, og skal angi at det er nødvendig å utføre en reparasjon raskt. Dersom varslingssystemet 
omfatter et system for visning av meldinger, skal det vise en melding som angir årsaken til varslingen (for 
eksempel «reagensdoseringsventil frakoplet» eller «kritisk utslippsfeil»).

9.4. Aktivering av motiveringssystemet for fører

9.4.1. Systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal aktiveres når en feil angitt i nr. 9.1, ikke 
er korrigert innen 36 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 9.3.

9.4.2. Systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal aktiveres når en feil angitt i nr. 9.1, ikke er 
korrigert innen 100 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 9.3.

9.4.3. Antall timer før motiveringssystemene aktiveres, skal reduseres dersom funksjonssvikten forekommer 
gjentatte ganger, i samsvar med mekanismen beskrevet i tillegg 2.

______
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Tillegg 1

Demonstrasjonskrav

1. GENERELT

1.1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten en fullstendig dokumentasjonspakke som begrunner 
SCR-systemets samsvar med kravene i dette vedlegg med hensyn til dets kapasitet for overvåking og aktivering 
av systemet for varsling og motivering av fører, som kan omfatte:

a) algoritmer og beslutningsskjemaer,

b) prøvinger og/eller simuleringsresultater,

c) henvisninger til tidligere godkjente overvåkingssystemer osv.

1.2. Samsvar med kravene i dette vedlegg skal demonstreres under typegodkjenningen ved at følgende 
demonstrasjoner utføres som vist i tabell 1 og angitt i dette tillegget:

a) en demonstrasjon av aktiveringen av varslingssystemet,

b) en demonstrasjon av aktiveringen av systemet for motivering på lavt nivå,

c) en demonstrasjon av aktiveringen av systemet for kraftig motivering.

Tabell 1

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 3, 4 og 5

Mekanisme Demonstrasjonselementer

Aktivering av varslingssystem som 
angitt i nr. 3

a) Fire aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens)

b) Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans

Aktivering av system for motivering 
på lavt nivå som angitt i nr. 4

a) To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens)

b) Supplerende demonstrasjonselementer

c) En prøving av dreiemomentbegrensning

Aktivering av system for kraftig 
motivering som angitt i nr. 5

a) To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens)

b) Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans

c) Demonstrasjonselementer for korrekt kjøretøyatferd under 
motivering

2. MOTORFAMILIER ELLER OBD-MOTORFAMILIER

 En motorfamilies eller en OBD-motorfamilies samsvar med kravene i dette vedlegg kan demonstreres 
ved prøving av et av medlemmene i den aktuelle familien, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor 
godkjenningsmyndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette vedlegg, 
er de samme for alle motorer i familien.

2.1. Slik demonstrasjon kan skje ved å legge fram for godkjenningsmyndigheten opplysninger som algoritmer, 
funksjonsanalyser osv.

2.2. Produsenten velger ut prøvingsmotoren i samråd med godkjenningsmyndigheten. Den kan være den 
representative motoren i den aktuelle familien, men behøver ikke være det.

2.3. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en OBD-motorfamilie som allerede er typegodkjent i samsvar 
med nr. 2.1 (figur 1), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, 
forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å 
oppfylle kravene i dette vedlegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og OBD-motorfamiliene.
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Figur 1

Tidligere demonstrert samsvar for en OBD-motorfamilie

3. DEMONSTRASJON AV AKTIVERING AV VARSLINGSSYSTEMET

3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre én prøving for hver av de aktuelle 
feilgruppene i nr. 6-9, for eksempel: mangel på reagens, lav reagenskvalitet, lavt reagensforbruk, feil i 
komponenter i overvåkingssystemet.

3.2. Valg av de feilene som skal prøves

3.2.1. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feilaktig reagenskvalitet skal en reagens velges med 
en konsentrasjon av den aktive bestanddelen som er lik eller større enn minste akseptable reagenskonsentrasjon 
CDmin, som produsenten skal opplyse om i samsvar med kravene i nr. 7.1.1 i dette vedlegg.

3.2.2. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle ukorrekt reagensforbruk skal det være tilstrekkelig 
å framkalle et avbrudd i doseringen.

3.2.2.1. Dersom aktiveringen av varslingssystemet er blitt vist ved avbrudd i doseringen, skal produsenten dessuten 
framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som algoritmer, funksjonsanalyser, resultatene av 
tidligere prøvinger osv. for å vise at varslingssystemet vil bli aktivert korrekt ved ukorrekt reagensforbruk av 
andre årsaker.

3.2.3. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan skyldes ulovlige inngrep, som definert 
i nr. 9, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav:

3.2.3.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten.

3.2.3.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen som er 
nevnt i nr. 3.2.3.1.

3.3. Demonstrasjon

3.3.1. For denne demonstrasjonen av aktivering av varslingssystemet skal det utføres en egen prøving for hver av de 
feilene som er nevnt i nr. 3.1.
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3.3.2. Under en prøving skal det ikke finnes andre feil enn den som skal undersøkes ved prøvingen.

3.3.3. Før en prøving startes, skal alle DTC-er være slettet.

3.3.4. På anmodning fra produsenten, og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de feilene som omfattes av 
prøvingen, simuleres.

3.3.5. For andre feil enn mangel på reagens skal så snart feilen er blitt framkalt eller simulert, påvisningen av denne 
feilen utføres i samsvar med avsnitt 7.1.2.2 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.

3.3.5.1. Feilsøkingssekvensen skal stoppes så snart DTC-en for den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv».

3.3.6. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle manglende reagenstilgang skal motorsystemet 
kjøre i én eller flere driftssekvenser etter produsentens skjønn.

3.3.6.1. Demonstrasjonen skal starte med et reagensnivå i beholderen som skal avtales mellom produsenten og 
godkjenningsmyndigheten, men som skal utgjøre minst 10 % av beholderens nominelle kapasitet.

3.3.6.2. Varslingssystemet anses å ha fungert korrekt dersom følgende vilkår er oppfylt samtidig:

a) varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere eller lik 10 % av reagensbeholderens 
kapasitet, og DTC-en for feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv»,

b) det «kontinuerlige» varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er høyere eller lik 
verdien oppgitt av produsenten i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.

3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses for å være fullført dersom varslingssystemet ved 
slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 3.2.1, er blitt korrekt aktivert, og DTC-
en for den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv».

4. DEMONSTRASJON AV MOTIVERINGSSYSTEMET

4.1. Demonstrasjonen av motiveringssystemet skal foretas ved prøvinger som utføres i en prøvingsbenk for 
motorer.

4.1.1. Eventuelle ytterligere komponenter eller delsystemer av kjøretøyer, som følere for omgivelsestemperatur, 
nivåfølere samt varslings- og informasjonssystemer for førere, som kreves for å utføre demonstrasjonene, 
skal være tilkoplet motorsystemet for dette formålet, eller skal simuleres på en måte som godtas av 
godkjenningsmyndigheten.

4.1.2. Dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonsprøvingene 
utføres på et ferdigoppbygd kjøretøy enten ved å montere kjøretøyet i en passende prøvingsbenk eller ved å 
kjøre det på en testbane under kontrollerte forhold.

4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle mangel på reagens og i 
tilfelle av en av de feilene som er definert i nr. 7, 8 eller 9.

4.3. For denne demonstrasjonen gjelder følgende:

a) Godkjenningsmyndigheten skal i tillegg til mangel på reagens velge en av de feilene som er definert i 
nr. 7, 8 eller 9, som tidligere er blitt brukt i demonstrasjonen av varslingssystemet.

b) Produsenten skal ha tillatelse til, etter avtale med godkjenningsmyndigheten, å simulere oppnåelsen av et 
visst antall driftstimer.

c) Oppnåelsen av den dreiemomentbegrensningen som kreves for motivering på lavt nivå, kan demonstreres 
samtidig som den generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i samsvar med 
denne forordning. Det kreves ikke separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen av 
motiveringssystemet i dette tilfellet. Den hastighetsbegrensningen som kreves for kraftig motivering, skal 
demonstreres i samsvar med kravene i nr. 5.

4.4. Produsenten skal dessuten demonstrere funksjonen til motiveringssystemet under de feilforholdene som er 
definert i nr. 7, 8 eller 9, og som ikke er blitt valgt til de demonstrasjonsprøvingene som er beskrevet i nr. 4.1, 
4.2 og 4.3. Disse tilleggsdemonstrasjonene kan utføres gjennom å framlegge for godkjenningsmyndigheten 
et teknisk tilfelle som bruker som dokumentasjon algoritmer, funksjonsanalyser og resultatene av tidligere 
prøvinger.
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4.4.1. Disse tilleggsdemonstrasjonene skal særlig demonstrere til typegodkjenningsmyndighetens tilfredshet at en 
korrekt mekanisme for begrensning av dreiemomentet er installert i motorens ECU.

4.5. Demonstrasjonsprøving av systemet for motivering på lavt nivå

4.5.1. Denne demonstrasjonen starter når varslingssystemet, eller eventuelt når det «kontinuerlige» varslingssystemet, 
er blitt aktivert som følge av påvisningen av en feil som er valgt av godkjenningsmyndigheten.

4.5.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motorsystemet 
kjøres til reagenstilgangen har nådd en verdi på 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, eller den 
verdien som er oppgitt av produsenten i samsvar med nr. 6.3.1, der systemet for motivering på lavt nivå skal 
begynne å fungere.

4.5.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens 
fra beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet.

4.5.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 
motorsystemet kjøre i det relevante antall driftstimer som er angitt i tabell 2 i tillegg 2, eller etter produsentens 
valg inntil den relevante telleren har nådd den verdien der systemet for motivering på lavt nivå blir aktivert.

4.5.4. Demonstrasjonen av systemet for motivering på lavt nivå skal anses å være fullført dersom produsenten ved 
slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 4.5.2 og 4.5.3, har demonstrert for 
godkjenningsmyndigheten at motorens ECU har aktivert mekanismen for begrensning av dreiemoment.

4.6. Demonstrasjonsprøving av systemet for kraftig motivering

4.6.1. Denne demonstrasjonen skal starte fra en tilstand der systemet for motivering på lavt nivå er aktivert tidligere, 
og kan utføres som en fortsettelse av de prøvingene som er gjennomført for å demonstrere systemet for 
motivering på lavt nivå.

4.6.2. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal motorsystemet 
kjøres til reagensbeholderen er tom (det vil si til doseringssystemet ikke lenger kan trekke mer reagens fra 
beholderen), eller har nådd en verdi på under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der systemet for 
kraftig motivering ifølge produsenten vil bli aktivert.

4.6.2.1. Produsenten kan etter avtale med godkjenningsmyndigheten simulere kontinuerlig drift ved å trekke ut reagens 
fra beholderen, enten mens motoren kjører eller når den er stoppet.

4.6.3. Dersom systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle en annen feil enn mangel på reagens i beholderen, skal 
motorsystemet kjøre i det relevante antall driftstimer angitt i tabell 2 i tillegg 2, eller etter produsentens valg 
inntil den relevante telleren har nådd den verdien der systemet med kraftig motivering blir aktivert.

4.6.4. Demonstrasjonen av systemet for kraftig motivering skal anses å være fullført dersom produsenten ved 
slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 3.6.2 og 3.6.3, har demonstrert for 
typegodkjenningsmyndigheten at den påkrevde mekanismen for begrensning av kjøretøyets hastighet, er blitt 
aktivert.

5. DEMONSTRASJON AV BEGRENSNING AV KJØRETØYETS HASTIGHET ETTER AKTIVERING AV 
SYSTEMET FOR KRAFTIG MOTIVERING

5.1. Demonstrasjonen av begrensningen av kjøretøyets hastighet etter aktivering av systemet for kraftig 
motivering kan utføres gjennom å framlegge for godkjenningsmyndigheten et teknisk tilfelle som bruker som 
dokumentasjon algoritmer, funksjonsanalyser og resultatene av tidligere prøvinger.

5.1.1. Alternativt, dersom produsenten velger det og godkjenningsmyndigheten samtykker i det, kan demonstrasjonen 
av begrensningen av kjøretøyets hastighet utføres på et ferdigoppbygd kjøretøy i samsvar med kravene i 
nr. 5.4, enten ved å montere kjøretøyet i en passende prøvingsbenk eller ved å kjøre det på en testbane under 
kontrollerte forhold.

5.2. Dersom produsenten søker om godkjenning av en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhet, skal 
produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at dokumentasjonspakken for monteringen er i 
samsvar med bestemmelsene i nr. 2.2.4 om tiltak som sikrer at kjøretøyet, når det brukes på vei eller annet 
passende sted, oppfyller kravene i dette vedlegg om kraftig motivering.

5.3. Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med produsentens dokumentasjon på at systemet med 
kraftig motivering fungerer riktig, kan godkjenningsmyndigheten be om en demonstrasjon på et enkelt 
representativt kjøretøy for å bekrefte at systemet fungerer riktig. Kjøretøydemonstrasjonen skal utføres i 
samsvar med kravene i nr. 5.4.
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5.4. Tilleggsdemonstrasjon for å bekrefte hvilken virkning aktivering av systemet for kraftig motivering har 
på et kjøretøy

5.4.1. Denne demonstrasjonen skal utføres på anmodning fra godkjenningsmyndigheten når den ikke er tilfreds 
med produsentens dokumentasjon på at systemet for kraftig motivering fungerer slik det skal. Denne 
demonstrasjonen skal utføres så snart som mulig etter avtale med godkjenningsmyndigheten.

5.4.2. En av de feilene som er definert i nr. 6-9, skal velges av produsenten, og skal framkalles eller simuleres på 
motorsystemet, etter avtale mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten.

5.4.3. Motiveringssystemet skal av produsenten settes i en tilstand der systemet for motivering på lavt nivå er blitt 
aktivert, og systemet for kraftig motivering ennå ikke er blitt aktivert.

5.4.4. Kjøretøyet skal kjøres inntil den telleren som er knyttet til den valgte feilen, har nådd det relevante antall 
driftstimer angitt i tabell 2 i tillegg 2, eller eventuelt inntil reagensbeholderen er tom eller har nådd nivået 
under 2,5 % av beholderens nominelle fulle kapasitet, der produsenten har valgt å aktivere systemet for kraftig 
motivering.

5.4.5. Dersom produsenten har valgt metoden for «deaktivering etter omstart» som nevnt i nr. 5.4.1, skal kjøretøyet 
kjøres til slutten av den aktuelle driftssekvensen, som skal omfatte en demonstrasjon av at kjøretøyet kan 
overskride 20 km/t. Etter omstart skal kjøretøyets hastighet være begrenset til høyst 20 km/t.

5.4.6. Dersom produsenten har valgt metoden for «deaktivering etter påfylling av drivstoff» som nevnt i nr. 5.4.2, 
skal kjøretøyet kjøres en kort strekning som er valgt av produsenten, til det har nådd en tilstand der det er 
tilstrekkelig reservekapasitet i tanken til at den skal kunne fylles opp med en mengde drivstoff som er definert 
i nr. 5.4.2. Driften av kjøretøyet før påfylling av drivstoff skal omfatte en demonstrasjon av at kjøretøyet kan 
overskride 20 km/t. Etter påfylling med den mengden drivstoff som er definert i nr. 5.4.2, skal kjøretøyets 
hastighet være begrenset til høyst 20 km/t.

5.4.7. Dersom produsenten har valgt metoden for «deaktivering etter parkering» som nevnt i nr. 5.4.3, skal 
kjøretøyet stoppes etter at det har kjørt en kort strekning som er valgt av produsenten, som er tilstrekkelig for 
å demonstrere at kjøretøyet kan overskride 20 km/t. Etter at kjøretøyet har stått stille i mer enn én time, skal 
kjøretøyets hastighet være begrenset til høyst 20 km/t.

______
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Tillegg 2

Beskrivelse av mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for varsling og motivering av fører

1. For å supplere kravene i dette vedlegg om mekanismene for aktivering og deaktivering av systemene for 
varsling og motivering av fører angis i dette vedlegg de tekniske kravene til innføring av disse aktiverings- 
og deaktiveringsmekanismene i samsvar med OBD-bestemmelsene i vedlegg X.

 Alle definisjoner som brukes i vedlegg X, får anvendelse på dette tillegget.

2. MEKANISME FOR AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV VARSLINGSSYSTEMET FOR FØRER

2.1. Varslingssystemet for fører skal aktiveres når diagnosefeilkoden (DTC) som er knyttet til en funksjonssvikt 
som fører til aktivering av systemet, har den statusen som er definert i tabell 1.

Tabell 1

Aktivering av varslingssystemet for fører

Type feil DTC-status for aktivering av varslingssystemet

Dårlig reagenskvalitet bekreftet og aktiv

Lavt reagensforbruk potensiell (dersom påvist etter 10 timer), ellers potensiell eller 
bekreftet og aktiv

Manglende dosering bekreftet og aktiv

Hindret EGR-ventil bekreftet og aktiv

Funksjonssvikt i overvåkingssystemet bekreftet og aktiv

2.1.1. Dersom telleren knyttet til den relevante feilen ikke står på null, og dermed angir at overvåkeren har oppdaget 
en situasjon der funksjonssvikten kan ha forekommet for annen gang eller mer, skal varslingssystemet for 
fører aktiveres når DTC har statusen «potensiell».

2.2. Varslingssystemet for fører skal deaktiveres når diagnosesystemet konkluderer med at den funksjonssvikten 
som er relevant for denne varslingen, ikke lenger er til stede, eller når opplysningene, herunder DTC-er, 
som gjelder feilene som fører til aktivering av systemet, slettes av en avleser.

2.2.1. Sletting av feilopplysninger ved hjelp av en avleser

2.2.1.1. Sletting av opplysninger, herunder DTC-er, som gjelder feilene som fører til aktivering av et varslingssignal 
for fører og tilhørende data, ved hjelp av en avleser skal utføres i samsvar med vedlegg 9B til UN-ECE-
reglement nr. 49.

2.2.1.2. Sletting av feilopplysninger skal være mulig bare når motoren er slått av («engine-off»).

2.2.1.3. Når feilopplysninger, herunder DTC-er, slettes, skal tellere som er knyttet til disse feilene og angitt i dette 
vedlegg som en teller som ikke må slettes, ikke slettes.

3. MEKANISME FOR AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV MOTIVERINGSSYSTEMET FOR 
FØRER

3.1. Motiveringssystemet for fører skal aktiveres når varslingssystemet er aktivt og telleren som er knyttet til 
den typen funksjonssvikt som fører til aktivering av systemet, har nådd den verdien som er angitt i tabell 2.

3.2. Motiveringssystemet for fører skal deaktiveres når systemet ikke lenger oppdager en funksjonssvikt som 
fører til aktivering av systemet, eller dersom opplysningene, herunder DTC-er, som gjelder feilene som 
fører til aktivering av systemet, er blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy.

3.3. Systemene for varsling og motivering av fører skal aktiveres eller deaktiveres omgående, etter hva som 
passer, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 6 etter vurdering av reagenskvaliteten i reagensbeholderen. I 
så fall skal mekanismene for aktivering eller deaktivering ikke avhenge av statusen for eventuelle tilknyttede 
DTC-er.
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4. TELLERMEKANISME

4.1. Generelt

4.1.1. For å oppfylle kravene i dette vedlegg skal systemet omfatte minst fire tellere for å registrere det antall timer 
motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget noen av følgende feil:

a) ukorrekt reagenskvalitet,

b) ukorrekt reagensforbruk,

c) avbrudd i reagensdoseringen,

d) hindret EGR-ventil,

e) feil i overvåkingssystemet som definert i nr. 9.1 bokstav b).

4.1.2. Hver av disse tellerne skal telle opp til den høyeste verdien i en 2 byte-teller med en oppløsning på 1 time, 
og skal holde denne verdien med mindre vilkårene for å nullstille telleren er oppfylt.

4.1.3. En produsent kan bruke et overvåkingssystem med én eller flere tellere.

 En enkelt teller kan akkumulere antall timer for to eller flere forskjellige funksjonssvikter som er relevante 
for denne typen teller.

4.1.3.1. Når produsenten beslutter å bruke et overvåkingssystem med flere tellere, skal systemet kunne tildele en 
særlig teller i overvåkingssystemet for hver funksjonssvikt som er relevant for denne typen teller, i samsvar 
med dette vedlegg.

4.2. Prinsipp for tellermekanismer

4.2.1. Hver av tellerne skal fungere som følger:

4.2.1.1. Dersom de starter på null, skal telleren begynne å telle så snart funksjonssvikten som er relevant for denne 
telleren, oppdages og den tilsvarende diagnosefeilkoden (DTC) har den statusen som er beskrevet i tabell 1.

4.2.1.2. Telleren skal stoppe opp og holde den gjeldende verdien dersom en enkelt overvåkingshendelse inntreffer 
og den funksjonssvikten som opprinnelig aktiverte telleren, ikke lenger kan påvises, eller dersom feilen er 
blitt slettet av en avleser eller et vedlikeholdsverktøy.

4.2.1.2.1. Dersom telleren slutter å telle når systemet for kraftig motivering er aktivt, skal telleren fryses på den 
verdien som er definert i tabell 2.

4.2.1.2.2. Dersom det finnes bare en enkelt teller i overvåkingssystemet, skal denne telleren fortsette å telle dersom en 
funksjonssvikt som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget, og den tilsvarende diagnosefeilkoden 
(DTC) har statusen «bekreftet og aktiv». Den skal stoppe opp og holde verdien angitt i nr. 4.2.1.2, eller 
4.2.1.2.1 etter hva som er relevant, dersom ingen funksjonssvikt som fører til at telleren aktiveres, 
oppdages, eller dersom alle feil som er relevant for denne telleren, er blitt slettet av en avleser eller et 
vedlikeholdsverktøy.

Tabell 2

Tellere og motivering

DTC-status for første 
aktivering av telleren

Teller verdi for 
motiver ing på 

lavt nivå

Teller verdi for 
kraftig moti vering

Fryst verdi i 
telleren i perioden 
like etter kraftig 

moti vering

Teller for reagenskvalitet bekreftet og aktiv 10 timer 20 timer 18 timer

Teller for reagensforbruk potensiell eller 
bekreftet og aktiv 
(se tabell 1)

10 timer 20 timer 18 timer

Doseringsteller bekreftet og aktiv 10 timer 20 timer 18 timer

Teller for EGR-ventil bekreftet og aktiv 36 timer 100 timer 95 timer

Overvåkings systemteller bekreftet og aktiv 36 timer 100 timer 95 timer
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4.2.1.3. Når verdien i telleren er fryst, skal telleren nullstilles når overvåkingsenhetene som er relevante for 
denne telleren, har kjørt minst én full overvåkingssyklus uten å ha oppdaget en funksjonssvikt, og ingen 
funksjonssvikt som er relevant for denne telleren, er blitt oppdaget i løpet av 36 motordriftstimer siden 
telleren sist ble holdt (se figur 1).

4.2.1.4. Telleren skal fortsette å telle fra det punktet den ville ha blitt holdt på dersom en funksjonssvikt som er 
relevant for denne telleren, oppdages i en periode da telleren er fryst (se figur 1).

Figur 1

Reaktivering og nullstilling av en teller etter en periode hvor dens verdi har vært fryst

5. BESKRIVELSE AV AKTIVERINGS- OG DEAKTIVERINGS- SAMT TELLERMEKANISMER

5.1. Dette avsnittet beskriver aktiverings- og deaktiverings- samt tellermekanismene for noen typiske tilfeller. 
Figurene og beskrivelsene i nr. 4.2, 4.3 og 4.4 er gitt bare som eksempler i dette vedlegg, og bør ikke 
betraktes som eksempler verken på kravene i denne forordning eller som definitive uttalelser om de berørte 
prosessene. Med henblikk på forenkling er for eksempel det faktum at varslingssystemet også vil være 
aktivt når motiveringssystemet er aktivt, ikke nevnt i disse beskrivelsene.

5.2. Figur 2 viser funksjonen til aktiverings- og deaktiveringsmekanismene ved overvåking av reagenstilgangen 
i fem tilfeller:

a) Eksempel på bruk 1: føreren fortsetter å bruke kjøretøyet til tross for varslingen, helt til kjøretøyets drift 
deaktiveres.

b) Eksempel på reparasjon 1 («tilstrekkelig» påfylling): føreren fyller på reagensbeholderen til et nivå 
over grenseverdien på 10 %. Varsling og motivering deaktiveres.

c) Eksempel på reparasjon 2 og 3 («utilstrekkelig» påfylling): Varslingssystemet aktiveres. Varslingsnivået 
avhenger av mengden tilgjengelig reagens.

d) Eksempel på reparasjon 4 («meget utilstrekkelig» påfylling): Motivering på lavt nivå aktiveres straks.
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Figur 2

Reagenstilgang

5.3. Figur 3 viser tre tilfeller av feil ureakvalitet:

a) Eksempel på bruk 1: Føreren fortsetter å bruke kjøretøyet til tross for varslingen, helt til kjøretøyets 
drift deaktiveres.

b) Eksempel på reparasjon 1 («dårlig» eller «uærlig» reparasjon): Etter deaktivering av kjøretøyet skifter 
føreren reagenskvalitet, men skifter den igjen like etter til en med dårlig kvalitet. Motiveringssystemet 
reaktiveres straks, og driften av kjøretøyet deaktiveres etter 2 motordriftstimer.

c) Eksempel på reparasjon 2 («god» reparasjon): Etter deaktivering av kjøretøyet korrigerer føreren 
reagenskvaliteten. En tid etter dette fyller han imidlertid på igjen en reagens med dårlig kvalitet. 
Varslingen, motiveringen og tellingen starter om fra null.

Figur 3

Påfylling av reagens med dårlig kvalitet
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5.4. Figur 4 viser tre eksempler på feil i ureadoseringssystemet. Denne figuren beskriver også prosessen som 
gjelder ved de overvåkingsfeilene som er beskrevet i avsnitt 9.

a) Eksempel på bruk 1: Føreren fortsetter å bruke kjøretøyet til tross for varslingen, helt til kjøretøyets 
drift deaktiveres.

b) Eksempel på reparasjon 1 («god» reparasjon): Etter deaktivering av kjøretøyet reparerer føreren 
doseringssystemet. En tid etter dette svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Varslingen, 
motiveringen og tellingen starter om fra null.

c) Eksempel på reparasjon 2 («dårlig» reparasjon): Under motivering på lavt nivå (dreiemomentbegrensning) 
reparerer føreren doseringssystemet. Kort tid etter svikter imidlertid doseringssystemet igjen. Systemet 
for motivering på lavt nivå reaktiveres umiddelbart, og telleren starter om fra den verdien den hadde på 
reparasjonstidspunktet.

Figur 4

Feil i reagensdoseringssystemet

______
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Tillegg 3

Dreiemomentbegrensning ved motivering på lavt nivå

Dette diagrammet viser bestemmelsene i nr. 5.3 om dreiemomentbegrensning.

______
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Tillegg 4

Demonstrasjon av korrekt montering i et kjøretøy når det gjelder motorer som er EF-typegodkjent som 
separate tekniske enheter

Dette tillegg får anvendelse dersom kjøretøyprodusenten søker om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent 
motor med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold i samsvar med denne forordning 
og forordning (EF) nr. 595/2009.

I dette tilfelle, og i tillegg til monteringskravene i vedlegg I, kreves det en demonstrasjon av korrekt montering. Denne 
demonstrasjonen skal utføres ved å framlegge for godkjenningsmyndigheten et teknisk tilfelle som bruker tekniske 
tegninger, funksjonsanalyser og resultatene av tidligere prøvinger som dokumentasjon.

Eventuelt og dersom produsenten velger det, kan dokumentasjonen omfatte montering av systemer eller komponenter 
på faktiske eller simulerte kjøretøyer, forutsatt at produsenten kan dokumentere at den monteringen som vises, er 
representativ for den standarden som vil bli oppnådd ved produksjon.

Demonstrasjonen skal vise at følgende elementer er i samsvar med kravene i dette vedlegg:

a) Monteringen om bord i kjøretøyet med hensyn til forenligheten med motorsystemet (maskinvare, programvare og 
kommunikasjon).

b) Varslings- og motiveringssystemene (for eksempel piktogrammer, aktiveringsskjemaer osv.).

c) Reagensbeholderen og de delene (for eksempel følere) som er montert på kjøretøyet for å oppfylle kravene i dette 
vedlegg.

Korrekt aktivering av varslings- og motiveringssystemene, og av informasjonslagring og interne og eksterne 
kommunikasjonssystemer, kan kontrolleres. Ingen kontroll av disse systemene skal kreve at motorsystemet eller 
komponenter demonteres, eller medføre en unødig prøvingsbyrde ved å kreve prosesser som for eksempel endring 
av ureakvaliteten eller drift av kjøretøyet eller motoren i lang tid. For å minske byrden for kjøretøyprodusenten skal 
elektriske utkoplinger og simulering av tellere med et høyt antall driftstimer velges som kontroll av disse systemene, 
dersom det er mulig.

______
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Tillegg 5

Tilgang til opplysninger om NOx-kontroll

1. Dette tillegg beskriver de spesifikasjonene som gir tilgang til opplysninger som kreves for å kontrollere kjøretøyets 
status med hensyn til om NOx-kontrollsystemet (opplysninger om NOx-kontroll) fungerer korrekt.

2. TILGANGSMETODER

2.1. Opplysninger om NOx-kontroll skal gis bare i samsvar med den eller de standardene som brukes i forbindelse med 
gjenfinning av opplysninger om motorsystem fra OBD-systemet.

2.2. Tilgang til opplysninger om NOx-kontroll skal ikke være avhengig av noen tilgangskode eller annen innretning eller 
metode som bare kan skaffes fra produsenten eller produsentens leverandører. Fortolkning av disse opplysningene 
skal ikke kreve noen spesialiserte eller særlige dekodingsopplysninger, med mindre disse opplysningene er 
offentlig tilgjengelige.

2.3. Det skal være mulig å gjenfinne alle opplysninger om NOx-kontroll fra systemet ved hjelp av den tilgangsmetoden 
som brukes til å gjenfinne OBD-opplysninger i samsvar med vedlegg X.

2.4. Det skal være mulig å gjenfinne alle opplysninger om NOx-kontroll fra systemet ved hjelp av det prøvingsutstyret 
som brukes til å gjenfinne OBD-opplysninger i samsvar med vedlegg X.

2.5. Opplysninger om NOx-kontroll skal være tilgjengelig bare med lesetilgang (skrivebeskyttet) (det vil si at det ikke 
skal være mulig å fjerne, nullstille, slette eller endre noen av dataene).

3. INNHOLD I OPPLYSNINGENE

3.1. Opplysningene om NOx-kontroll skal minst inneholde følgende opplysninger:

a) kjøretøyets understellsnummer (VIN),

b) varslingssystemets status (aktivt, ikke-aktivt),

c) status for systemet for motivering på lavt nivå (aktivt, aktivert, ikke-aktivt),

d) status for systemet for kraftig motivering (aktivt, aktivert, ikke-aktivt),

e) antall oppvarmingssykluser og antall motordriftstimer siden siste sletting av opplysninger om NOx-kontroll,

f) de typer tellere som er relevante for dette vedlegg (reagenskvalitet, reagensforbruk, doseringssystem, EGR-
ventil, overvåkingssystem) og det antall motordriftstimer som er angitt av hver av disse tellerne; dersom det 
brukes flere tellere, skal den verdien som benyttes for opplysninger om NOx-kontroll, være den verdien for 
hver av disse tellerne som gjelder den undersøkte feilen og som har den høyeste verdien,

g) DTC-ene knyttet til de funksjonssviktene som er relevante for dette vedlegg, og deres status («potensiell», 
«bekreftet og aktiv» osv.).

______
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Tillegg 6

Demonstrasjon av minste akseptable reagenskonsentrasjon CDmin

1. Produsenten skal demonstrere den korrekte verdien av CDmin under typegodkjenningen ved å utføre varmstartdelen 
av WHTC-syklusen i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49, med bruk av en 
reagens med konsentrasjonen CDmin.

2. Prøvingen skal følge den egnede forkondisjoneringssyklusen, som gjør det mulig for et system for NOx-kontroll 
med lukket sløyfe å tilpasse seg til kvaliteten på reagensen med konsentrasjonen CDmin.

3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal være lavere enn utslippsgrenseverdiene 
angitt i nr. 7.1.1 og 7.1.1.1 i dette vedlegg.

______
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VEDLEGG XIV

MÅLING AV NETTO MOTOREFFEKT

1. INNLEDNING

1.1. I dette vedlegg fastsettes kravene til måling av netto motoreffekt.

2. ALLMENT

2.1. De generelle spesifikasjonene for å gjennomføre prøvingene og tolke resultatene skal være de spesifikasjonene 
som er angitt i avsnitt 5 i UN/ECE-reglement nr. 85, med de unntakene som er angitt i dette vedlegg.

2.1.1. Måling av nettoeffekt i samsvar med dette vedlegg skal utføres på alle medlemmer av en motorfamilie.

2.2. Prøvingsdrivstoff

2.2.1. For motorer med elektrisk tenning som bruker bensin eller E85, skal avsnitt 5.2.3.1 i UN-ECE-reglement 
nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være 
det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011. I stedet for de 
ovennevnte referansedrivstoffene kan referansedrivstoffene definert av CEC (Coordinating European Council 
for the Development of performance Tests for Lubricants and Engine Fuels) for bensindrevne motorer i CEC-
dokumentene RF-01-A-84 og RF-01-A-85, brukes.

2.2.2. For motorer med elektrisk tenning som bruker LPG:

2.2.2.1. For motorer med selvtilpassende drivstoffsystem skal avsnitt 5.2.3.1 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være 
det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011. I stedet for de 
ovennevnte referansedrivstoffene kan referansedrivstoffene angitt i vedlegg 8 til denne forordning, brukes.

2.2.2.2. For motorer uten selvtilpassende drivstoffsystem skal avsnitt 5.2.3.2.2 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) 
nr. 582/2011, eller så kan de referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg 8 til denne forordning med det 
laveste C3-innholdet, brukes, eller

2.2.3. For motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass:

2.2.3.1. For motorer med selvtilpassende drivstoffsystem skal avsnitt 5.2.3.3.1 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være 
det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011. I stedet for de 
ovennevnte referansedrivstoffene kan referansedrivstoffene angitt i vedlegg 8 til denne forordning, brukes.

2.2.3.2. For motorer uten selvtilpassende drivstoffsystem skal avsnitt 5.2.3.3.2 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet, med et wobbetall på minst 52,6 
MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa). I tilfelle tvist skal drivstoffet være det referansedrivstoffet GR som er angitt i 
vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011.

2.2.3.3. For motorer som er merket for en viss drivstoffsammensetning, skal avsnitt 5.2.3.3.3 i UN-ECE-reglement 
nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet, med et wobbetall på minst 
52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa) dersom motoren er merket for gasser i H-området, eller minst 47,2 MJm-3 
(20 °C, 101,3 kPa) dersom motoren er merket for gasser i L-området. I tilfelle tvist skal drivstoffet være det 
referansedrivstoffet GR som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011 dersom motoren er merket 
for gasser i H-området, eller referansedrivstoffet G23 dersom motoren er merket for gasser i L-området, dvs. 
drivstoff med det høyeste wobbetallet for det relevante området, eller

2.2.4. For motorer med kompresjonstenning skal avsnitt 5.2.3.4 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik:

 Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet 
være det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011. I stedet 
for de ovennevnte referansedrivstoffene kan referansedrivstoffene definert av CEC, for motorer med 
kompresjonstenning i CEC-dokument RF-03-A-8, brukes.
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2.3. Motordrevet utstyr

 Kravene til motordrevet utstyr er forskjellige i henholdsvis UN-ECE-reglement nr. 85 (effektprøving) og UN-
ECE-reglement nr. 49 (utslippsprøving).

2.3.1. Ved måling av netto motoreffekt får bestemmelsene om prøvingsvilkår og hjelpeutstyr som angitt i vedlegg 5 
til UN-ECE-reglement nr. 85, anvendelse.

2.3.2. Ved utslippsprøving etter framgangsmåtene i vedlegg III til denne forordning får de bestemmelsene om 
motoreffekt som er angitt i avsnitt 6 i vedlegg 4B og tillegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 49, anvendelse.

______
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VEDLEGG XV

ENDRINGER AV FORORDNING (EF) NR. 595/2009

Vedlegg I til vedtak (EF) nr. 595/2009 skal lyde:

«VEDLEGG I

Utslippsgrenser for Euro VI

Grenseverdier:

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOx(1)
(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Partikkel -
masse

(mg/kWh)

Partikkel-
antall(2)

(#/kWh)

WHSC (CI) 1500 130 400 10 10 8,0 × 1011

WHTC (CI) 4000 160 460 10 10 6,0 × 1011

WHTC (PI) 4000 160 500 460 10 10 (3)
PI = Elektrisk tenning
CI = Kompresjonstenning
(1) Det tillatte NO2-innholdet i grenseverdien for NOx kan fastsettes senere.
(2) En ny målemetode skal innføres før 31. desember 2012.
(3) En grenseverdi for partikkelantall skal innføres før 31. desember 2012.»
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VEDLEGG XVI

ENDRINGER AV DIREKTIV 2007/46/EF

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 3.2.1.11 skal lyde:

«3.2.1.11.  (Bare Euro VI) Produsentens henvisninger i dokumentasjonspakken som kreves i artikkel 5, 7 og 
9 i forordning (EU) nr. 582/2011, og som gjør det mulig for godkjenningsmyndigheten å vurdere 
utslippskontrollstrategiene og systemene om bord i motoren for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal»

b) Nr. 3.2.2.2 skal lyde:

«3.2.2.2.  Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)(1)(6)»

c) Nytt nr. 3.2.2.2.1 skal lyde:

«3.2.2.2.1.  (Bare Euro VI) Drivstoff som kan brukes av motoren, som opplyst av produsenten i samsvar med 
nr. 1.1.2 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 (etter hva som er relevant)»

d) Nytt nr. 3.2.8.3.3 skal lyde:

«3.2.8.3.3.  (Bare Euro VI) Faktisk innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning 
av kjøretøyet: kPa»

e) Nytt nr. 3.2.9.2.1 skal lyde:

«3.2.9.2.1.  (Bare Euro VI) Beskrivelse og/eller tegning av de elementene i eksosanlegget som ikke er del av 
motorsystemet»

f) Nytt nr. 3.2.9.3.1 skal lyde:

«3.2.9.3.1.  (Bare Euro VI) Faktisk eksosmottrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning av 
kjøretøyet (gjelder bare motorer med kompresjonstenning):  .................................................  kPa»

g) Nytt nr. 3.2.9.7.1 skal lyde:

«3.2.9.7.1. (Bare Euro VI) Akseptabelt volum for eksosanlegget:  ........................................................... dm3»

h) Nytt nr. 3.2.12.1.1 skal lyde:

«3.2.12.1.1. (Bare Euro VI) Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(2)

 Dersom ja, beskrivelse og tegninger:

 Dersom nei, kreves det samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 582/2011»

i) I nr. 3.2.12.2.6.8.1 tilføyes følgende:

 «(gjelder ikke Euro VI)»

j) Nytt nr. 3.2.12.2.6.8.1.1 skal lyde:

 «3.2.12.2.6.8.1.1. (Bare Euro VI) Antall WHTC-prøvingssykluser uten regenerering (n)»

k) I nr. 3.2.12.2.6.8.2 skal følgende tilføyes:

 «(gjelder ikke Euro VI)»



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/498 19.1.2017

l) Nytt nr. 3.2.12.2.6.8.2.1 skal lyde:

 «3.2.12.2.6.8.2.1. (Bare Euro VI) Antall WHTC-prøvingssykluser med regenerering (nR)»

m) Nye nr. 3.2.12.2.6.9 og 3.2.12.2.6.9.1 skal lyde:

 «3.2.12.2.6.9. Andre systemer: ja/nei(1)

 3.2.12.2.6.9.1. Beskrivelse og virkemåte»

n) Nye nr. 3.2.12.2.7.0.1-3.2.12.2.7.0.8 skal lyde:

«3.2.12.2.7.0.1. (Bare Euro VI) Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien

3.2.12.2.7.0.2. Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant)

3.2.12.2.7.0.3.  Nummer på den OBD-motorfamilien som den representative motoren / medlemmet av 
motorfamilien tilhører:

3.2.12.2.7.0.4.  Produsentens henvisninger til den OBD-dokumentasjonen som kreves i artikkel 5 nr. 4 
bokstav c) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 582/2011, og som er angitt i vedlegg X til 
nevnte forordning med sikte på godkjenning av OBD-systemet

3.2.12.2.7.0.5.  Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for montering av et OBD-utstyrt 
motorsystem i et kjøretøy

3.2.12.2.7.0.6.  Eventuelt produsentens henvisning til den dokumentasjonspakken som gjelder montering i 
kjøretøyet av en godkjent motors OBD-system

3.2.12.2.7.0.7.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(6)

3.2.12.2.7.0.8.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av kommunikasjonsgrensesnittet for OBD-systemet 
utenfor kjøretøyet(6)»

o) Nye nr. 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 og 3.2.12.2.7.7.1 skal lyde:

«3.2.12.2.7.6.5. (Bare Euro VI) Standard kommunikasjonsprotokoll for OBD(4)

3.2.12.2.7.7.  (Bare Euro VI) Produsentens henvisning til de OBD-relaterte opplysningene som kreves i 
artikkel 5 nr. 4 bokstav d) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 582/2011 med sikte på 
samsvar med bestemmelsene om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon 
og vedlikehold av kjøretøyer, eller

3.2.12.2.7.7.1.  Som alternativ til en henvisning fra produsenten som fastsatt i nr. 3.2.12.2.7.7, en henvisning til 
vedlegget til opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 
nr. 582/2011, som inneholder følgende tabell, utfylt i samsvar med det angitte eksempelet:

 Komponent — Feilkode — Overvåkingsstrategi — Kriterier for påvisning av feil — 
Kriterier for aktivering av feilindikator — Sekundære parametrer — Forkondisjonering — 
Demonstrasjonsprøving

 Katalysator — P0420 — Signaler fra lambda-sonde 1 og 2 — Forskjeller mellom 
signalene fra sonde 1 og 2 — Tredje syklus — Motorturtall, motorbelastning, A/F-modus, 
katalysatortemperatur — To type 1-sykluser — Type 1»

p) Nye nr. 3.2.12.2.8.1-3.2.12.2.8.8.3 skal lyde:

«3.2.12.2.8.1.  (Bare Euro VI) Systemer for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.2.  (Bare Euro VI) Motor med permanent deaktivering av motiveringssystemet for fører, til bruk 
av redningstjenesten eller i kjøretøyer angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv: ja/nei

3.2.12.2.8.3.  (Bare Euro VI) Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien som vurderes for å sikre at NOx-
kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.4.  (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant)
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3.2.12.2.8.5.  (Bare Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilien som den representative motoren / 
medlemmet av motorfamilien tilhører

3.2.12.2.8.6.  (Bare Euro VI) Laveste konsentrasjon av den aktive bestanddelen som finnes i reagensen som 
ikke aktiverer varslingssystemet (CDmin): (volumprosent)

3.2.12.2.8.7.  (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for montering av et 
system for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.8.  Komponenter i kjøretøyet som tilhører systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer 
som de skal

3.2.12.2.8.8.1. Aktivering av krypinnstilling:

 «deaktivering etter omstart» / «deaktivering etter påfylling av drivstoff» / «deaktivering etter 
parkering»(7)

3.2.12.2.8.8.2.  Eventuelt produsentens henvisning til den dokumentasjonspakken som gjelder montering 
i kjøretøyet av systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal på en 
godkjent motor

3.2.12.2.8.8.3.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av varslingssignalet(6)»

q) Nye nr. 3.2.17.8.1.0.1 og 3.2.17.8.1.0.2 skal lyde:

«3.2.17.8.1.0.1. (Bare Euro VI) Selvtilpassende funksjon? Ja/nei(1)

3.2.17.8.1.0.2.  (Bare Euro VI) Kalibrering for en bestemt gassammensetning NG-H/NG-L/NG-HL(1)

 Omdanning for en bestemt gassammensetning NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt(1)»

r) Nye nr. 3.5.4-3.5.5.2 skal lyde:

«3.5.4. CO2-utslipp for tunge nyttekjøretøyer (bare Euro VI)

3.5.4.1. Utslipp av CO2 WHSC-prøving  ................................................................................................  g/kWh

3.5.4.2. Utslipp av CO2 WHTC-prøving:  ..............................................................................................  g/kWh

3.5.5.  Drivstofforbruk for tunge nyttekjøretøyer (bare Euro VI)

3.5.5.1. Drivstofforbruk WHSC-prøving:  ..............................................................................................  g/kWh

3.5.5.2. Drivstofforbruk WHTC-prøving: ............................................................................................  g/kWh»

2) I del I avsnitt A i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 3.2.1.11 skal lyde:

«3.2.1.11. (Bare Euro VI) Produsentens henvisninger i dokumentasjonspakken som kreves i artikkel 5, 7 og 
9 i forordning (EU) nr. 582/2011, og som gjør det mulig for godkjenningsmyndigheten å vurdere 
utslippskontrollstrategiene og systemene om bord i motoren for å sikre at NOx-kontrolltiltakene 
fungerer som de skal»

b) Nr. 3.2.2.2 skal lyde:

«3.2.2.2  Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)(1)(6)»

c) Nytt nr. 3.2.2.2.1 skal lyde:

«3.2.2.2.1.  (Bare Euro VI) Drivstoff som kan brukes av motoren, som opplyst av produsenten i samsvar med 
nr. 1.1.3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 (etter hva som er relevant)»
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d) Nytt nr. 3.2.8.3.3 skal lyde:

«3.2.8.3.3.  (Bare Euro VI) Faktisk innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning 
av kjøretøyet: kPa»

e) Nytt nr. 3.2.9.2.1 skal lyde:

«3.2.9.2.1.  (Bare Euro VI) Beskrivelse og/eller tegning av de elementene i eksosanlegget som ikke er del av 
motorsystemet»

f) Nytt nr. 3.2.9.3.1 skal lyde:

«3.2.9.3.1.  (Bare Euro VI) Faktisk eksosmottrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning av 
kjøretøyet (gjelder bare motorer med kompresjonstenning):  .................................................  kPa»

g) Nytt nr. 3.2.9.7.1 skal lyde:

 «3.2.9.7.1. (Bare Euro VI) Akseptabelt volum for eksosanlegget:  ........................................................... dm3»

h) Nytt nr. 3.2.12.1.1 skal lyde:

«3.2.12.1.1.  (Bare Euro VI) Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(2)

 Dersom ja, beskrivelse og tegninger:

 Dersom nei, kreves det samsvar med vedlegg V til forordning (EU) nr. 582/2011»

i) Nye nr. 3.2.12.2.6.9 og 3.2.12.2.6.9.1 skal lyde:

«3.2.12.2.6.9. Andre systemer: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.9.1. Beskrivelse og virkemåte»

j) Nye nr. 3.2.12.2.7.0.1-3.2.12.2.7.0.8 skal lyde:

«3.2.12.2.7.0.1. (Bare Euro VI) Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien

3.2.12.2.7.0.2.  (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant)

3.2.12.2.7.0.3.  (Bare Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilien som den representative motoren / 
medlemmet av motorfamilien tilhører:

3.2.12.2.7.0.4.  (Bare Euro VI) Produsentens henvisninger til den OBD-dokumentasjonen som kreves i 
artikkel 5 nr. 4 bokstav c) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 582/2011, og som er angitt 
i vedlegg X til nevnte forordning med sikte på godkjenning av OBD-systemet

3.2.12.2.7.0.5.  (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for montering av et 
OBD-utstyrt motorsystem i et kjøretøy

3.2.12.2.7.0.6.  (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til den dokumentasjonspakken som gjelder 
montering i kjøretøyet av en godkjent motors OBD-system

3.2.12.2.7.0.7.  (Bare Euro VI) Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(6)

3.2.12.2.7.0.8.  (Bare Euro VI) Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av kommunikasjonsgrensesnittet for 
OBD-systemet utenfor kjøretøyet(6)»

k) Nye nr. 3.2.12.2.7.6.5, 3.2.12.2.7.7 og 3.2.12.2.7.7.1 skal lyde:

«3.2.12.2.7.6.5. (Bare Euro VI) Standard kommunikasjonsprotokoll for OBD(4)

3.2.12.2.7.7.  (Bare Euro VI) Produsentens henvisning til de OBD-relaterte opplysningene som kreves i 
artikkel 5 nr. 4 bokstav d) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 582/2011 med sikte på 
samsvar med bestemmelsene om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon 
og vedlikehold av kjøretøyer, eller
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3.2.12.2.7.7.1.  Som et alternativ til en henvisning fra produsenten som fastsatt i nr. 3.2.12.2.7.7, en 
henvisning til vedlegget til opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 4 til vedlegg III til 
forordning (EU) nr. 582/2011, som inneholder følgende tabell, utfylt i samsvar med det angitte 
eksempelet:

 Komponent — Feilkode — Overvåkingsstrategi — Kriterier for påvisning av feil — 
Kriterier for aktivering av feilindikator — Sekundære parametrer — Forkondisjonering — 
Demonstrasjonsprøving

 Katalysator — P0420 — Signaler fra lambda-sonde 1 og 2 — Forskjeller mellom 
signalene fra sonde 1 og 2 — Tredje syklus — Motorturtall, motorbelastning, A/F-modus, 
katalysatortemperatur — To type 1-sykluser — Type 1»

l) Nye nr. 3.2.12.2.8.1-3.2.12.2.8.8.3 skal lyde:

«3.2.12.2.8.1.  (Bare Euro VI) Systemer for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.2.  (Bare Euro VI) Motor med permanent deaktivering av motiveringssystemet for fører, til bruk 
av redningstjenesten eller i kjøretøyer angitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv: ja/nei

3.2.12.2.8.3.  (Bare Euro VI) Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien som vurderes for å sikre at NOx-
kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.4.  (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant)

3.2.12.2.8.5.  (Bare Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilien som den representative motoren / 
medlemmet av motorfamilien tilhører

3.2.12.2.8.6.  (Bare Euro VI) Laveste konsentrasjon av den aktive bestanddelen som finnes i reagensen som 
ikke aktiverer varslingssystemet (CDmin): (volumprosent)

3.2.12.2.8.7.  (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for montering av et 
system for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal

3.2.12.2.8.8.  Komponenter i kjøretøyet som tilhører systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer 
som de skal

3.2.12.2.8.8.1. Aktivering av krypinnstilling:

 «deaktivering etter omstart» / «deaktivering etter påfylling av drivstoff» / «deaktivering etter 
parkering»(7)

3.2.12.2.8.8.2.  Eventuelt produsentens henvisning til den dokumentasjonspakken som gjelder montering 
i kjøretøyet av systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal på en 
godkjent motor

3.2.12.2.8.8.3.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av varslingssignalet(6)»

m) Nye nr. 3.2.17.8.1.0.1 og 3.2.17.8.1.0.2 skal lyde:

«3.2.17.8.1.0.1. (Bare Euro VI) Selvtilpassende funksjon? Ja/nei(1)

3.2.17.8.1.0.2.  (Bare Euro VI) Kalibrering for en bestemt gassammensetning NG-H/NG-L/NG-HL(1)

 Omdanning for en bestemt gassammensetning NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt(1)»

n) Nye nr. 3.5.4-3.5.5.2 skal lyde:

«3.5.4. (Bare Euro VI) CO2-utslipp for tunge nyttekjøretøyer

3.5.4.1. (Bare Euro VI) Utslipp av CO2 WHSC-prøving:  .....................................................................  g/kWh

3.5.4.2. (Bare Euro VI) Utslipp av CO2 WHTC-prøving:  .....................................................................  g/kWh

3.5.5. (Bare Euro VI) Drivstofforbruk for tunge nyttekjøretøyer

3.5.5.1. (Bare Euro VI) Drivstofforbruk WHSC-prøving:  .....................................................................  g/kWh

3.5.5.2. (Bare Euro VI) Drivstofforbruk WHTC-prøving:  ..................................................................  g/kWh»

________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 566/2011

av 8. juni 2011

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 692/2008 med hensyn til tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning 
av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- 
og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 
opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), 
særlig artikkel 4 nr. 4, artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en 
ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, 
og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer 
(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 715/2007 er det fastsatt felles 
tekniske krav til typegodkjenning av motorvogner 
(kjøretøyer) og reservedeler med hensyn til utslipp 
samt regler for samsvar for kjøretøyer i bruk, 
forurensningsreduserende innretningers holdbarhet, 
egendiagnosesystemer (OBD-systemer), måling av 
drivstofforbruk og tilgang til opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold av kjøretøyer.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 
om gjennomføring og endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning 
av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- 
og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 16.6.2011, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2012 av 30. april 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 50 av 13.9.2012, s. 16.

(1) L 171 av 29.6.2007, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøyer(3) pålegger Kommisjonen å innføre den nye 
prøvingsmetoden for partikkelmasse og antall partikler 
som slippes ut fra lette kjøretøyer.

3) I henhold til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering 
av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres 
tilhengere(4) skal kjørelys brukes av sikkerhetsmessige 
årsaker. Virkningen av disse innretningene, som er slått 
på hele tiden når kjøretøyet er i bruk, bør på behørig vis 
gjenspeiles i de målte utslippene av karbondioksid (CO2) 
og forurensende stoffer.

4) Ettersom det finnes en risiko for at det utføres ulovlige 
inngrep i dieselpartikkelfiltre (DPF), eller for at 
dieselpartikkelfiltre helt slutter å fungere, er det nødvendig 
å overvåke dem, uansett overskridelsen av den gjeldende 
OBD-grenseverdien.

5) Ettersom overvåkingen av elektriske kretser foregår 
kontinuerlig, bør den unntas fra rapporteringen som 
følger av kravene til ytelse i bruk for OBD-systemet.

6) På grunn av den begrensede hyppigheten av 
kjøresituasjoner der enheter til overvåking av 
ladekontrollsystemet eller overvåkingsenheter som 
forutsetter kaldstart, kan fungere, er det nødvendig med 
særskilte krav til ytelse for slike overvåkingsenheter.

7) Det bør foretas en harmonisering av de statistiske 
vilkårene for normalvurderingen av samsvar med kravene 
til ytelse i bruk.

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1.
(4) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 1.
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