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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 44/2014 

av 21. november 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets 

oppbygning og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og 

firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, 

artikkel 21 nr. 5, artikkel 25 nr. 8, artikkel 33 nr. 6, artikkel 57 

nr. 12 og artikkel 65, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det indre marked omfatter et område uten indre grenser 

der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital er sikret. For dette formål får 

omfattende EU-typegodkjenning og styrket markeds-

overvåkingsordning for kjøretøyer i gruppe L og deres 

systemer, komponenter og tekniske enheter som definert 

i forordning (EU) nr. 168/2013 anvendelse. 

2)  Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), så 

som veigående firehjuls motorsykler, terrenggående 

kjøretøyer og mopedbiler. 

3)  Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske 

krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

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

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på 

Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om 

fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og 

til utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på 

kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av 

godkjenning gitt på grunnlag av disse krav (revidert 

overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning 

gitt på grunnlag av disse krav (revidert overenskomst 

av 1958). 

4)  Produsentene søker om typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L og deres systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013. I unionsregelverket er de fleste av kravene 

til kjøretøydeler overført fra tilsvarende UN-ECE-

reglementer. UN-ECE-reglementene blir hele tiden 

endret i samsvar med den tekniske utviklingen, og de 

respektive unionsforordningene må derfor ajourføres 

regelmessig. For å unngå slik overlapping har 

høynivågruppen CARS 21 anbefalt å erstatte en rekke 

unionsdirektiver med innarbeiding og obligatorisk 

anvendelse av tilsvarende UN-ECE-reglementer i 

unionsretten, som nevnt i vedlegg I. 

5)  Muligheten til å anvende UN-ECE-reglementer i 

henhold til unionsregelverk som fastsetter innarbeiding 

av slike UN-ECE-reglementer med sikte på EU-

typegodkjenning av kjøretøyer, er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. I henhold til nevnte forordning skal 

typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglementer 

som får obligatorisk anvendelse, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og 

dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

6)  UN-ECE-reglement nr. 10 om elektromagnetisk kompa-

tibilitet (EMC) bør gjøres obligatorisk og erstatte 

kapittel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF 

av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 
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motorvogner med to eller tre hjul(1), slik at kjøretøyer 

bare behøver å oppfylle ett sett krav til elektromagnetisk 

kompatibilitet som godtas over hele verden av partene i 

overenskomsten av 1958. UN-ECE-reglement nr. 62 om 

beskyttelse mot uvedkommende bruk bør gjøres 

obligatorisk og erstatte rådsdirektiv 93/33/EØF av 

14. juni 1993 om sikringsinnretninger mot uved-

kommendes bruk av motorvogner med to eller tre hjul(2) 

med samme mål om gjensidig anerkjennelse mellom 

partene i overenskomsten av 1958. 

7)  Obligatorisk anvendelse av UN-ECE-reglementer bidrar 

til å hindre overlapping ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsmessige og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre 

markedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som 

er avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, 

og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i 

Unionen. 

8)  I samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 168/2013 kan kjøretøyer i gruppe L og systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er 

omfattet av nevnte forordning, ikke bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i 

medlemsstatene med mindre de overholder bestemmel-

sene i nevnte forordning. 

9)  Krav til funksjonssikkerhet eller miljøprestasjon 

medfører at det kreves begrensninger med hensyn til 

inngrep på visse kjøretøytyper i gruppe L. For at de ikke 

skal hindre eierens vedlikehold og reparasjon av 

kjøretøyet, bør slike begrensninger strengt begrenses til 

inngrep som i betydelig grad endrer kjøretøyets 

prestasjon og utslipp av forurensende stoffer, støyutslipp 

og funksjonssikkerhet på en skadelig måte. Siden 

skadelige inngrep påvirker begge disse områdene, bør 

det i denne delegerte rettsakten om kjøretøyets 

oppbygning fastsettes detaljerte krav til framdrifts-

systemet og krav for å forhindre ulovlige inngrep på 

støyreduksjonssystemet. 

10)  Undergruppe L6e-A (lette, veigående firehjuls 

motorsykler), L7e-A (tunge, veigående firehjuls 

motorsykler) og L7e-B (tunge, terrenggående firehjuls 

motorsykler) er kjøretøyer med høyt tyngdepunkt i 

forhold til deres bredde og akselavstand. De kan 

konfigureres på flere måter til transport av last og 

passasjerer, og de kan brukes i terrenget. Flere kriterier 

for statisk sidestabilitet bør fastsettes og innarbeides i 

vedlegg XI om masser og dimensjoner på grunn av 

  

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 32. 

betydningen av kjøretøyets stabilitet dersom det velter 

mens det brukes i terrenget. Vippeplattformens 

krengevinkel (TTA) og koeffisienten for sidestabilitet 

(Kst) anvendes som indikatorer for statisk stabilitet. 

Koeffisienten for sidestabilitet er en tredimensjonal 

statisk måling og fungerer som en indikator for 

kjøretøyets stabilitet i flatt terreng, mens prøvingen på 

vippeplattform simulerer et kjøretøy som kjører i en 

skråning, og prøver dets statiske stabilitet i lengde-

retningen. Kjøretøyets tilstand ved disse statiske 

prøvingene måles på kjøretøyer i gruppe L6e-A, L7e-A 

og L7e-B i driftsklar stand uten last samt under både 

lastede og ulastede forhold. Dessuten bør kjøretøyet 

være oppbygd ved at kjøretøyets masser og dimensjoner 

er konstruert slik at minste krengningsstabilitet ove-

rholdes. Tilhørende prøving bør være representativ for et 

fullt lastet kjøretøy som kjører direkte oppover eller 

nedover en bratt helling. 

11)  Egendiagnosesystemer (OBD) er avgjørende for effektiv 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Nøyaktig 

diagnose gjør at reparatøren raskt kan identifisere 

hvilken minste utskiftbare enhet som må repareres eller 

skiftes ut. For å kunne følge den raske tekniske 

utviklingen på området for kontroll av framdrifts-

systemer bør listen over innretninger som overvåkes 

med henblikk på svikt i strømkretser, gjennomgås i 

2017. Innen 1. januar 2018 bør det fastsettes om 

eventuelle identifiserte ytterligere innretninger og 

funksjonsfeil bør tilføyes på listen oppført i tillegg 2 til 

vedlegg XII for å gi medlemsstatene, kjøretøy-

produsentene, deres leverandører og reparasjons-

industrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg før OBD II-

systemet trer i kraft. 

12)  OBD I-systemet, som er obligatorisk fra og med 2016, 

bør ikke forplikte produsentene til å endre maskinvaren 

for påfylling av drivstoff, og bør ikke pålegge montering 

av elektronisk forgasser eller elektronisk drivstoffinns-

prøyting, forutsatt at kjøretøyet oppfyller kravene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerte 

rettsakter. Oppfyllelse av OBD I-systemets krav krever 

at dersom drivstofftilførsel, gnistdannelse eller inn-

sugingsluft styres elektronisk, skal de aktuelle inntaks- 

og/eller utførselskretsene overvåkes, begrenset til de 

delene som er oppført i tillegg 2 til vedlegg XII. Dersom 

for eksempel en motorsykkel er utstyrt med en mekanisk 

aktivert forgasser, men samtidig med elektronisk styrt 

gnistdannelse, skal de primære tennspolekretsene 

overvåkes. For en mekanisk forgasser utstyrt med en 

gasspjeldposisjonsføler som gir et kretsløpssignal til 

PCU/ECU for å bestemme motorbelastningen, som 

deretter anvendes til elektronisk styring av gnist-

dannelsen, kreves overvåking av dette kretsløpet for 

posisjonsføleren for gasspedal. Andre følere og/eller 

aktuatorkretser oppført i nr. 3.3.5 og 3.3.6 i vedlegg XII 

må også overvåkes, selv om de ikke direkte brukes til å 

styre drivstofftilførsel, gnistdannelse eller inntaksluft. Et 

eksempel på et slikt tilfelle ville være kretsene for 



Nr. 18/316 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

hjulhastighetsfølere dersom kjøretøyets hastighet blir 

beregnet i PCU/ECU ut fra hjulets omdreinings-

hastighet, som deretter brukes til å kontrollere 

motorsykkelens miljøprestasjon, eller til å aktivere en 

standardinnstilling som reduserer dreiemomentet. 

13)  Ubegrenset tilgang til opplysninger om reparasjon av 

kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes 

til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv 

konkurranse på markedet for informasjonstjenester som 

gjelder reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er 

nødvendig for å forbedre det indre markeds virkemåte, 

særlig med hensyn til det frie varebyttet, etablerings-

adgangen og adgangen til å yte tjenester. En stor andel 

av slike opplysninger er knyttet til egendiagnose-

systemer (OBD-systemer) og deres samvirking med 

andre kjøretøysystemer. Det bør fastsettes tekniske 

spesifikasjoner som produsentenes nettsteder bør følge, 

sammen med målrettede tiltak for å sikre rimelig tilgang 

for små og mellomstore bedrifter (SMB). Felles 

standarder avtalt med berørte parter kan lette 

informasjonsutvekslingen mellom produsenter og 

tjenesteytere. Det er derfor hensiktsmessig at 

produsentene bruker de tekniske spesifikasjonene i 

OASIS-formatet, og at Kommisjonen i god tid ber Den 

europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den 

internasjonale standardiseringsorganisasjon om å utvikle 

dette formatet til en standard med sikte på å erstatte 

OASIS-formatet. 

14)  For å bygge videre på den harmoniserte strategien for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (RMI) på alle sektorer av typegodkjennings-

regelverket som er omhandlet i kapittel XV i forordning 

(EU) nr. 168/2013, hvis bestemmelser følger av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009(1) og (EF) nr. 715/2007(2), bør bestemmel-

sene om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold angitt i gjennomføringsforordningen til 

forordning (EF) nr. 595/2009 og (EF) nr. 715/2007, 

nemlig kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(3), 

overføres til denne forordning og tilpasses til 

spesifikasjonene på sektoren for kjøretøyer i gruppe L. 

  

(1) 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 (EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn 

til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 

6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer (EFT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og råds-

forordning (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 (EUT L 167 av 

25.6.2011, s. 1). 

15)  Særlig bør det vedtas særlige framgangsmåter for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer når det gjelder etappevis typegodkjenning. 

Det bør også vedtas særlige krav til og framgangsmåter 

for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlike-

hold av kjøretøyer når det gjelder kundetilpasning og 

produksjon av kjøretøyer i små serier. 

16)  For å kunne unngå at gjennomføringen av bestemmel-

sene om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold pålegger kjøretøyprodusentene en for stor 

byrde på kort sikt med hensyn til visse systemer som 

overføres fra gamle til nye kjøretøytyper, bør det 

innføres en uttømmende liste over visse begrensede 

unntak fra de alminnelige bestemmelsene om tilgang 

til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer på den uttømmende listen 

oppført i denne forordning. 

17)  Ved undersøkelse av de viktigste politikkområdene 

som påvirker konkurranseevnen til den europeiske 

bilindustrien, ble høynivågruppen CARS 21 enige om 

en rekke anbefalinger rettet mot å forbedre industriens 

globale konkurranseevne og sysselsetting, samtidig 

som ytterligere framgang opprettholdes med hensyn til 

sikkerhet og miljøprestasjon, som ble offentliggjort i 

en rapport fra Kommisjonen i 2006 med tittelen 

«CARS 21: Konkurransedyktige rammeregler for 

motorvogner i det 21. århundre». På området for 

forenkling foreslo høynivågruppen blant annet to 

lovgivningsmessige tiltak som innfører en mulighet for 

at produsentene selv kan foreta godkjenningsprøving, 

dvs. bli utpekt som teknisk instans («egenprøving»), 

og muligheten til å bruke datasimulering i stedet for 

fysisk prøving («virtuell prøving»). Denne forordning 

bør derfor fastsette de detaljerte vilkårene for virtuell 

prøving og egenprøving som nevnt i artikkel 32, 64 og 

65 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

18)  Datastøttede teknikker, særlig datastøttet konstruksjon, 

brukes i stor utstrekning gjennom hele den tekniske 

prosessen, fra konstruksjonstegning og utforming av 

deler og utstyr til styrkeanalyse og dynamisk analyse av 

enheter og definisjon av produksjonsmåter. Tilgjengelig 

programvare muliggjør bruk av virtuelle prøvings-

metoder basert på slike teknikker, og høynivågruppen 

CARS 21 utpekte teknikkene som en metode for å senke 
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produsentenes kostnader ved ikke lenger å kreve at de 

skulle bygge prototyper med tanke på typegodkjenning. 

Produsenter som ikke ønsker å benytte seg av virtuelle 

prøvingsmetoder, bør ha mulighet til å fortsette å bruke 

eksisterende fysiske prøvingsmetoder. 

19)  Typegodkjenningsprøvinger foretas av tekniske 

instanser som er behørig meddelt Kommisjonen av 

typegodkjenningsmyndighetene i medlemsstatene etter 

at deres ferdighet og kompetanse er vurdert i henhold til 

relevante internasjonale standarder. Disse standardene 

inneholder de kravene som er nødvendige for at en 

produsent eller en underleverandør som handler på 

dennes vegne, skal kunne utpekes som teknisk instans 

av godkjenningsmyndigheten som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF(1) 

(rammedirektivet). For å hindre mulige inter-

essekonflikter bør imidlertid produsentenes ansvars-

områder angis. I tillegg bør det klargjøres på hvilke 

vilkår en produsent kan la underleverandører foreta 

prøvinger. 

20)  Et av de viktigste kjennetegnene ved EU-typegod-

kjenningsordningen er det høye tillitsnivået som må 

finnes mellom godkjenningsmyndigheten og de 

tekniske instansene den har utpekt. Det er derfor viktig 

å sikre at informasjonsutvekslingen mellom de 

tekniske instansene og godkjenningsmyndigheten er 

preget av åpenhet og klarhet. 

21)  En virtuell prøvingsmetode bør gi like pålitelige 

resultater som en fysisk prøving. Det bør derfor 

fastsettes relevante vilkår for å sikre at produsenten som 

fungerer som intern teknisk instans, en underleverandør 

som handler på vegne av produsenten, eller den tekniske 

instansen kan validere de matematiske modellene som er 

brukt, på riktig måte. 

22)  Samsvarskontroll av kjøretøyer, komponenter eller 

separate tekniske enheter gjennom hele produksjons-

prosessen er en viktig del av EU-typegodkjennings-

prosessen. Disse samsvarskontrollene utføres ved å 

foreta fysiske prøvinger av kjøretøyer, komponenter 

eller separate tekniske enheter som tas fra produksjons-

linjen. Virtuelle metoder bør ikke være tillatt med 

henblikk på prøving av produksjonssamsvar, selv om de 

er brukt til typegodkjenningsformål. 

23)  Denne forordning bør få anvendelse fra og med 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 168/2013. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 

om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF (EFT L 124 av 9.5.2002, 

s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav 

og prøvingsmetoder med hensyn til oppbygging av kjøretøyer 

og allmenne krav til godkjenning av kjøretøyer i gruppe L 

samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter som 

er beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning 

(EU) nr. 168/2013, og det fastsettes en liste over UN-ECE-

reglementer og endringer i disse. 

2.  Dessuten fastsettes prestasjonsstandarder for tekniske 

instanser og framgangsmåter for vurdering av dem. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «tiltak mot ulovlige inngrep» en rekke tekniske krav og 

spesifikasjoner hvis mål er i den grad det er mulig, å 

forhindre ulovlige endringer av kjøretøyets framdrifts-

system som kan sette funksjonssikkerheten i fare, særlig 

ved å øke kjøretøyets ytelse og skade miljøet, og som ikke 

tillatt i henhold til vedlegg II, 

2) «innsugingskanal» kombinasjonen av innsugingsport og 

innsugingsrør, 

3) «innsugingsport» åpningen for inntak av luft i sylinderen, 

topplokket eller veivhuset, 

4) «innsugingsrør» en del som forbinder forgasseren eller 

luftkontrollsystemet og sylinderen, topplokket eller 

veivhuset, 

5) «innsugingsanlegg» kombinasjonen av innsugingskanal 

og innsugingslyddemper, 

6) «eksosanlegg» kombinasjonen av eksosrøret, ekspan-

sjonskammeret, lydpotten og den eller de forurensnings-

reduserende innretningene, 

7) «spesialverktøy» verktøy i forbindelse med innretninger 

mot ulovlige inngrep som er gjort tilgjengelig bare for 

distributører som er godkjent av kjøretøyprodusenten, og 

ikke for allmennheten,  
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8) «gnistdannelse i tenningssystemet» alle egenskaper for 

gnisten som dannes i tenningssystemet til en motor med 

elektrisk tenning (PI) som brukes til å antenne blandingen 

av luft og drivstoff, herunder tidspunkt, nivå og 

innstilling, 

9) «drivstofftilførselssystem» komponenter med inn-

retninger for oppbevaring av drivstoff, blanding av luft/ 

drivstoff eller innsprøyting samt alt imellom dette, 

10) «produksjonssamsvar» evnen til å sikre at hver 

produktserie som produseres, er i samsvar med spesifika-

sjonen og oppfyller kravene til prestasjon og merking i 

typegodkjenningen, 

11) «kvalitetsstyringssystem» en rekke elementer som er 

knyttet til hverandre eller påvirker hverandre gjensidig, 

og som organisasjoner bruker til å styre og kontrollere 

hvordan kvalitetspolitikk gjennomføres og kvalitetsmål 

oppnås, 

12) «revisjon» en prosess for innsamling av dokumentasjon 

som brukes til å evaluere hvor godt revisjonskriteriene 

anvendes for å oppnå objektivitet, upartiskhet og 

uavhengighet, og håndteres i en systematisk og 

dokumentert revisjonsprosess, 

13) «korrigerende tiltak» en problemløsende prosess i 

kvalitetsstyringsprosessen, der det treffes etterfølgende 

tiltak for å fjerne årsakene til manglende samsvar eller 

uønskede situasjoner, og som er utformet for å hindre at 

de oppstår igjen, 

14) «sertifisering» en attestering fra et nasjonalt akkredite-

ringsorgan om at en organisasjon oppfyller kravene 

fastsatt i harmoniserte standarder og, dersom det er 

relevant, eventuelle tilleggskrav, herunder dem som er 

fastsatt i relevante sektorordninger, for å utøve en bestemt 

samsvarsvurderingsvirksomhet, 

15) «kopling for kjøretøy i gruppe L» alle deler og 

innretninger som er montert på rammene, lastbærende 

deler av karosseriet og understellet på kjøretøyer som 

brukes til å kople sammen trekkvogner og tilhengere, 

herunder faste eller avtakbare deler for festing, justering 

eller betjening av koplingene, 

16) «koplingskule og trekkbeslag» en kopling som benytter 

en kuleformet innretning og et beslag montert på et 

kjøretøy i gruppe L for tilkopling av en tilhenger ved 

hjelp av en kulekopling, 

17) «kulekopling» en mekanisk kopling på draget til 

tilhengere for tilkopling til en koplingskule på kjøretøy i 

gruppe L, 

18) «koplingspunkt» forbindelsespunktet mellom koplingen 

på en tilhenger og koplingen på en trekkvogn, 

19) «sekundær kopling» en tilkoplingsinnretning som dersom 

hovedkoplingen frakoples, sikrer at tilhengeren fortsatt er 

tilkoplet trekkvognen, og som kan opprettholde en viss 

styring, 

20) «platekant» omrisset av en plate som dersom den var flat 

og rektangulær, ville ha fire klart identifiserbare kanter og 

ha en samlet materialtykkelse på høyst 10 mm, 

21) «skaft» enhver utstikkende del eller annen del som synes 

å ha en rund eller tilnærmet rund form, herunder bolt- og 

skruehoder, med en forholdsvis konstant diameter og med 

en fri ende som kan berøres, 

22) «maskestørrelse» antall åpninger per (lineær) tomme 

netting, 

23) «lasteplattform» en plattform festet til konstruksjonen på 

kjøretøyet i gruppe L for frakt av last, 

24) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen for 

et kjøretøy som er utstyrt med alle innretninger som 

kreves i henhold til de rettsaktene som er nevnt i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 168/2013, herunder alle 

innretninger som er montert uten at det gir opphav til 

ytterligere spesifikasjoner for konfigurasjons- eller 

utstyrsnivå, 

25) «tilleggsutstyr» innretninger som ikke inngår i 

standardutstyret og kan være montert på et kjøretøy på 

produsentens ansvar, 

26) «tilleggsutstyrets masse» massen av det utstyret som kan 

monteres på kjøretøyet i tillegg til standardutstyret, i 

samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

27) «koplingens masse» massen av koplingen og de delene 

som er nødvendig for fastgjøring av koplingen til 

kjøretøyet, 

28) «største teknisk tillatte masse på koplingspunktet» den 

massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale 

belastning på koplingspunktet (verdien «S» eller «U») på 

en trekkvogn, på grunnlag av koplingens og trekkvognens 

konstruksjonsegenskaper, 

29) «faktisk masse» i forbindelse med et kjøretøy, massen i 

driftsferdig stand som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 pluss førerens masse (75 kg) pluss massen 

av lagringsenheten for alternativt drivstoff, dersom slik 

finnes, pluss massen av eventuelt tilleggsutstyr som er 

montert på et bestemt kjøretøy,  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/319 

 

30) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største 

massen tildelt til et kjøretøy på grunnlag av dets 

konstruksjonsegenskaper og beregnede ytelse, 

31) «største teknisk tillatte trekkbare masse (TM)» den største 

massen som kan trekkes av en trekkvogn, 

32) «aksel» den felles omdreiningsaksen til to eller flere hjul 

enten de er motordrevet eller dreier fritt, og uansett om de 

er i ett eller flere segmenter som befinner seg i samme 

plan, vinkelrett på kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, 

33) «største teknisk tillatte masse på akselen» (m) den massen 

som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastningen 

som overføres til bakken av hjulene på akselen, på 

grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjonsegen-

skaper og den beregnede ytelsen, 

34) «nyttelastmasse» forskjellen mellom største teknisk 

tillatte totalmasse og kjøretøyets faktiske masse, 

35) «plan i lengderetningen» et vertikalplan som går parallelt 

med kjøretøyets fartsretning rett forover, 

36) «utslippskontrollsystem» den elektroniske motor-

styreenheten og alle de utslippsrelaterte delene i et eksos- 

eller fordampingsanlegg som gir signaler til eller mottar 

signaler fra denne styreenheten, 

37) «feilindikator» en synlig eller hørbar indikator som 

tydelig informerer føreren av kjøretøyet i tilfelle 

funksjonssvikt som nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) 

nr. 168/2013, 

38) «funksjonssvikt» en feil ved en komponent eller et 

system som medfører at utslippene overskrider OBD-

grenseverdiene fastsatt i del B i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013, eller aktiverer en driftsmåte som i 

vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment eller 

medfører at OBD-systemet ikke kan oppfylle de 

grunnleggende kravene til overvåking angitt i 

vedlegg XII, 

39) «sekundærluft» luft som tilføres eksosanlegget ved hjelp 

av en pumpe eller en sugeventil eller på annen måte for å 

bidra til oksidasjonen av HC og CO i eksosen, 

40) «feiltenning» manglende forbrenning i sylinderen på en 

motor med elektrisk tenning som følge av manglende 

gnistdannelse, gal drivstoffdosering, dårlig kompresjon 

eller andre årsaker, 

41) «type I-prøving» relevant kjøresyklus som brukes til 

utslippsgodkjenning, 

42) «kjøresyklus» en prøvingssyklus som innebærer start av 

motoren, en kjøremåte der en eventuell funksjonssvikt vil 

bli oppdaget, og stans av motoren, 

43) «oppvarmingssyklus» at kjøretøyet kjøres slik at 

kjølevæskens temperatur stiger med minst 22 K etter start 

av motoren til minst 343,2 K (70 °C), 

44) «drivstoffjustering» tilbakekoplet justering av den 

grunnleggende drivstoffdoseringen, 

45) «kortsiktig drivstoffjustering» viser til dynamisk eller 

momentan justering av den grunnleggende drivstoff-

doseringen, 

46) «langsiktig drivstoffjustering» langt mer gradvise 

justeringer av drivstoffkalibreringen som utligner ulikheter 

mellom kjøretøyer og de gradvise endringene som finner 

sted over tid, 

47) «beregnet belastning» den aktuelle luftstrømmen dividert 

med den maksimale luftstrømmen, der den maksimale 

luftstrømmen korrigeres for høyde over havet dersom 

denne er kjent. Denne definisjonen gir et dimensjonsløst 

tall som ikke er motorspesifikt, og gir serviceteknikeren 

en antydning om hvor stor del av motorkapasiteten som 

utnyttes (med 100 % som verdi for helt åpent gasspjeld), 

48) «fast standardinnstilling for utslippsnivå» et tilfelle der 

motorens styreenhet permanent skifter til en stilling som 

er uavhengig av inngangssignalet fra en komponent eller 

et system som svikter, dersom en slik svikt ville føre til at 

kjøretøyets utslipp ville overskride grenseverdiene angitt 

i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, 

49) «kraftuttak» et uttak drevet av motoren, beregnet på å 

drive tilleggsutstyr montert i kjøretøyet, 

50) «tilgang til OBD» tilgang til alle utslipps- og sikkerhets-

relaterte egendiagnosedata, herunder alle feilkoder som er 

nødvendige for inspeksjon, diagnose, vedlikehold eller 

reparasjon av miljø- eller funksjonssikkerhetsrelaterte deler 

av kjøretøyet, via serieporten på det standardiserte uttaket 

for diagnoseverktøy, i samsvar med nr. 3.12 i tillegg 1 til 

vedlegg XII, 

51) «ubegrenset tilgang til OBD-systemet» 

a)  tilgang som ikke forutsetter en tilgangskode som bare 

kan fås fra produsenten, eller en lignende innretning, 

eller 

b)  tilgang som gjør det mulig å vurdere de avleste dataene 

uten at det er nødvendig med særlige dekodings-

opplysninger, med mindre disse opplysningene er 

standardisert, 

52) «standardiserte data» at alle datastrømopplysninger, 

herunder alle anvendte feilkoder, avleses bare i samsvar 

med industristandarder som gjennom en klar definisjon 

av formatet og de tillatte mulighetene fastsetter størst 
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mulig harmonisering i industrien for kjøretøyer i gruppe 

L, og hvis bruk er uttrykkelig tillatt i henhold til denne 

forordning, 

53) «mangel» med hensyn til et kjøretøys OBD-system, et 

forhold der inntil to separate komponenter eller systemer 

som overvåkes, har midlertidige eller varige driftsegen-

skaper som svekker en ellers effektiv OBD-overvåking 

eller ikke oppfyller alle de andre detaljkravene til OBD-

systemet, 

54) «vesentlig reduksjon av framdriftsmoment» et fram-

driftsmoment som er mindre enn eller lik 90 % av 

framdriftsmomentet i normal driftsmåte, 

55) «mønstret nettingflate» en flate som består av et mønster, 

for eksempel runde, ovale, rombeformede, rektangulære 

eller kvadratiske huller som er spredt jevnt utover med 

høyst 15 mm avstand, 

56) «grillflate» en flate som består av parallelle stenger som 

er spredt jevnt utover med en innbyrdes avstand på høyst 

15 mm, 

57) «nominell flate» en teoretisk perfekt geometrisk flate, 

uten at ujevnheter som forhøyninger eller fordypninger 

tas i betraktning, 

58) «helling» vinkelavvik i grader i forhold til vertikalplanet, 

59) «kundetilpasning» enhver endring av et kjøretøy, et 

system, en komponent eller en separat teknisk enhet som 

gjøres på forespørsel fra en kunde, og som krever 

godkjenning, 

60) «overføringssystem» et system som definert i artikkel 3 

nr. 15 i forordning (EU) nr. 168/2013 som overføres fra 

en gammel til en ny kjøretøytype, 

61) «parkeringsstøtte» en innretning som er solid festet til 

kjøretøyet, og som kan holde kjøretøyet i tilsiktet 

parkeringsstilling når føreren har satt det fra seg uten 

tilsyn, 

62) «sidestøtte» en parkeringsstøtte som, når den er trukket ut 

eller skjøvet ned i bruksstilling, støtter kjøretøyet på bare 

én side, mens begge hjulene er i kontakt med bakken, 

63) «midtstøtte» en parkeringsstøtte som, når den er skjøvet 

ned i bruksstilling, støtter kjøretøyet ved å sørge for én 

eller flere kontaktflater mellom kjøretøyet og bakken på 

begge sider av kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

64) «helling i sideretningen» hellingsgraden til siden uttrykt i 

prosent for den faktiske støtteflaten, der linjen som 

dannes av skjæringspunktet mellom kjøretøyets midtplan 

i lengderetningen og støtteflaten, er vinkelrett på linjen 

med størst helling, 

65) «helling i lengderetningen» hellingsgraden forover og 

bakover uttrykt i prosent for den faktiske støtteflaten, der 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen er parallelt med og 

dermed på linje med linjen med størst helling, 

66) «bruksstilling» for en parkeringsstøtte at støtten er trukket 

ut eller åpnet og satt i tilsiktet stilling for parkering, 

67) «kjørestilling» for en parkeringsstøtte at støtten er 

oppslått eller lukket og satt i stilling for kjøring. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

OPPBYGGING AV KJØRETØYER 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med 

oppbygging av kjøretøyer 

1.  For å oppfylle kravene til oppbygging av kjøretøyer som 

fastsatt i artikkel 18 i og vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal produsentene utstyre kjøretøyer i gruppe L 

med systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

påvirkning på funksjonssikkerheten og miljøytelsen som er 

konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk 

og når det vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, 

oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med 

prøvingsmetodene. 

2.  I samsvar med artikkel 6–20 skal produsentene ved hjelp 

av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at kjøretøyene i gruppe L som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i 

Unionen, oppfyller kravene til oppbygging i kapittel III i 

forordning (EU) nr. 168/2013, og oppfyller de detaljerte 

tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene 

fastsatt i artikkel 6–20 i denne forordning. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler og utstyr som 

gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, 

oppfyller de relevante kravene i forordning (EU) nr. 168/2013, 

som angitt i de detaljerte tekniske kravene og prøvings-

metodene nevnt i denne forordning. Et godkjent kjøretøy i 

gruppe L utstyrt med en slik reservedel eller slikt utstyr skal 

oppfylle de samme prøvingskravene og grenseverdiene for 

ytelse som et kjøretøy som er utstyrt med en original del eller 

originalt utstyr som oppfyller holdbarhetskravene til og med 

dem som er fastsatt i artikkel 22 nr. 2 og artikkel 23 og 24 i 

forordning (EU) nr. 168/2013.  
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4.  Produsentene skal også sikre at framgangsmåtene for 

typegodkjenning for å kontrollere produksjonssamsvar følges 

med hensyn til de detaljerte kravene til oppbygging av 

kjøretøyer fastsatt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013 

og de detaljerte tekniske kravene i denne forordning. 

5.  Produsentene skal eventuelt framlegge for godkjennings-

myndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å 

hindre ulovlige inngrep i styringssystemet for fram-

driftssystemet, herunder datamaskiner for utslippskontroll og 

kontroll av funksjonssikkerhet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

1.  UN-ECE-reglementene og endringene av disse angitt i 

vedlegg I til denne forordning får anvendelse på typegod-

kjenning. 

2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

høyst 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-

reglementer som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på over 25 km/t. 

3.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UN-ECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i henhold til denne forordning, herunder eventuelle 

undergrupper. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner for krav til oppbygging av 

kjøretøyer og prøvingsmetoder 

1.  Prøvingsmetodene som gjelder oppbygging av 

kjøretøyer, skal utføres i samsvar med prøvingskravene 

fastsatt i denne forordning. 

2.  Prøvingsmetodene skal utføres eller skje i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten, eller dersom dette er godkjent av 

godkjenningsmyndigheten, av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres 

til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 32 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

Artikkel 6 

Krav som får anvendelse på tiltak for å forhindre ulovlige 

inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på tiltak for 

å forhindre ulovlige inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet nevnt i vedlegg II (C1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav som får anvendelse på framgangsmåter for 

typegodkjenning 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

framgangsmåter for typegodkjenning nevnt i vedlegg II (C2) 

til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 8 

Krav som får anvendelse på produksjonssamsvar 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

produksjonssamsvar nevnt i vedlegg II (C3) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav som får anvendelse på koplinger og fester 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

koplinger og fester nevnt i vedlegg II (C4) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav som får anvendelse på sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk nevnt i 

vedlegg II (C5) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Krav som får anvendelse på elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC) 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) nevnt i vedlegg II 

(C6) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav som får anvendelse på utstikkende deler 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

utstikkende deler nevnt i vedlegg II (C7) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg VIII til denne forordning.  
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Artikkel 13 

Krav som får anvendelse på oppbevaring av drivstoff 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

oppbevaring av drivstoff nevnt i vedlegg II (C8) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav som får anvendelse på lasteplattformer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

lasteplattformer nevnt i vedlegg II (C9) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav som får anvendelse på masser og dimensjoner 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på masser 

og dimensjoner nevnt i vedlegg II (C10) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 16 

Krav som får anvendelse på funksjonelle aspekter ved 

egendiagnosesystemer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer nevnt i 

vedlegg II (C11) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII til denne 

forordning. 

Artikkel 17 

Krav som får anvendelse på fastholdingsinnretninger og 

fotstøtter for passasjerer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer nevnt i 

vedlegg II (C12) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIII til denne 

forordning. 

Artikkel 18 

Krav som får anvendelse på monteringssted for 

kjennemerke 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

monteringssted for kjennemerke nevnt i vedlegg II (C13) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Krav som får anvendelse på tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på tilgang 

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold nevnt i vedlegg 

II (C14) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav som får anvendelse på parkeringsstøtter 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

parkeringsstøtter nevnt i vedlegg II (C15) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg XVI til denne forordning. 

KAPITTEL III 

FORPLIKTELSER OG KRAV SOM GJELDER TEKNISKE 

INSTANSER 

Artikkel 21 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

Tekniske instanser skal overholde kvalitetsstandardene og 

framgangsmåten for vurdering av tekniske instanser nevnt i 

vedlegg II (C16) til forordning (EU) nr. 168/2013, som skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Tillatelse til egenprøving 

Egenprøvingen av interne tekniske instanser nevnt i artikkel 

64 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal utføres bare 

dersom det er tillatt i henhold til vedlegg III til denne 

forordning. 

KAPITTEL IV 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 23 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 18, 25 og 33 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 og med virkning fra datoene fastsatt i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 168/2013 skal nasjonale myndigheter 

med hensyn til nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 168/2013 og denne forordning, anse at 

samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige for formålene i 

artikkel 43 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013, og skal med 

begrunnelse i utslipp, drivstoff- eller energiforbruk eller de 

gjeldende kravene til funksjonssikkerhet eller oppbygging av 

kjøretøyer forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelige på 

markedet, registreres eller tas i bruk. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning Gyldighetsområde 

10 Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 

04 EUT L 254 av 20.9.2012, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

62 Beskyttelse mot uvedkommendes 

bruk 

00 EUT L 89 av 27.3.2013, 

s. 37 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

Forklarende merknad: 

Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. For visse komponenter er 

det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til denne forordning. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Krav som får anvendelse på tiltak for å forhindre ulovlige inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet 

1. Formål og virkeområde 

1.1.  Tiltakene mot ulovlige inngrep har som formål å motvirke skadelige endringer av kjøretøyets fram-

driftssystem med ugunstige virkninger på funksjonssikkerheten og/eller miljøet. 

1.2.  Tiltakene skal omfatte særlige krav til merking på kjøretøyet med hensyn til største effekt, kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet og lydnivået når kjøretøyet er stillestående, på det lovfestede kjennemerket nevnt i 

artikkel 39 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013. Den særlige merkingen av originale og ikke-originale 

komponents, separate tekniske enheter, deler og utstyr som påvirker miljøprestasjonen og framdriftssystemets 

ytelse samt funksjonssikkerheten, skal være i samsvar med artikkel 39 nr. 2 og 3 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 for at tilsynsmyndighetene skal kunne kontrollere hvorvidt deler og utstyr som er montert på et 

kjøretøy i bruk, er hensiktsmessige for det typegodkjente kjøretøyet. 

1.3.  Virkeområde 

Alle kjøretøyer i gruppe L nevnt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, unntatt kjøretøyer i 

(under)gruppe L3e-A3, L4e-A3 og L5e. 

2. Allmenne krav 

2.1.  Produsenten skal sikre at godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen får de opplysningene som er 

nødvendige, og eventuelt nødvendige kjøretøyer, framdriftssystemer, komponenter og separate tekniske 

enheter som gjør at de kan kontrollere at kravene i dette vedlegg er oppfylt. 

2.2.  Produsenten skal i søknaden om typegodkjenning erklære sin forpliktelse til ikke å markedsføre utskiftbare 

komponenter som kan muliggjøre en økning av framdriftsenhetens ytelse som gjelder for den aktuelle 

(under)gruppen. 

2.3.  Utbyttbarhet av ikke-identiske deler mellom typegodkjente kjøretøyer: 

2.3.1.  Utbyttbarheten av følgende deler, enkeltvis eller kombinert, skal ikke medføre noen økning av framdriftsenhetens 

ytelse som overskrider de verdiene som er målt og rapportert ved typegodkjenningen, noe som innebærer at 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største kontinuerlige nominelle motoreffekt og/eller netto 

motoreffekt for den relevante gruppen i alle tilfeller skal ligge innenfor grensene for produksjonssamsvar angitt i 

nr. 4.1.4 i vedlegg IV: 

2.3.1.1.  For kjøretøyer utstyrt med totaktsmotor: Kombinasjonen sylinder/stempel, forgasser eller drivstoffinn-

sprøytingsdyse(r), innsugingsrør, eksosanlegg. 

2.3.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med firetaktsmotor: Topplokk, kamaksel, kombinasjonen sylinder/stempel, forgasser 

eller drivstoffinnsprøytingsdyse(r), innsugingsrør, eksosanlegg. 

2.4.  Ikke i noe tilfelle kan kjøretøyets godkjente høyeste konstruksjonshastighet og/eller største kontinuerlige 

nominelle motoreffekt og/eller netto motoreffekt for den relevante (under)gruppen, angitt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 168/2013, overskrides, noe som innebærer at ytelsen til kjøretøyets framdriftsenhet i alle 

tilfeller skal ligge innenfor grensene for produksjonssamsvar angitt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV. 

2.5.  Når det gjelder kjede- eller beltetrekk, skal antall tenner vises på drevet. 

2.6.  Produsenten skal erklære at endringer som vedkommende tilrettelegger for av følgende egenskaper, ikke vil øke 

framdriftsenhetens ytelse utover grensene for produksjonssamsvar angitt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV: Gnistdannelse i 

tenningssystemet dersom relevant, drivstofftilførselssystem, luftinntakssystem, herunder luftfilter/-filtre (endring 

eller fjerning), konfigurasjon av framdriftsbatteri eller elektrisk kraft til elektrisk(e) motor(er) dersom det er 

relevant, framdriftssystemet og styreenhetene som styrer kjøretøyets framdriftssystem. 

2.7.  Dersom tenningstidspunktet kan justeres, skal framdriftsenhetens ytelse måles med en fortenning innstilt 

innenfor ± 5° av den verdien der største motoreffekt nås.  
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2.8.  Produsenten skal sikre at det godkjente kjøretøyet overholder følgende bestemmelser om sikkerhet i det 

elektroniske systemet som begrenser kjøretøyets miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse: 

2.8.1.  For et kjøretøy som er utstyrt med én eller flere elektriske/elektroniske innretninger som begrenser ytelsen til 

dets framdriftsenhet, skal kjøretøyprodusenten framlegge data og dokumentasjon for prøvingsmyndighetene 

som viser at endring eller frakopling av innretningen eller dens ledninger ikke vil øke ytelsen. 

2.8.2.  Kjøretøyer utstyrt med elektronisk kontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn dem som er 

tillatt av produsenten. Produsenten skal tillate endringer som er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, 

inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. 

2.8.3.  All omprogrammerbar datakode eller alle driftsparametrer skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal være 

minst like godt beskyttet som fastsatt i bestemmelsene i ISO 15031-7-2001, forutsatt at utvekslingen av 

sikkerhetsdata foretas ved hjelp av kommunikasjonsprotokollene og det standardiserte uttaket for 

diagnoseverktøy som er foreskrevet i tillegg 1 til vedlegg XII. 

2.8.4.  For å unngå økt ytelse i framdriftsenheten skal datakodede driftsparametrer for framdriftssystemet ikke kunne 

endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer, for eksempel loddede eller innkapslede datakomponenter 

eller forseglede eller loddede datainnfatninger. 

2.8.5.  Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske 

algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer. 

2.8.6.  Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart 

leseminne, EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. De skal ta i bruk strategier 

for ekstra beskyttelse mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern 

datamaskin drevet av produsenten, som uavhengige aktører også skal ha tilgang til ved hjelp av den 

beskyttelsen som er fastsatt i vedlegg XV. Metoder som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse mot inngrep, for 

eksempel sikker adgang ved hjelp av startverdi (seed) og nøkler som i Keyword 2000-protokollen, skal 

godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

2.8.7.  Lagrede diagnostiske feilkoder (DTC) i styreenheten(e) for framdriftssystemet eller motoren skal ikke slettes 

dersom datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning eller ved frakopling av eller svikt i 

kjøretøyets batteri eller jordforbindelse. 

3. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i (under)gruppe L1e, L2e og L6e 

3.1.  Den akseptable toleransen for kjøretøyets høyeste hastighet og/eller effektbegrensning for kjøretøyer i gruppe 

L1e, L2e og L6e skal være ± 5 % av klassifiseringskriteriene for kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

og/eller netto og/eller kontinuerlig nominell effekt nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.2.  Krav til kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e utstyrt med forbrenningsmotor 

3.2.1.  Innsugingsanlegg 

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

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

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

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

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

3.2.1.3.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen(e) skal kunne leses på rørene. 

3.2.2.  Motor 

3.2.2.1.  Dersom en motor er utstyrt med én eller flere lamellventiler, skal den eller de festes med selvdestruerende bolter 

som vil hindre at dens fester blir brukt igjen, eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy.  
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3.2.2.2.  Etter montering skal største tykkelse på en eventuell toppakning være høyst 1,3 mm. 

3.2.2.3.  Stempel for totaktsmotorer: 

Stempelet skal i stilling på øvre dødpunkt ikke dekke noen del av innsugingsåpningen. Dette kravet gjelder 

ikke de delene av overløpskanalen/spyleåpningen som er felles med innsugingsåpningen, for kjøretøyer med 

motor som er utstyrt med et innsugingssystem med lamellventil(er). 

3.2.2.4.  For totaktsmotorer skal motorens effekt ikke kunne økes ved å dreie stempelet 180°. 

3.2.3.  Eksosanlegg 

3.2.3.1.  Ingen kunstig begrensing er tillatt i eksosanlegget. Ventilføring i en firetaktsmotor anses ikke å være en 

kunstig begrensning. 

3.2.3.2.  Fjerning av resonatorrør, dersom et slikt er montert, skal ikke medføre økning i framdriftsenhetens ytelse. 

3.2.3.3.  Den eller de delene i eksosanlegget inni lydpotten(e) som bestemmer eksosrørets faktiske lengde, skal være 

festet til lydpotten(e) eller ekspansjonskammeret/-kamrene på en slik måte at den eller de ikke kan fjernes. 

3.5.  Kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

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

fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

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

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

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

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

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

fjerning av disse ringene ikke øke kjøretøyets høyeste hastighet med mer enn 10 %. 

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

4.1.  Kjøretøyer i undergruppe L3e–A1 og L4e–A1 skal oppfylle kravene i enten nr. 3.2.1, 3.2.2.1 eller 3.2.3.1, og 

oppfylle kravene angitt i nr. 3.2.3.2 og 3.2.3.3. 

4.2.  Innsugingsanlegg 

En hylse som ikke kan fjernes, skal plasseres i innsugingskanalen, 

4.2.1.  Dersom det er plassert en slik hylse i innsugingsrøret, skal innsugingsrøret være festet til motorblokken med 

selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

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

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

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

4.2.4.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen(e) skal kunne leses på hylsens overflate eller i nærheten av den. 

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

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

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

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

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

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

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene. 
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4.2.8.  Den delen av innsugingskanalen som er plassert i topplokket, skal ha en innsnevring. I hele innsugingsporten 

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

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

fungere til røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.10.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen som nevnt i artikkel 39 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

kunne leses på topplokket. 

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

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

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

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

5. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i andre (under)grupper innenfor virkeområdet til nr. 1.3 

5.1.  For kjøretøyer i undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 skal enhver variant eller versjon av samme type ikke ha en 

største netto motoreffekt og/eller største kontinuerlig nominell effekt som er større enn det dobbelte av den 

aktuelle effekten. 

5.2.  Produsenten skal erklære at endringer og utbyttbarhet i egenskapene og komponentene oppført nedenfor ikke 

skal føre til 

— for kjøretøyer i undergruppe L3e-A2 og L4e-A2, at det dobbelte av netto motoreffekt eller største 

kontinuerlige nominelle effekt overskrides, eller 

— for kjøretøyer i gruppe L7e, at den godkjente framdriftsenhetens ytelse overskrides. 

5.2.1.  Gnistdannelse i tenningssystemet, dersom relevant. 

5.2.3.  Drivstofftilførselssystem. 

5.2.4.  Luftinntakssystem, herunder luftfilter/-filtre (endring eller fjerning). 

5.2.5.  Framdriftssystemet. 

5.2.6.  Styreenheten(e) som styrer framdriftsenhetens ytelse i framdriftssystemet. 

5.2.7.  Fjerning av komponenter (mekaniske, elektriske, strukturelle osv.) som begrenser full motorbelastning og 

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

(EU) nr. 168/2013. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Krav som får anvendelse på framgangsmåter for typegodkjenning 

1. Typegodkjenningsprosess 

1.1.  Når godkjenningsmyndigheten mottar en søknad om typegodkjenning av et kjøretøy, skal den 

1.1.1.  kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen og tilsvarer de fastsatte kravene, 

1.1.2.  ved gjennomgåelse av dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonene og dataene i opplysnings-

dokumentet for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og EU-typegodkjennings-

dokumentene gitt i henhold til de relevante rettsaktene, 

1.1.3.  dersom et nummer i opplysningsdokumentet ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, 

kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

1.1.4.  for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det 

foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med dataene 

i den godkjente opplysningspakken for alle relevante EU-typegodkjenningsdokumenter, 

1.1.5.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter, 

1.1.6.  foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013 finnes, 

1.1.7.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene til systemene for 

gassformig drivstoff er oppfylt. 

2. Kombinasjon av tekniske spesifikasjoner 

2.1.  Antallet kjøretøyer som skal omfattes av kontroll, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal typegodkjennes, i samsvar med følgende 

kriterier: 

2.1.1.  Kjøretøytype, variant og versjon. 

2.1.2.  Kjøretøy- og framdriftsgruppe. 

2.1.3.  Kraftoverføring. 

2.1.4.  Karosseriform. 

2.1.5.  Antall dører. 

2.1.6.  Antall sitteplasser. 

3. Særlige bestemmelser 

3.1.  Dersom det ikke foreligger typegodkjenningsdokumenter utstedt i henhold til de relevante rettsaktene, skal 

godkjenningsmyndigheten 

3.1.1.  sørge for de nødvendige prøvingene og kontrollene som kreves i henhold til hver av de relevante rettsaktene, 

3.1.2.  kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen for kjøretøyet, og at kjøretøyet 

oppfyller de tekniske kravene fastsatt i hver av de relevante rettsaktene, 

3.1.3.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter, 

3.1.4.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 168/2013 finnes, 

3.1.5.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene til systemene for 

gassformig drivstoff er oppfylt.  
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4. Bestemmelser om ombygging av motorsykler i undergruppe (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3 

4.1.  Generelt 

Bestemmelser om ombygging får anvendelse bare på motorsykler i undergruppe (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-

A3 med og uten sidevogn og motsatt. 

4.2.  Ombygging av en motorsykkel i undergruppe (L3e/L4e)-A2 til en motorsykkel i undergruppe (L3e/L4e)-A3 

og motsatt er tillatt på følgende kontrollerte vilkår: 

4.2.1.  Typegodkjenning 

Produsenten skal ved typegodkjenning foreta separate prøvinger for motorsykkelkonfigurasjonene (L3e/L4e)-

A2 og (L3e/L4e)-A3 og godtgjøre overfor den tekniske instansen og til godkjenningsmyndighetens tilfredshet 

at L3e-motorsykkelen overholder bestemmelsene i nr. 4 samt avgi egen rapport vedrørende følgende krav: 

4.2.2.  Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse angitt i kapittel III til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

prøvingene nevnt i vedlegg II, V, VI og VII til nevnte forordning (EU) nr. 168/2013: 

4.2.2.1.  Miljøprøvingstype I, II, V, VII, VIII og IX nevnt i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.2.2.  Krav til og prøvinger av framdriftsenhetens ytelse nevnt i vedlegg II(A2) til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.2.3.  Definisjonene av kjøretøy- og framdriftsfamilie skal bestemmes separat og rapporteres for motorsykkelkon-

figurasjonene (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3. 

4.2.3.  Krav til funksjonssikkerhet: Prøvinger skal foretas og tilhørende krav oppfylles i samsvar med punkt (B2), 

(B4), (B14), (B17) og (B18) i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.4.  Prøvinger av oppbygging av kjøretøyet skal foretas og tilhørende krav oppfylles i samsvar med punkt (C1) og 

(C10) i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013 i konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2. 

4.2.5.  Alle andre typegodkjenningskrav enn dem oppført i nr. 4.1.1.1 som er angitt i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal anses som felles og likeverdige mellom motorsykkelkonfigurasjonene (L3e/L4e)-A2 og 

(L3e/L4e)-A3, og skal derfor bare prøves og rapporteres én gang for begge ytelseskonfigurasjoner. For 

systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr på kjøretøyet som ikke er påvirket av 

ombyggingen, tillates det å bruke samme prøvingsrapporter. 

4.2.6.  Det skal utstedes én EU-typegodkjenning for hele kjøretøyet (WVTA) for motorsykler i gruppe L3e-A2 som har 

et entydig EU-typegodkjenningsnummer. En særlig del i opplysningsdokumentet og typegodkjennings-

dokumentet skal gjenspeile opplysningene om typebetegnelse, typegodkjenningsnummer og tekniske data for det 

ombygde kjøretøyet, samt beskrivelse av delene, programvare osv. for å bygge om kjøretøyet til L3e-A3-

konfigurasjonen. 

4.2.7.  Det skal utstedes én EU-typegodkjenning for hele kjøretøyet (WVTA) for motorsykler i gruppe L3e-A3 som 

har et entydig EU-typegodkjenningsnummer. Den særlige delen i opplysningsdokumentet som nevnt i 

nr. 4.1.2 skal tilføyes i typegodkjenningsmappen for L3e-A3-kjøretøyet. 

4.2.8.  Dersom det ikke foreligger fullstendige opplysninger for ombyggingen når typegodkjenningen finner sted, 

kan utfyllende opplysningene innføres med en utvidelse av EU-typegodkjenningen for hele kjøretøyer (EU-

WVTA). Dersom bare nummeret på den andre EU-WVTA mangler, kan det tilføyes med en revisjon av EU-

WVTA. 

4.2.9.  Elektronisk informasjon om motorsykler i gruppe (L3e/L4e)-A2 eller A3 

Produsenten skal programmere den aktuelle motorsykkelundergruppen «L3e-A2» eller «L3e-A3» i 

motorsykkelens PCU/ECU-minne ved ombygging fra konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller 

motsatt. 

4.2.9.1.  Denne elektroniske informasjonen skal på anmodning gjøres tilgjengelig i et format som kan leses av et 

alminnelig skanneverktøy, i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII. 

4.2.9.2.  Denne elektroniske informasjonen skal beskyttes mot ulovlige inngrep i samsvar med nr. 2.8 i vedlegg II.  
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4.2.9.3.  På anmodning fra motorsykkelprodusenten kan kjøretøyet unntas fra samsvar med kravene i nr. 4.2.9.1 og 

4.2.9.2 fram til 1. januar 2020 på det vilkår at en omfattende teknisk begrunnelse vil bli tilføyd opplysnings-

mappen. 

4.2.10.  Samsvarssertifikatet skal inneholde data for bare én kjøretøykonfigurasjon, enten (L3e/L4e)-A2 eller 

(L3e/L4e)-A3, ved enden av produksjonslinjen i fabrikken der den endelig innstilles på en av de to mulige 

konfigurasjonene. 

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

motorsykler som kan ombygges fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller motsatt. Det lovfestede 

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

de to EU-typegodkjenningsnumrene med en tydelig angivelse av nivå for stasjonær støy og motoreffekt i 

begge konfigurasjoner. 

4.3.  Ombygging 

Ombygging av konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller motsatt kan utføres og kontrolleres bare 

av motorsykkelprodusenten. 

4.3.1.  Produsenten skal på anmodning fra kjøretøyets eier utstede en erklæring med de nødvendige opplysningene 

for ombyggingen som gjennom understellsnummeret knyttes til samsvarssertifikatet i samsvar med malen i 

vedlegget for samsvarssertifikatet angitt i artikkel 38 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, og erklære at fra et 

teknisk perspektiv kan den godkjente L3e-motorsykkelen ombygges til ytelsesnivået for (L3e/L4e)-A2 eller 

(L3e/L4e)-A3. 

4.3.2.  Denne produsenterklæringen skal inneholde numrene for EU-typegodkjenning av hele kjøretøyet («WVTA»), 

de endrede dataene (med henvisning til de aktuelle typegodkjenningsnumrene i samsvarssertifikatet), en kort 

beskrivelse av delene eller utstyret som skal endres, og numrene for programvareidentifikasjon og 

kalibreringskontroll for begge konfigurasjoner. Et eksemplar av den utfylte produsenterklæringen skal være 

med i opplysningsmappen. 

4.4.  Første registrering 

En medlemsstat skal ikke nekte første registrering, og skal ikke kreve noen ytterligere prøving med henblikk 

på første registrering av en ny motorsykkel i gruppe (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3 dersom den nye 

(L3e/L4e)-A2-motorsykkelen er ombygd til (L3e/L4e)-A3-ytelsesnivå eller omvendt, på følgende vilkår: 

4.4.1.  Avlesningen fra et alminnelig skanneverktøy nevnt i nr. 4.2.9 angir at relevant (L3e/L4e)-A2- eller 

(L3e/L4e)-A3-konfigurasjon og en visuell inspeksjon gir den konklusjonen at alle deler på motorsykkelen 

som er nødvendige for ombyggingen, er endret og/eller montert. 

4.4.2.  Kjøretøyets eier framlegger et gyldig samsvarssertifikat med den vedlagte produsenterklæringen nevnt i 

nr. 4.3.1. 

5. Framgangsmåter for etappevis EU-typegodkjenning 

5.1.  Generelt 

5.1.1.  En tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EU-typegodkjenning krever samarbeid 

mellom alle de berørte produsentene. For dette formål skal typegodkjenningsmyndighetene før de gir 

typegodkjenning i første eller en etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for 

oversending og utveksling av dokumenter og opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at den 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller de tekniske kravene i alle bestemmelsene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. Slike opplysninger skal særlig omfatte relevante typegodkjenninger av systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter samt opplysninger om kjøretøydeler som utgjør en del av det delvis 

oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er typegodkjent. 

5.1.2.  Typegodkjenninger i samsvar med nr. 5 gis på grunnlag av den aktuelle etappen i kjøretøytypens oppbygging 

og skal omfatte alle typegodkjenninger gitt i tidligere etapper. 

5.1.3.  Hver produsent som er involvert i en etappevis EU-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for typegodkjenningen 

og produksjonssamsvaret for alle systemer, komponenter eller separate tekniske enheter vedkommende har 

produsert eller tilføyd i den foregående etappen. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent 

i tidligere etapper, unntatt i de tilfeller der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at den tidligere 

utstedte typegodkjenningen blir ugyldig. 

5.2.  Framgangsmåter 

Godkjenningsmyndigheten skal 

5.2.1.  kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen på dens etappe i oppbyggingen og 

tilsvarer de fastsatte kravene, 
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5.2.2.  kontrollere i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013 at kjøretøyet som typegodkjennes 

på den siste etappen, på det tidspunktet oppfyller alle gjeldende tekniske krav. Dette skal omfatte 

dokumentkontroll av alle krav som omfattes av en typegodkjenning av et delvis oppbygd kjøretøy gitt i løpet 

av en etappevis framgangsmåte, selv dersom den gis for en annen (under)gruppe kjøretøy, 

5.2.3.  sikre i samsvar med artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU) nr. 168/2013 at valget av framgangsmåte ikke påvirker 

gjeldende grunnleggende krav som den godkjente kjøretøytypen skal oppfylle på det tidspunktet 

typegodkjenningen av hele kjøretøyet utstedes, 

5.2.4.  sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til etappen i kjøretøyets oppbygging, finnes i opplysnings-

mappen, 

5.2.5.  ved henvisning til dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av opplysnings-

mappen for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og/eller EU-typegodkjennings-

dokumentene gitt i henhold til de relevante rettsakter, og dersom et nummer i del I av opplysningsmappen 

ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er 

i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

5.2.6.  for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det 

foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med de 

relevante dataene i den godkjente opplysningspakken for alle relevante rettsakter, 

5.2.7.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter. 

5.3.  Antallet kjøretøyer som skal kontrolleres i henhold til nr. 4.2.4, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EU-typegodkjennes, avhengig av 

etappen i kjøretøyets oppbygging og kriteriene angitt i nr. 2.1. 

6. Særlige vilkår for virtuelle prøvingsmetoder samt rettsakter som en produsent eller teknisk instans kan 

bruke virtuelle prøvingsmetoder og/eller egenprøvingsmetoder for 

6.0.  Mål og virkeområde 

6.0.1.  I dette nr. 6 fastsettes relevante bestemmelser om virtuell prøving i samsvar med artikkel 32 nr. 6 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. Det får ikke anvendelse på andre ledd i artikkel 32 nr. 3 i nevnte forordning. 

6.0.2.  I dette nr. 6 angis også elementer for egenprøving i samsvar med artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

6.1.  Liste over delegerte rettsakter og deres vedlegg 

Tabell 3-1 

Oversikt over krav til virtuell prøving og egenprøving oppført i forordning (EU) nr. 168/2013 
 

Krav oppført i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Virtuell prøving og/eller 

egenprøving relevant? 
Emne Begrensninger/merknader 

Del A2 i vedlegg II Egenprøving Prøvingsmetoder for 

kjøretøyets høyeste kon-

struksjonshastighet 

Bare for undergruppe 

L3e-A3, L4e-A3 og L5e; 

omfatter ikke annen 

prøving av framdrifts-

enhetens ytelse 

Del B1 i vedlegg II Egenprøving Signalhorn Bare montering 

Del B7 i vedlegg II Egenprøving Førerbetjente betjenings-

innretninger, herunder 

merking av betjenings-

innretninger, kontrollinn-

retninger og indikatorer 

Bare hastighetsmåler 

Del B8 i vedlegg II Virtuell prøving Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Bare dimensjoner 



Nr. 18/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Krav oppført i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Virtuell prøving og/eller 

egenprøving relevant? 
Emne Begrensninger/merknader 

Del B9 i vedlegg II Virtuell prøving Sikt bakover Bare montering; 

bare i samsvar med UN-

ECE-reglement nr. 81 

Del B14 i vedlegg II Virtuell prøving Montering av dekk Bare dersom klaringen 

overstiger 10 mm 

Del C13 i vedlegg II Egenprøving og virtuell 

prøving 

Monteringssted for 

kjennemerke 

 

Del C15 i vedlegg II Egenprøving Parkeringsstøtter Bare nr. 2.5, holdeinn-

retninger for parkerings-

støtte 

Artikkel 39 i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Egenprøving Lovfestet kjennemerke og 

EU-typegodkjennings-

merke 

 

7. Generelle vilkår for virtuelle prøvingsmetoder 

7.1.  Mønster for virtuell prøving 

Følgende skjema skal brukes som grunnstruktur for beskrivelse og utførelse av virtuell prøving: 

7.1.1.  Formål. 

7.1.2.  Strukturmodell. 

7.1.3.  Grensevilkår. 

7.1.4.  Belastningsantakelser. 

7.1.5.  Beregning. 

7.1.6.  Vurdering. 

7.1.7.  Dokumentasjon. 

7.2.  Grunnprinsipper for datasimulering og beregning 

7.2.1.  Matematisk modell 

Den matematiske modellen skal leveres av produsenten. Den skal gjenspeile hvor kompleks kjøretøyets, 

systemets og delenes struktur er i forhold til kravene og grensevilkårene i rettsakten. De samme 

bestemmelsene får tilsvarende anvendelse på deler eller tekniske enheter som prøves uavhengig av kjøretøyet. 

7.2.2.  Prosess for validering av den matematiske modellen 

Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene. Det skal utføres 

en fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ble ved bruk av den matematiske modellen, 

med resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene er sammenlignbare. 

Produsenten eller den tekniske instansen skal utarbeide en valideringsrapport og framlegge den for 

godkjenningsmyndigheten. Enhver endring av den matematiske modellen eller programvaren som vil kunne 

gjøre valideringsrapporten ugyldig, skal meddeles godkjenningsmyndigheten, som kan kreve at det utføres en 

ny validering. Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i tillegg 3. 

7.2.3.  Dokumentasjon 

Data og hjelpeverktøy som har blitt brukt ved simulering og beregning, skal stilles til rådighet av produsenten 

og dokumenteres på egnet måte. 

7.2.4.  Verktøy og hjelp 

På anmodning fra den tekniske instansen skal produsenten stille til rådighet eller gi tilgang til nødvendig 

verktøy, herunder relevant programvare.  
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7.2.5.  Videre skal produsenten gi den tekniske instansen relevant hjelp. 

7.2.6.  Det at en teknisk instans får tilgang og hjelp, fritar den ikke fra forpliktelser med hensyn til personellets 

kompetanse, betaling av lisensrettigheter og behandling av fortrolige opplysninger. 

8. Valideringsprosess for virtuell prøving 

8.1. Figur 3-1 

Flytskjema for valideringsprosessen for virtuell prøving 

 

 ______  

Produsent 

Godkjenningsmyndighet 

Teknisk rapport iht. EU-forordning 

Virtuelle prototyper I, II, ... 

Typegodkjenningsprosess 

Valideringsrapport 

Fysisk prototyp 

Valideringsprosess 

Matematisk modell 

Tillatelse fra godkjennings-

myndighet 

Datasimulering Fysisk prøving 
Datasimulering 
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VEDLEGG IV 

Krav som får anvendelse på produksjonssamsvar 

0. Mål 

0.1.  Framgangsmåten for produksjonssamsvar har som mål å sikre at alle produserte kjøretøyer, 

systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler og utstyr er i samsvar med sine godkjente 

typer. 

0.2.  Framgangsmåtene omfatter alltid vurdering av kvalitetssikringssystemer, nedenfor kalt 

«førstegangsvurdering», samt verifisering av produksjonsrelaterte kontroller, nedenf27or kalt «tiltak 

for produktsamsvar». 

1. Førstegangsvurdering 

1.1.  Før godkjenningsmyndigheten gir typegodkjenning, skal den kontrollere at produsenten har etablert 

tilfredsstillende ordninger og framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at produserte 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller tekniske enheter er i samsvar med den godkjente typen. 

1.2.  Rettledning for utføringen av vurderinger finnes i standarden EN ISO 19011:2011 — Retningslinjer 

for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring. 

1.3.  Kontroll med at kravet nevnt i nr. 1.1 er oppfylt, skal utføres av godkjenningsmyndigheten som gir 

typegodkjenning. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og tiltakene for 

produktsamsvar i del 2 nedenfor, idet det eventuelt tas hensyn til en av ordningene beskrevet i 

nr. 1.3.1-1.3.3, eller en kombinasjon av disse ordningene i sin helhet eller delvis. 

1.3.1.  Den innledende vurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres av den 

godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, eller av en teknisk instans som er utpekt til å 

virke på vegne av nevnte myndighet. 

1.3.1.1.  Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til 

tilgjengelige opplysninger om 

1.3.1.1.1.  produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 1.3.3 nedenfor, dersom vedkommende ikke er 

kvalifisert eller anerkjent i henhold til nevnte nummer, 

1.3.1.1.2.  ved typegodkjenning av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter: vurdering av 

kvalitetssikringssystemer foretatt av kjøretøyprodusenten(e) i produsenten(e)s lokaler, av systemet, 

komponenten eller de separate tekniske enhetene, i samsvar med én eller flere av industrisektorens 

spesifikasjoner som oppfyller kravene i standard EN ISO 9001:2008 eller ISO/TS16949:2009. 

1.3.2.  Førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan foretas av 

godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller av den tekniske instansen som er utpekt til 

dette formålet av nevnte myndighet. 

1.3.2.1.  I så fall skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en samsvarserklæring 

med angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for det eller 

de produktene som skal typegodkjennes, og for de EU-forordningene som de skal typegodkjennes i 

henhold til. 

1.3.2.2.  Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring 

fra den godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende 

samsvarserklæringen eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik erklæring. 

1.3.2.3.  Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende: 

1.3.2.3.1.  Konsern eller selskap (f.eks. XYZ bil). 

1.3.2.3.2.  Del av organisasjon (f.eks. regional avdeling). 

1.3.2.3.3.  Produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. motorfabrikk 1 (i stat A) — kjøretøyfabrikk 2 (i stat B)). 

1.3.2.3.4.  Kjøretøy-/komponentutvalg (f.eks. alle modeller i gruppe LXe). 

1.3.2.3.5.  Områder som er vurdert (f.eks. motormontering, karosseriforming og montering, kjøretøymon-

tering). 

1.3.2.3.6.  Dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer). 

1.3.2.3.7.  Dato for vurderingen (f.eks. revisjon utført fra dd/mm/åååå til dd/mm/åååå). 

1.3.2.3.8.  Planlagt inspeksjonsbesøk (f.eks. mm/åååå).  
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1.3.3.  Godkjenningsmyndigheten kan også godta produsentens sertifisering til den internasjonale standarden 

EN ISO 9001:2008 eller ISO/TS16949:2009 (virkeområdet til denne sertifiseringen skal i så fall 

omfatte det eller de produktene som skal godkjennes) eller en likeverdig sertifiseringsstandard som 

tilfredsstillende når det gjelder kravene til innledende vurdering i nr. 1.1, forutsatt at produksjons-

samsvar faktisk er omfattet av kvalitetsstyringssystemet. Produsenten skal framlegge opplysninger om 

sertifiseringen og forplikte seg til å underrette godkjenningsmyndigheten om enhver endring av denne 

sertifiseringens gyldighet eller virkeområde. 

1.4.  Med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta førstegangsvurderingene 

som er foretatt for godkjenningen av kjøretøyets systemer, komponenter og separate tekniske enheter, 

men de skal kompletteres med en vurdering som dekker produksjonsstedene og virksomheten i 

forbindelse med monteringen av hele kjøretøyet, og som ikke er dekket av de tidligere vurderingene. 

2. Tiltak for produktsamsvar 

2.1.  Alle kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr som er 

typegodkjent i henhold til et UN-ECE-reglement som er et vedlegg til den reviderte overenskomsten 

av 1958, og i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, skal produseres på en slik måte at de er i 

samsvar med den typen som er godkjent, ved å oppfylle kravene i dette vedlegg, nevnte UN-ECE-

reglement(er) og forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.2.  Før godkjenningsmyndigheten gir en typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

et UN-ECE-reglement som er et vedlegg til den reviderte overenskomsten av 1958, skal den 

kontrollere at det finnes hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i 

samarbeid med produsenten for hver typegodkjenning, der det med bestemte mellomrom foretas 

nødvendig prøving eller tilhørende kontroller for å bekrefte at det fortsatt er samsvar med den 

godkjente typen, herunder eventuelt prøving angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 og nevnte UN-

ECE-reglement. 

2.3.  Innehaveren av typegodkjenningen skal særlig 

2.3.1.  sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene 

(kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr) er i samsvar med 

den godkjente typen, 

2.3.2.  ha tilgang til det prøvingsutstyret eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar 

med hver godkjent type, 

2.3.3.  sikre at prøvings- eller kontrollresultatene registreres, og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i 

et tidsrom på inntil ti år som fastsettes i samarbeid med godkjenningsmyndigheten, 

2.3.4.  analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets 

egenskaper er varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjonen, 

2.3.5.  sikre at minst kontrollene og prøvingene fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter samt angitt i det relevante UN-ECE-reglementet som det 

vises til i disse rettsaktene, foretas for hver produkttype, 

2.3.6.  sikre at alle samlinger av prøver eller prøvelegemer som tyder på manglende samsvar med den 

aktuelle prøvingstypen, fører til ytterligere prøvetaking og prøving. Alle nødvendige tiltak skal 

treffes for å gjenopprette produksjonsprosessen for å sikre samsvar med den godkjente typen. 

2.4.  Ved trinnvis, blandet og etappevis typegodkjenning kan godkjenningsmyndigheten som gir 

typegodkjenning av hele kjøretøyer, be om særlige opplysninger vedrørende overholdelse av 

kravene til produksjonssamsvar angitt i dette vedlegg, fra enhver godkjenningsmyndighet som har 

gitt typegodkjenning til ethvert relevant system, enhver relevant komponent eller enhver relevant 

separat teknisk enhet. 

2.5.  Dersom godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer, ikke er tilfreds med 

de rapporterte opplysningene nevnt i nr. 2.4 og har meddelt dette skriftlig til den aktuelle 

produsenten og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for systemet, komponenten eller 

den separate tekniske enheten, skal godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for hele 

kjøretøyer, kreve at det skal foretas ytterligere revisjon og kontroll av produksjonssamsvar på 

produsentens fabrikk av disse systemene, komponentene eller separate tekniske enhetene, og 

resultatene skal umiddelbart gjøres tilgjengelig for den aktuelle godkjenningsmyndigheten. 

2.6.  Dersom nr. 2.4 og 2.5 får anvendelse, og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for 

hele kjøretøyer, anser at de ytterligere resultatene av revisjon og kontroll ikke er tilfredsstillende, 

skal produsenten sikre at produksjonssamsvar gjenopprettes så snart som mulig ved korrigerende 

tiltak som er tilfredsstillende for godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for hele 

kjøretøyer, og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for systemet, komponenten eller 

den separate tekniske enheten.  
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3. Løpende kontroll 

3.1.  Den myndigheten som har gitt typegodkjenning, kan når som helst ved hjelp av periodiske revisjoner 

kontrollere metodene som brukes til kontroll av produksjonssamsvar ved hver produksjonsenhet. 

Produsenten skal for dette formål gi adgang til stedene der produksjon, inspeksjon, prøving, lagring og 

distribusjon finner sted, og skal gi alle nødvendige opplysninger med hensyn til dokumentasjon og 

arkiv for kvalitetsstyringssystemet. 

3.1.1.  Den normale metoden for slike periodiske revisjoner skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene 

fastsatt i nr. 1 og 2 (innledende vurdering og tiltak for produktsamsvar) fortsatt er effektive. 

3.1.1.1.  Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 1.3.3), skal 

anses å oppfylle kravene i nr. 3.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved den 

innledende vurderingen. 

3.1.1.2.  Den normale hyppigheten for disse kontrollene fra godkjenningsmyndigheten (unntatt dem som er 

nevnt i nr. 3.1.1.1) skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontrollene av produksjonssamsvar 

utført i henhold til nr. 1 og 2 vurderes over et tidsrom som er tilpasset den tilliten som 

godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen. 

3.2.  Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres 

tilgjengelige for inspektøren, særlig fra prøvingene og kontrollene som kreves i nr. 2.2. 

3.3.  Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium eller i den tekniske 

instansens anlegg, i så fall skal det bare foretas fysiske prøvinger. Det minste antall stikkprøver kan 

fastsettes ut fra resultatene av produsentens egen kontroll. 

3.4.  Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om 

prøvingene foretatt i henhold til nr. 3.2 er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som skal sendes 

til den teknisk instansen for fysisk prøving i samsvar med kravene til produksjonssamsvar angitt i 

nr. 4 og i UN-ECE-reglementene nevnt i forordning (EU) nr. 168/2013 eller i dens delegerte 

rettsakter. 

3.5.  Dersom det under en inspeksjon eller gjennomgåelse av overvåkingen konstateres utilfredsstillende 

resultater, skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette 

produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

3.6.  I tilfeller der forordning (EU) nr. 168/2013 eller dens delegerte rettsakter krever samsvar med UN-

ECE-reglementer, kan produsenten velge å anvende bestemmelsene i dette vedlegg som et 

likeverdig alternativ til kravene til produksjonssamsvar i de respektive UN-ECE-reglementene. 

Dersom nr. 3.5 eller 3.6 får anvendelse, skal imidlertid alle separate krav til produksjonssamsvar i 

UN-ECE-reglementene oppfylles til godkjenningsmyndighetens tilfredshet fram til den beslutter at 

produksjonssamsvar er gjenopprettet. 

4. Krav til prøving av produksjonssamsvar i tilfeller med utilfredsstillende kontrollnivå for 

produksjonssamsvar som nevnt i nr. 3.4 

4.1.  Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.1.1.  Type I-prøving for utslipp etter kaldstart, type II-prøving for økte tomgangsutslipp og type VII-

prøving for måling av CO2-utslipp, bestemmelse av drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde. 

4.1.1.1.  Kjøretøyer skal produseres i samsvar med den godkjente kjøretøytypen. 

4.1.1.2.  Relevant kontroll av produksjonssamsvar skal utføres for å kontrollere at kravene nevnt i nr. 4.1.1.1 

er oppfylt. 

4.1.1.3.  Kjøretøyer som utelukkende drives av en forbrenningsmotor: 

4.1.1.3.1.  Som en generell regel skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar med hensyn til eksos- og CO2-

utslipp fra kjøretøyer kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet som 

er i samsvar med modellen angitt i artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Kontrollen av produksjonssamsvar bygger på godkjenningsmyndighetens vurdering av produsentens 

revisjonsprosedyre for å sikre at det produserte kjøretøyet er i samsvar med hensyn til CO2-utslipp og 

forbruk av elektrisk energi. 

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med kvaliteten på produsentens revisjonsprosedyre, 

kan den kreve at det skal utføres kontrollprøvinger på kjøretøyer som er under produksjon. 

4.1.1.3.1.1.  Målinger av eksos- og CO2-utslipp på en kjøretøytype som har hatt én eller flere utvidelser, skal 

utføres på det eller de kjøretøyene som er tilgjengelige på prøvingstidspunktet (kjøretøy(er) 

beskrevet i det første dokumentet eller i etterfølgende utvidelser).  
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4.1.1.3.1.1.1.  Kjøretøyets samsvar ved type I-prøving, eksosutslipp etter kaldstart, og type VII-prøving, CO2-

utslipp 

4.1.1.3.1.1.1.1.  Tre kjøretøyer skal velges tilfeldig fra serien og prøves i samsvar med kravene angitt i artikkel 23 og 

24 i forordning (EU) nr. 168/2013. Det skal anvendes forringelsesfaktorer på gjennomsnittet av 

prøvingsresultatene for type I-prøving av utslipp av forurensende stoffer på følgende måte: 

4.1.1.3.1.1.1.1.1.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsesfaktorene beregnes ut fra resultatene fra type I-utslippsprøvingen og til 

og med hele strekningen nevnt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og i samsvar 

med den lineære beregningsmetoden nevnt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og 

forskyvningsverdier for hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av forurensende stoffer med 

hensyn til produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

y = a · x + b 

der 

a = hellingsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013, 

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

forordning (EU) nr. 168/2013, 

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

per utslippsbestanddel for et innkjørt (degreened) kjøretøy (som har kjørt høyst 100 km etter 

den første starten på produksjonslinjen) i mg/km, 

y = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per bestanddel utslipp av forurensende 

stoffer i mg/km. Gjennomsnittlige resultater for produksjonssamsvar skal være lavere enn 

grensene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

4.1.1.3.1.1.1.1.2.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsesfaktorene bestå av hellings- og forskyvningsverdien per utslippsbestanddel 

beregnet etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

Ligning 4-1 skal brukes til å beregne utslippsresultatene for produksjonssamsvar per bestanddel utslipp 

av forurensende stoffer (y). 

4.1.1.3.1.1.1.1.3.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal de faste forringelsesfaktorene, angitt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) 

nr. 168/2013, brukes som hellingsverdier med forskyvningsverdien satt til 0. Ligning 4-1 skal brukes 

til å beregne de gjennomsnittlige utslippsresultatene for produksjonssamsvar per bestanddel utslipp 

av forurensende stoffer (y). 

4.1.1.3.1.1.1.1.4.  Gjennomsnittsresultatene for type VII-prøving (CO2-utslipp, drivstoff-/energiforbruk og eventuelt 

elektrisk rekkevidde) skal være lavere enn eller lik produsentenes erklærte verdier ved 

typegodkjenning. 

4.1.1.3.1.1.1.1.5.  Dersom gjennomsnittsutslippene for de to første kjøretøyene oppfyller kravene fastsatt i 

nr. 4.1.1.3.1.1.1.1, anses produksjonssamsvaret å være tilfredsstillende. 

4.1.1.3.1.1.1.2.  Dersom gjennomsnittsutslippene for de to første kjøretøyene ikke oppfyller kravene, fortsetter 

framgangsmåten for produksjonssamsvar som følger: 

4.1.1.3.1.1.1.2.1.  Dersom myndigheten er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av produsenten, skal 

prøvingene utføres i samsvar med nr. 4.1.1.3.2. 

4.1.1.3.1.1.1.2.2.  Dersom myndigheten ikke er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av produsenten, 

skal prøvingene utføres i samsvar med nr. 4.1.1.3.3. 

4.1.1.3.1.1.1.3.  På grunnlag av prøving av de tre kjøretøyene det er tatt stikkprøver av, anses produksjonen av en 

serie for å være eller ikke være i samsvar, så snart resultatet for eksos- og CO2-utslipp er godkjent 

eller avvist i samsvar med prøvingskriteriene i den aktuelle tabellen. 
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Dersom resultatet for eksos- og CO2-utslipp verken blir godkjent eller avvist, utføres det prøving på 

ytterligere et kjøretøy (se figur 4-1). 

4.1.1.3.1.1.1.4.  For periodisk regenererende systemer skal resultatene multipliseres med faktoren Ki oppnådd på det 

tidspunktet typegodkjenningen ble gitt. 

På anmodning fra produsenten kan prøvingen utføres umiddelbart etter at en regenerering er 

gjennomført. 

Figur 4-1 

Kriterier for godkjenning/avvisning ved type I-, II- og VII-prøving 

 

4.1.1.3.1.1.2.  Uten hensyn til miljøkravene angitt i artikkel 23 og 24 i forordning (EU) nr. 168/2013 vil 

prøvingene bli utført på kjøretøyer som har tilbakelagt en strekning på høyst 100 km etter første start 

på produksjonslinjen. 

4.1.1.3.1.1.2.1. På anmodning fra produsenten kan imidlertid prøvingene utføres på kjøretøyer som har tilbakelagt 

høyst 1000 km. 

I slike tilfeller vil innkjøringen bli utført av produsenten, som forplikter seg til ikke å foreta noen 

justeringer på disse kjøretøyene. 

4.1.1.3.1.1.2.2.  Når produsenten ber om tillatelse til å utføre innkjøringen («x» km, der x ≤ 1000 km), kan denne 

utføres som følger: 

Eksos- og CO2-utslippene vil bli målt høyst 100 km etter første start på produksjonslinjen og ved 

«x» km på det kjøretøyet som prøves først (som kan være typegodkjenningskjøretøyet). 

Utviklingskoeffisienten (EC) for utslippene mellom 100 km og «x» km beregnes som følger: 

Ligning 4-2: 

EC = 
Utslipp_ved_x_km 

Utslipp_ved_max_100_km 

Verdien av EC kan være mindre enn 1. 

De etterfølgende kjøretøyene innkjøres ikke, men utslippene fra dem ved 100 km endres ved hjelp av 

utviklingskoeffisienten. 

I så fall benyttes følgende verdier: 

Verdien ved «x» km for det første kjøretøyet. 

Verdiene ved høyst 100 km multiplisert med utviklingskoeffisienten (EC) for de etterfølgende 

kjøretøyene. 

Prøving av tre kjøretøyer 

Beregning av 

prøvingsstatistikk 

Er prøvingsstatistikken i samsvar med kriteriene for å 

avvise serien i henhold til den aktuelle tabellen? 

Er prøvingsstatistikken i samsvar med kriteriene for å 

godkjenne serien i henhold til den aktuelle tabellen? 

Prøving av ytterligere et 

kjøretøy 

Serie avvist 

Serie godkjent 
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4.1.1.3.1.1.2.3.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan kjøretøyprodusenten anvende en fast utviklings-

koeffisient på 0,92 og multiplisere alle verdier for eksos- og CO2-utslipp ved null km med denne 

faktoren. 

4.1.1.3.1.1.2.4.  Prøvinger av produksjonssamsvar kan foretas med et kommersielt drivstoff dersom C3/C4-forholdet 

ligger mellom forholdet for referansedrivstoffene nevnt i vedlegg II(A1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til LPG, eller dersom Wobbe-tallet ligger mellom tallene for de ekstreme 

referansedrivstoffene med hensyn til NG eller H2NG. I slike tilfeller skal en drivstoffanalyse 

framlegges for godkjenningsmyndigheten. 

4.1.1.3.2.  Produksjonssamsvar dersom produsentens statistiske data er tilgjengelige 

4.1.1.3.2.1.  De følgende avsnittene beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere kravene 

til produksjonssamsvar for eksos- og CO2-utslipp når produsentens standardavvik for produksjonen 

igjen er tilfredsstillende. 

4.1.1.3.2.2.  Med en prøve som består av minst tre kjøretøyer, fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at 

sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 40, er 0,95 (produsentens risiko 

= 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 65, er 0,1 

(forbrukerens risiko = 10 %). 

4.1.1.3.2.3.  Følgende framgangsmåte benyttes (se figur 4-1): 

La L være den naturlige logaritmen for grensene for eksosutslipp angitt i del A i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 168/2013 og den erklærte verdien for CO2-utslipp ved typegodkjenningen: 

xi = den naturlige logaritmen for målingen for den i-ende motoren i prøven, 

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er 

beregnet), 

n = det aktuelle prøveantallet. 

4.1.1.3.2.4.  Beregn det statistiske resultatet av prøvingen, som viser summen av standardavvikene for grensen, 

og definert som følger: 

Ligning 4-2: 

 

4.1.1.3.2.5.  Følgende gjelder: 

4.1.1.3.2.5.1.  Dersom prøvingsstatistikkresultatet er større enn godkjentverdien for det prøveantallet som er angitt 

i tabell 4-1, godkjennes resultatet. 

4.1.1.3.2.5.2.  Dersom prøvingsstatistikkresultatet er mindre enn avvistverdien for det prøveantallet som er angitt i 

tabell 4-1, avvises resultatet. 

4.1.1.3.2.5.3.  I andre tilfeller prøves ytterligere et kjøretøy i samsvar med vedlegg II(A) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, og framgangsmåten anvendes på prøven med én enhet mer. 

4.1.1.3.2.5.4.  Tabell 4-1 

Godkjenning/avvisning avhengig av prøveantallet; produksjonssamsvar dersom produsentens 

statistiske data er tilgjengelig 

Prøveantall 

(kumulert antall motorer prøvd) 
Beslutningsverdi for godkjent Beslutningsverdi for avvist 

a b c 

3 3,327 -4,724 

4 3,261 -4,79 

5 3,195 -4,856 

6 3,129 -4,922 

7 3,063 -4,988 

8 2,997 -5,054 

9 2,931 -5,12 
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a b c 

10 2,865 -5,185 

11 2,799 -5,251 

12 2,733 -5,317 

13 2,667 -5,383 

14 2,601 -5,449 

15 2,535 -5,515 

16 2,469 -5,581 

17 2,403 -5,647 

18 2,337 -5,713 

19 2,271 -5,779 

20 2,205 -5,845 

21 2,139 -5,911 

22 2,073 -5,977 

23 2,007 -6,043 

24 1,941 -6,109 

25 1,875 -6,175 

26 1,809 -6,241 

27 1,743 -6,307 

28 1,677 -6,373 

29 1,611 -6,439 

30 1,545 -6,505 

31 1,479 -6,571 

32 -2,112 -2,112 

4.1.1.3.3.  Produksjonssamsvar dersom produsentens statistiske data er utilfredsstillende eller utilgjengelige 

4.1.1.3.3.1.  De følgende avsnittene beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere kravene 

til produksjonssamsvar for eksos- og CO2-utslipp når produsentens bevis for standardavvik for 

produksjonen enten er utilfredsstillende eller utilgjengelige. 

4.1.1.3.3.2.  Med en prøve som består av minst tre kjøretøyer, fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at 

sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 40, er 0,95 (produsentens risiko  

= 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 65, er 0,1 

(forbrukerens risiko = 10 %). 

4.1.1.3.3.3.  Målingene for eksos- og CO2-utslipp anses å følge en logaritmisk normalfordeling og bør først 

omformes ved å bestemme den naturlige logaritmen. m0 og m betegner henholdsvis minste og 

største prøveantall (m0 = 3 og m = 32), og n betegner det aktuelle prøveantallet. 

4.1.1.3.3.4.  Dersom de naturlige logaritmene for målingene i serien er x1, x2, …, xj og L er den naturlige 

logaritmen for grensene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013 og den erklærte typegodkjenningsverdien for CO2, defineres følgende:  
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Ligning 4-3: 

 

4.1.1.3.3.5.  Tabell 4-2 nedenfor viser verdiene for godkjent resultat (An) og avvist resultat (Bn) som funksjon av 

det aktuelle prøveantallet. Det statistiske resultatet av prøvingen er forholdet (dnvn) og skal benyttes 

for å avgjøre om serien er godkjent eller avvist, som følger: 

For mo ≤ n ≤ m: 

4.1.1.3.3.5.1.  Serien er godkjent dersom . 

4.1.1.3.3.5.2.  Serien er avvist dersom . 

4.1.1.3.3.5.3.  En ny måling foretas dersom . 

Tabell 4-2 

Godkjenning/avvisning avhengig av prøveantallet; produksjonssamsvar dersom produsentens 

statistiske data er utilfredsstillende eller utilgjengelig 

Prøveantall 

(kumulert antall motorer prøvd) 

Beslutningsverdi for godkjent 

An 

Beslutningsverdi for avvist 

Bn 

a b c 

3 -0,80380 16,64743 

4 -0,76339 7,68627 

5 -0,72982 4,67136 

6 -0,69962 3,25573 

7 -0,67129 2,45431 

8 -0,64406 1,94369 

9 -0,61750 1,59105 

10 -0,59135 1,33295 

11 -0,56542 1,13566 

12 -0,53960 0,97970 

13 -0,51379 0,85307 

14 -0,48791 0,74801 

15 -0,46191 0,65928 

16 -0,43573 0,58321 

17 -0,40933 0,51718 

18 -0,38266 0,45922 

19 -0,35570 0,40788 

20 -0,32840 0,36203 

21 -0,30072 0,32078 

22 -0,27263 0,28343 

23 -0,24410 0,24943 

24 -0,21509 0,21831 
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a b c 

25 -0,18557 0,18970 

26 -0,15550 0,16328 

27 -0,12483 0,13880 

28 -0,09354 0,11603 

29 -0,06159 0,09480 

30 -0,02892 0,07493 

31 0,00449 0,05629 

32 0,03876 0,03876 

4.1.1.3.3.6.  Merknader 

Følgende rekursive formler er nyttige ved beregning av suksessive verdier av det prøvingsstatistikken: 

Ligning 4-4: 

 

4.1.1.3.4.  Typegodkjenningsmyndighetene som gir godkjenningen, kan til enhver tid kontrollere de metodene 

som er anvendt ved hver produksjonsenhet. 

4.1.1.3.5. Ved hver inspeksjon skal rapporter om prøvinger og overvåking av produksjonen framlegges for 

inspektøren. 

4.1.1.3.6.  Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium. Det minste antallet 

stikkprøver kan fastsettes ut fra resultatene av produsentens egne kontroller. 

4.1.1.3.7.  Dersom kvalitetsstandarden ikke synes å være tilfredsstillende, eller dersom det synes nødvendig å 

undersøke gyldigheten av prøvingene gjennomført i henhold til nr. 9.4.2.2, skal inspektøren ta ut 

prøver som skal sendes til den tekniske instansen som gjennomførte godkjenningsprøvingene. 

4.1.1.3.8.  Typegodkjenningsmyndighetene kan gjennomføre alle de prøvingene som er angitt i dette vedlegg. 

4.1.1.4.  Kjøretøyer som drives av et elektrisk hybridframdriftssystem 

Som en generell regel skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp, 

forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde for elektriske hybridkjøretøyer kontrolleres på 

grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet som er i samsvar med modellen angitt i 

artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Kontrollene av produksjonssamsvar bygger på godkjenningsmyndighetens vurdering av produsentens 

revisjonsprosedyre for å sikre at kjøretøytypen er i samsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp, 

forbruk av elektrisk energi og rekkevidde. 

Dersom myndigheten ikke er tilfreds med kvaliteten på produsentens revisjonsprosedyre, kan den kreve 

at det skal utføres kontrollprøvinger på kjøretøyer som er under produksjon. 

Samsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp skal kontrolleres ved hjelp av de statistiske 

framgangsmåtene som er beskrevet i nr. 4.1.1.3.1–4.1.1.3.3. Kjøretøyene prøves etter framgangsmåten 

beskrevet i vedlegg II(A) til forordning (EU) nr. 168/2013. 
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4.1.1.5.  Forurensningsreduserende reserveinnretninger 

4.1.1.5.1.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor skal det tas en forurensningsreduserende reserve-

innretning fra produksjonslinjen for det typegodkjente kjøretøyet. 

4.1.1.5.2.  Produksjonen vil anses å være i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg dersom et representativt 

kjøretøy utstyrt med en forurensningsreduserende innretning som er tilfeldig utvalgt fra produk-

sjonslinjen, oppfyller de gjeldende kravene angitt i artikkel 23 i forordning (EU) nr. 168/2013 om 

miljøprestasjon. Ytelsen til framdriftssystemet som er montert i det representative kjøretøyet, skal måles 

i samsvar med vedlegg II(A) til forordning (EU) nr. 168/2013 og skal ikke overstige ytelsen til 

framdriftsenheten i den originale forurensningsreduserende innretningen den erstatter. 

4.1.1.6.  Tiltak som skal treffes i tilfelle manglende produksjonssamsvar 

Dersom det konstateres manglende samsvar ved inspeksjoner, skal godkjenningsmyndigheten sikre 

at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

4.1.1.7.  Sanksjoner i forbindelse med manglende produksjonssamsvar 

4.1.1.7.1.  Godkjenningen som er gitt for en kjøretøytype, kan tilbakekalles dersom kravene i nr. 4.1.1.1 ikke er 

oppfylt. 

4.1.1.7.2.  Dersom en medlemsstat tilbakekaller en godkjenning den har gitt tidligere, skal den straks underrette 

de andre medlemsstatene. 

4.1.2.  Produksjonssamsvar for type IV-prøving, fordampingsutslipp 

For rutinemessig prøving ved produksjonslinjens avslutning kan produsenten påvise samsvar ved 

prøvetaking av kjøretøyer som skal oppfylle kravene nedenfor. Alternativt skal hele prøvings-

metoden beskrevet i dette vedlegg utføres. På produsentens anmodning kan det benyttes en 

alternativ prøvingsmetode dersom denne metoden er framlagt for og godkjent av den tekniske 

instansen som ledd i framgangsmåten for typegodkjenning til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. 

4.1.2.1.  Tetthetsprøving 

4.1.2.1.1.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemet for fordampingsutslipp skal være 

isolert. 

4.1.2.1.2.  Drivstoffsystemet skal påføres et trykk på 3,7 kPa ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm H2O). 

4.1.2.1.3.  Trykket skal stabiliseres før drivstoffsystemet isoleres fra trykkilden. 

4.1.2.1.4.  Etter at drivstoffsystemet er isolert, skal trykket falle med høyst 0,5 kPa (50 mm H2O) på fem 

minutter. 

4.1.2.2.  Ventilasjonsprøving 

4.1.2.2.1.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemet skal være isolert. 

4.1.2.2.2.  Drivstoffsystemet skal påføres et trykk på 3,7 kPa ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm H2O). 

4.1.2.2.3.  Trykket skal stabiliseres før drivstoffsystemet isoleres fra trykkilden. 

4.1.2.2.4.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemene skal tilbakestilles til 

produksjonstilstand. 

4.1.2.2.5.  Trykket i drivstoffsystemet skal falle til under 1,0 kPa (100 mm H2O) på to minutter. 

4.1.2.3.  Utluftingsprøving 

4.1.2.3.1.  Utstyr som kan oppdage en luftmengde på 0,25 liter i minuttet, skal festes til utluftingsinntaket og en 

trykkbeholder av tilstrekkelig størrelse til å ha ubetydelig virkning på utluftingssystemet skal via en 

omkoplingsventil koples til utluftingsinntaket, eller alternativt: 

4.1.2.3.2.  Produsenten kan bruke en strømningsmåler etter eget valg dersom godkjenningsmyndigheten godtar 

den. 

4.1.2.3.3.  Kjøretøyet skal kjøres på en slik måte at enhver konstruksjonsmessig funksjon i utluftingssystemet 

som kan begrense utluftingen, oppdages og omstendighetene registreres. 

4.1.2.3.4.  Mens motoren går innenfor de grensene som er angitt ovenfor, skal luftstrømmen bestemmes på en 

av følgende måter: 

4.1.2.3.4.1.  Innretningen innstilles til et trykkfall fra atmosfærisk nivå til et nivå som angir at et volum på 

0,25 liter luft har strømmet inn i utslippskontrollsystemet for fordampingsutslipp i løpet av ett 

minutt. 
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4.1.2.3.4.2.  En alternativ strømningsmåler med en påvisbar avlesning på minst 0,25 liter per minutt. 

4.1.2.3.4.3.  På produsentens anmodning kan det brukes en alternativ metode for utluftingsprøver dersom denne 

metoden er framlagt for og godkjent av den tekniske instansen som ledd i typegodkjenningsrutinen. 

4.1.2.4.  Kontrollmetoder 

4.1.2.4.1.  Typegodkjenningsmyndigheten som har gitt typegodkjenning, kan når som helst kontrollere 

metodene for samsvarskontroll som gjelder for hver produksjonsenhet. 

4.1.3.  Type VIII-prøving, lydnivå 

4.1.3.1.  Kjøretøyets samsvar vedrørende lydnivå 

Ethvert produsert kjøretøy skal være i samsvar med en godkjent kjøretøytype og skal være utstyrt 

med den lydpotten det ble godkjent med, samt oppfylle kravene i artikkel 23 og vedlegg VI(D) til 

forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til den aktuelle kjøretøytypen. 

4.1.3.1.1.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor skal et tilfeldig utvalgt kjøretøy tas fra produksjons-

linjen for den typen som er godkjent i henhold til dette nr. 4.1.3. Produksjonen vil anses å være i 

samsvar med bestemmelsene i dette nummer dersom det lydnivået som er målt ved hjelp av 

prøvingsmetoden nevnt i vedlegg VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013 ikke overstiger med mer 

enn 3 dB(A) den verdien som ble målt ved typegodkjenning, og heller ikke med mer enn 1 dB(A) de 

grenseverdiene som er fastsatt i dette nummer. 

4.1.3.2.  Produksjonssamsvar for et ikke-originalt reserveeksosanlegg 

4.1.3.2.1.  Ethvert produsert eksosanlegg skal være i samsvar med en godkjent type i henhold til dette nummer 

og oppfylle kravene i vedlegg VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013 til den kjøretøytypen det er 

beregnet på. 

4.1.3.2.2.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor vil det bli tatt en eksosprøve fra produksjonslinjen 

for den typen som er godkjent i henhold til dette nr. 4.1.3. 

4.1.3.2.3.  Produksjonen vil anses å være i samsvar med dette nr. 4.1.3 dersom kravene i vedlegg VI(D) til 

forordning (EU) nr. 168/2013 er oppfylt, og dersom det lydnivået som ble målt ved hjelp av 

prøvingsmetoden nevnt i nevnte vedlegg, ikke overstiger med mer enn 3 dB(A) den verdien som ble 

målt ved typegodkjenning. 

4.1.4.  Krav til produksjonssamsvar med hensyn til høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment, 

største kontinuerlige nominelle effekt og største toppeffekt 

4.1.4.1.  Måletoleranser for kjøretøyets høyeste hastighet ved prøving av produksjonssamsvar 

Ved kontroll av produksjonssamsvar kan kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet variere med 

± 5 % fra den verdien som er bestemt ved typegodkjenningsprøvingen. 

4.1.4.2.  Toleranser for største dreiemoment, største kontinuerlig nominell effekt, største nettoeffekt og 

største toppeffekt ved prøving av produksjonssamsvar 

Tabell 4-3 

Måletoleranse for største dreiemoment, største kontinuerlige nominelle effekt, største 

nettoeffekt og største toppeffekt avhengig av målt effekt 

Målt effekt 

Akseptabel toleranse for største dreiemoment, største 

kontinuerlige nominelle effekt, største nettoeffekt og 

største toppeffekt 

< 1 kW ≤ 20 % 

1 kW < målt effekt < 11 kW ≤ 10 % 

> 11 kW ≤ 5 % 

4.1.5.  Krav til produksjonssamsvar med hensyn til masse i driftsferdig stand 

Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L kan avvike fra den nominelle verdien med 

høyst 8 % når det gjelder tillatt øvre og nedre avvik, som er det negative og positive avviket rundt 

den erklærte nominelle verdien opp til og med grenseverdiene for masse i driftsferdig stand nevnt i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013.  
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5.  Gjennomgåelse av akseptable toleranser for masse i driftsferdig stand 

Uavhengig av om nr. 4 får anvendelse, skal medlemsstatene innen 31. desember 2019 framlegge for 

Kommisjonen statistikken for de faktisk observerte toleransene for masse i driftsferdig stand ved 

kontroll av produksjonssamsvar. Statistikken skal inneholde massen i driftsferdig stand målt ved 

typegodkjenning, og enhver positiv eller negativ variasjon målt som en prosentdel av denne 

typegodkjente massen i driftsferdig stand, observert ved vurdering av produksjonssamsvar på 

produksjonslinjen. På grunnlag av disse dataene vil Kommisjonen vurdere hvorvidt det vil være 

nødvendig å revurdere det største tillatte avviket i prosent fastsatt i nr. 4.1.5. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Krav som får anvendelse på koplinger og fester 

1. Virkeområde 

1.1.  Dette vedlegg får anvendelse på koplinger og fester på kjøretøyer i gruppe L, dersom slike er montert. 

1.2.  Dette vedlegg angir kravene som koplinger på kjøretøyer i gruppe L skal oppfylle for å 

1.2.1.  sikre kompatibilitet ved kombinasjon av kjøretøyer i gruppe L med forskjellige typer tilhengere, 

1.2.2.  sikre sikker kopling av kjøretøy og tilhenger under alle bruksforhold, 

1.2.3.  sikre sikker til- og frakopling. 

2. Allmenne krav 

2.1.  Koplinger for kjøretøyer i gruppe L skal produseres og festes i samsvar med god teknisk praksis, og skal være 

sikre å betjene. De kan godkjennes som separate tekniske enheter i henhold til denne forordning eller 

godkjennes i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55(1). 

2.2.  Koplingene skal være konstruert og produsert slik at de under normal bruk, med riktig vedlikehold og rettidig 

utskifting av slitedeler, vil fortsette å fungere tilfredsstillende. 

2.3.  Hver kopling skal følges av monterings- og bruksanvisninger som gir tilstrekkelige opplysninger til at en 

kompetent person kan montere og betjene den riktig på kjøretøyet. Anvisningene skal være på det eller de 

offisielle språkene i den medlemsstaten der koplingen tilbys for salg. 

2.4.  Det kan benyttes materialer hvis relevante egenskaper for bruken er fastsatt i en standard, eller hvis 

egenskaper er angitt i bruksanvisningen. 

2.5.  Alle deler av koplinger som dersom de svikter, kan føre til at de to kjøretøyene skilles fra hverandre, skal 

være laget av stål. Det kan benyttes andre materialer, forutsatt at produsenten har godtgjort overfor den 

tekniske instansen at de er likeverdige. 

2.6.  Alle koplinger skal være konstruert for mekanisk låsing, og koplingens lukkede posisjon skal sikres av minst 

én sikringsinnretning med mekanisk inngrep. 

2.7.  Dersom en koplingskule er utstyrt med en kopling, skal det brukes en koplingskule som angitt i samsvar med 

figur Ap1-1 i tillegg 1, på et kjøretøy i gruppe L. Koplingstypen skal velges og plasseres slik at den gir størst 

mulig forenlighet med en rekke tilhengertyper. Imidlertid kan det brukes en annen innretning enn en slik 

koplingskule, forutsatt at kravene i nr. 2.8 er oppfylt, og at tilhengernes forenlighet og utbyttbarhet verken er 

nødvendig eller mulig (spesialkombinasjoner). 

2.8.  Koplinger skal konstrueres slik at de oppfyller kravene til betjening, plassering, bevegelighet og styrke i 

nr. 2.9, 2.10, 2.11, 3, 4 og 5. 

2.9.  Koplingene skal være konstruert og festet slik at det gir størst mulig sikkerhet i henhold til god teknisk 

praksis; dette gjelder også betjeningen av koplingen. 

2.10.  Kjøretøyene skal på en sikker måte kunne tilkoples og frakoples av én person uten bruk av verktøy. 

2.11.  De avtakbare koplingene skal på en enkel måte kunne betjenes for hånd uten bruk av verktøy. 

2.12.  Når produkter bringes i omsetning, skal produsenter av koplinger eller kjøretøyer gi forbrukerne retningslinjer 

og opplysninger på alle offisielle språk om hvilken virkning det har på kjøreegenskapene til et kjøretøy i 

gruppe L dersom det kjøres med en tilhenger. 

3. Krav til plassering 

3.1.  Koplinger som er montert på kjøretøyer, skal kunne betjenes uhindret og sikkert. 

3.2.  Koplingskuler som er festet til kjøretøyer, skal være i samsvar med de geometriske kravene som er angitt i 

figur Ap1-2 i tillegg 1.  

  

(1) EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1. 
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3.3.  Høyden på koplingens koplingspunkt dersom dette ikke er en koplingskule, skal tilsvare høyden på koplings-

punktet på draget til tilhengeren innenfor et område på ± 35 mm, forutsatt at tilhengeren står vannrett. 

3.4.  Form og dimensjon på trekkbeslagene skal være i samsvar med kjøretøyprodusentens krav med hensyn til 

festepunkter og eventuelle andre nødvendige monteringsinnretninger. 

3.5.  Kravene til kjøretøyprodusenten med hensyn til koplingen, tilhengerens tillatte masse og tillatt statisk vertikal 

belastning påført på koplingspunktet skal oppfylles. 

3.6.  De monterte koplingene skal ikke hindre synligheten til skiltet for kjennemerke bak og/eller belysnings-

komponenter; i motsatt fall skal det brukes en kopling som kan demonteres uten spesialverktøy. 

3.7.  Produsenter av trekkbeslag skal utstyre disse med festepunkter som enten sekundære koplinger eller 

innretninger som er nødvendige for å kunne stoppe tilhengeren automatisk dersom den frakoples 

hovedkoplingen, kan festes til. 

3.7.1.  Festepunktene for en sekundær kopling og/eller en sikkerhetsvaier skal være plassert slik at når den er i bruk, 

skal den sekundære koplingen eller sikkerhetsvaieren ikke begrense koplingens normale bevegelighet eller 

påvirke det normale påløpsbremseanlegget. 

3.7.2.  Ett enkelt festepunkt skal være plassert innenfor 100 mm av et vertikalplan som går gjennom koplingsleddets 

sentrum. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal det være to festepunkter, ett på hver side av den vertikale 

midtlinjen og i samme avstand (høyst 250 mm) fra midtlinjen. Festepunktet/festepunktene skal være så langt 

bak og så høyt som praktisk mulig. 

4. Krav til bevegelighet 

4.1.  Følgende bevegelighet skal være mulig når koplingen ikke er festet til kjøretøyet: 

4.1.1.  Det skal være et vinkelutslag ved største vertikale bevegelse på 20° over og under den horisontale midtlinjen 

ved alle horisontale svingningsvinkler opp til minst 90° på hver side av innretningens midtlinje i 

lengderetningen. 

4.1.2.  Ved alle horisontale svingningsvinkler opp til 90° på hver side av innretningens midtlinje i lengderetningen 

skal det være et vinkelutslag ved største aksiale rotasjon på hver side av den vertikale midtlinjen på 25° for 

tre- eller firehjuls kjøretøyer, eller 40° for tohjuls kjøretøyer. 

4.2.  Ved alle horisontale svingningsvinkler skal følgende kombinasjoner av bevegelighet være mulig: 

4.2.1.  For tohjuls kjøretøyer, med mindre innretningen brukes med tilhenger med ett hjul som heller med kjøretøyet 

med to hjul: 

4.2.1.1.  Vertikal bevegelse på ± 15° med aksial rotasjon på ± 40°. 

4.2.1.2.  Aksial rotasjon på ± 30° med vertikal bevegelse på ± 20°. 

4.2.2.  For trehjuls kjøretøyer eller firehjuls motorsykler: 

4.2.2.1.  Vertikal bevegelse på ± 15° med aksial rotasjon på ± 25°. 

4.2.2.2.  Aksial rotasjon på ± 10° med vertikal bevegelse på ± 20°. 

4.3.  Det skal være mulig å kople og frakople koplingskuler når koplingskulens lengdeakse i forhold til midtlinjen 

til koplingskulen og montering 

4.3.1.  horisontalt representerer en vinkel β = 60° til høyre eller venstre, 

4.3.2.  vertikalt representerer en vinkel α = 10° oppover eller nedover, 

4.3.3.  aksialt representerer en vinkel på 10° til høyre eller venstre. 

5. Krav til styrke 

5.1.  Det skal foretas en prøving av dynamisk styrke (holdbarhetsprøving). 

5.1.1.  Holdbarhetsprøvingen skal foretas med en vekslende og tilnærmet sinusformet belastning med en rekke 

belastningssykluser avhengig av materialet. Det skal ikke forekomme sprekker eller brudd eller annen synlige 

ytre skade, eller stor, permanent deformasjon som vil kunne medføre at innretningen ikke fungerer 

tilfredsstillende.  



Nr. 18/350 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

5.1.2.  Grunnlaget for belastningen ved den dynamiske prøvingen er D-verdien vist nedenfor. Det tas hensyn til den 

statiske vertikale belastningen i prøvingsbelastningens retning på horisontalplanet avhengig av 

koplingspunktets posisjon og den tillatte statiske vertikale belastningen på koplingspunktet. 

Ligning 3-1: 

 

der 

T = trekkvognens største teknisk tillatte masse (i tonn), 

R = tilhengerens største teknisk tillatte masse (i tonn), 

g = akselerasjon på grunn av tyngdekraft (antatt g = 9,81 m/s2). 

5.1.3.  De karakteristiske verdiene D og S som prøvingen skal bygge på, er angitt i produsentens søknad om 

typegodkjenning, der S er største tillatte statiske vertikale belastning (i kg) på koplingspunktet. 

5.2.  Prøvingsmetode 

5.2.1.  Ved de dynamiske prøvingene skal prøven plasseres i en egnet innretning med en egnet metode for kraftpåføring 

slik at den ikke utsettes for ytterligere krefter eller momenter utenom den angitte prøvingskraften. Ved 

alternerende prøvinger skal retningen kraften påføres i, ikke avvike mer enn ± 10° fra den angitte retningen. For å 

unngå uspesifiserte krefter og momenter i prøven kan det være nødvendig å ha ett ledd på det punktet der kraften 

påføres, og et annet ledd i en passende avstand. 

5.2.2.  Prøvingsfrekvensen skal ikke overstige 35 Hz. Den valgte frekvensen skal være godt atskilt fra resonans-

frekvensene til prøvingsoppstillingen, herunder innretningen som prøves. Antallet belastningssykluser skal være 

2 × 106 for koplinger laget av stål. Det kan kreves et høyere antall belastningssykluser for koplinger laget av 

andre materialer. Generelt skal sprekkprøvingen utføres i samsvar med metoden for fargepenetrasjonsprøving; 

likeverdige andre metoder er også tillatt. 

5.2.3.  De koplingene som prøves, skal normalt være montert så fast som mulig på en prøvingsinnretning i den 

faktiske posisjonen der de vil bli brukt på kjøretøyet. Festeinnretningene skal være de som er angitt av 

produsenten eller søkeren, og skal være de som er beregnet på å festes på kjøretøyet og/eller ha identiske 

mekaniske kjennetegn. 

5.2.4.  Prøvingsforhold 

5.2.4.1.  Koplinger skal helst prøves ved slike forhold som er beregnet brukt under på veien. Etter produsentens skjønn 

og etter avtale med den tekniske instansen kan bøyelige komponenter nøytraliseres dersom dette er nødvendig 

for prøvingsmetoden, og dersom det ikke medfører at resultatet av prøvingen blir mindre realistisk. 

5.2.4.2.  Bøyelige komponenter som er tydelig overopphetet på grunn av denne hurtigere prøvingsmetoden, kan byttes 

ut under prøvingen. 

5.2.4.3.  Prøvingsbelastningene kan påføres ved hjelp av særlige innretninger uten dødgang. 

5.2.4.4.  Innretningene som framlegges for prøving, skal være forsynt med alle konstruksjonsdetaljer som kan påvirke 

styrkekriteriene (for eksempel plate til elektrisk stikkontakt, eventuelle merkinger osv.). Prøvingens avgrensning 

er forankrings- eller festepunktene. Den geometriske plasseringen av koplingskulen og koplingens festepunkter i 

forhold til referanselinjen skal angis av kjøretøyprodusenten og vises i prøvingsrapporten. 

5.2.4.5.  Produsenten av trekkvognen skal gi produsenten av koplingen alle nødvendige opplysninger om plasseringer 

av festepunkter i forhold til referanselinjen som vist i tillegg 2, og alle disse plasseringene skal inngå i 

prøvingen. 

5.3.  Prøving av koplingskuler og trekkbeslag 

5.3.1.  Koplingen som er montert i prøvingsbenken utsettes for en dynamisk prøving i en strekkprøvingsmaskin med 

vekslende belastning (f.eks. en resonanspulsator). Denne prøvingen skal omfatte følgende: 

5.3.1.1.  Prøvingsbelastningen skal utgjøres av en vekslende kraft og påføres koplingskulen i en vinkel på 15 ± 1°, som 

vist i figur Ap2-1 og Ap2-2 i tillegg 2. 

5.3.1.2.  Dersom kulens sentrum befinner seg over den linjen som er parallell med referanselinjen som vist i figur 

Ap2-3 i tillegg 2, som inneholder det høyeste av de nærmeste festepunktene, skal prøvingen utføres med en 

vinkel α = - 15 ± 1° (figur Ap2-1 i tillegg 2).  
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5.3.1.3.  Dersom kulens sentrum befinner seg under den linjen som er parallell med referanselinjen som vist i figur 

Ap2-3 i tillegg 2, som inneholder det høyeste av de nærmeste festepunktene, skal prøvingen utføres med en 

vinkel α = + 15 ± 1° (figur Ap2-2 i tillegg 2). Denne vinkelen er valgt for å ta hensyn til den vertikale statiske 

og dynamiske belastningen. Denne metoden får anvendelse bare på en tillatt statisk belastning på høyst: 

Ligning 3-2: 

S =  
120 D 

g 

5.3.1.4.  Dersom det kreves en større statisk belastning, skal prøvingsvinkelen økes til 20°. Den dynamiske prøvingen 

skal foretas med følgende prøvingskraft: 

Ligning 3-3: 

Fres = ± 0,6 D 

5.3.2.  Faste koplingskuler, herunder innretninger med ikke-utskiftbare avtakbare kuler og trekkbeslag med 

utskiftbare kuler som kan demonteres (ikke kuler på fast feste), skal prøves i samsvar med nr. 5.3.1. 

5.3.3.  Prøving av trekkbeslag som kan brukes sammen med forskjellige kuleenheter, skal utføres i samsvar med 

prøvingskravene i UN-ECE-reglement nr. 55. 

5.4.  Prøvingskravene i nr. 5.3.1 får også anvendelse på andre koplinger enn koplingskuler. 

6. Kulekoplinger 

6.1.  Kulekoplinger skal være konstruert slik at de kan brukes sikkert sammen med koplingskulene beskrevet i 

figur Ap 1-1 i tillegg 1. 

6.2.  Kulekoplinger som er beregnet på å bli montert på ubremsede tilhengere, skal utstyres med en sekundær 

kopling eller minst festepunkt(er) som muliggjør tilkopling av en sekundær kopling. Festepunktet/feste-

punktene skal være plassert slik at når den eller de sekundære koplingene er i bruk, skal den ikke begrense 

koplingens normale bevegelighet. 

6.3.  Det skal foretas holdbarhetsprøving med en vekslende prøvingskraft og en statisk prøving (løfteprøving) av 

hvert prøveeksemplar. 

6.4.  Den dynamiske prøvingen skal foretas med en egnet koplingskule med passende styrke. På prøvingsinnretningen 

skal kulekoplingen og kulen settes opp som anvist av produsenten på en måte som tilsvarer deres feste på et 

kjøretøy. Ekstra krefter i tillegg til prøvingskraften skal ikke kunne virke på prøven. Prøvingskraften skal påføres 

langs en linje som går gjennom kulens sentrum og heller nedover og bakover i en vinkel på 15° (se figur Ap3-1 i 

tillegg 3). Det skal foretas en holdbarhetsprøving av et prøveeksemplar med følgende prøvingskraft: 

Ligning 3-3: 

Fres = ± 0,6 D 

6.5.  Koplingskulen som brukes til prøvingen, skal ha en diameter på 49 – 0+0;13 mm for å representere en slitt 

koplingskule. Løftekraften FA skal økes jevnt og raskt til følgende verdi: 

Ligning 3-4: 

 

og holdes i 10 sekunder, idet 

C = tilhengerens masse (summen av akseltrykkene for tilhengeren med største tillatte belastning) i tonn. 

6.6.  Dersom andre koplinger enn koplingskuler blir brukt, skal kulekoplingen eventuelt prøves i samsvar med de 

relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 55. 

 ______  
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Tillegg 1 

Spesifikasjon for dimensjoner for en koplingskule montert på et kjøretøy i gruppe L 

1.  Systemet med koplingskule for tilhengere utelukker ikke bruk av andre systemer (f.eks. kardangkoplinger), 

men dersom det brukes en innretning med kulekopling, skal dette systemet være i samsvar med spesifikasjonen 

fastsatt i Ap1-1. 

1.1. Figur Ap1-1 

Dimensjoner for kulekoplinger 

 

1.1.1.  Hulkileradien mellom kulen og halsen skal være tangentiell både i forhold til halsen og til koplingskulens 

nedre, horisontale overflate. 

1.1.2.  Se ISO/R 468:1982 og ISO 1302:2002; ruhetstallet N9 viser til en verdi for Ra på 6,3 μm.  
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1.2. Figur Ap1-2 

Frisone for koplingskuler 

 

Merknader: 

1)  350–420 mm målt kjøretøyets største tillatte masse = T. 

2)  min. = minste avstand, max. = største avstand. 

 ______  
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Tillegg 2 

Spesifikasjoner for dynamisk prøving av koplingskule og trekkbeslag 

1.  Prøvingsretningen vises med eksempelet med en koplingskule med trekkbeslag. (Anvendes analogt på andre 

koplingssystemer). 

1.1.  Figur Ap2-1 

Retning for dynamisk prøving på koplingskule og trekkbeslag – Prøvingsinnretning I.  

RL = referanselinje 

 

1.2.  Figur Ap2-2 

Retning for dynamisk prøving på koplingskule og trekkbeslag – Prøvingsinnretning II.  

RL = referanselinje 

 

1.3.  Figur Ap2-3 

Relative plasseringer av festepunktene på en kopling med hensyn til referanselinjen — Kriterier for 

dynamiske prøvingsvinkler 
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Merknader: 

1) HFP = høyeste festepunkt. 

2) PRL = parallell referanselinje. 

3) RL = referanselinje. 

4) BC = kulens sentrum. 

 ______  
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Tillegg 3 

Spesifikasjoner for dynamisk prøving på kulekopling 

1.  Prøvingsretningen vises med eksempelet med en kulekopling. 

1.1.  Figur Ap3-1 

Retning for dynamisk prøving på kulekopling 

 

1.2.  Figur Ap3-2 

Retning for statisk løfteprøving på kulekopling 

 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Krav som får anvendelse på sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

1. Krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk» menes en gruppe 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som konstruksjonskjennetegnene på 

sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk av kjøretøyet. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand > 35 kg, L2e, L3e, L4e og L5e som er utstyrt med 

styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62(1). 

1.2.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i 

UN-ECE-reglement nr. 18(2) som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L6e som er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L2e. 

1.3.1.  Kjøretøyer i gruppe L6e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 18, som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L7e som er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L5e. 

1.4.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 18, som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

 ______  

  

(1) EUT L 89 av 27.3.2013, s. 37. 

(2) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 29. 
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VEDLEGG VII 

Krav som får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

1. Krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder som konstruksjonskjennetegnene på elektroniske komponenter, 

tennplugger og deres ledningsbunter samt deres festemåte og plassering på kjøretøyet. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 10(1). 

 ______  

  

(1) EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1. 
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VEDLEGG VIII 

Krav som får anvendelse på utstikkende deler 

1. Krav som får anvendelse på tohjuls mopeder og tohjuls motorsykler, med eller uten sidevogn 

1.1.  Allmenne krav 

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

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

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

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

være konstruert slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i 

tilfelle av en ulykke, oppfyller kravene i nr. 1–1.3.8. 

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

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

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

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

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

1.1.3.2.  For kjøretøyer som er utstyrt med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt eller 

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

kjøretøyprodusenten som alternativ velge å anvende de relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 26 som 

er fastsatt for kjøretøygruppe M1, som omfatter særlige utstikkende deler eller hele den utvendige 

overflaten på kjøretøyet. 

De relevante utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifiseres i 

opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i  

nr. 1–1.3.8. 

1.1.4.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L4e 

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

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

1.1.4.1.1. Figur 8-1 

Motorsykkel i gruppe L4e med sidevogn, sett ovenfra 
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1.1.4.2.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, 

skal selve motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1–1.3.8. 

1.2.  Vurdering av utstikkende deler 

1.2.1.  En prøvingsinnretning som er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i figur Ap1-1 i tillegg 1, skal brukes 

til å kontrollere kjøretøyets utstikkende deler. 

1.2.2.  Kjøretøyet skal plasseres på en horisontal flate og holdes oppreist, i første omgang med betjenings-

innretningen for styring og det styrte hjulet i retning rett forover. 

1.2.2.1.  En 50-prosentil menneskelignende prøvingsdukke eller en person med lignende fysiske egenskaper skal 

sitte i prøvingskjøretøyet i normal kjørestilling på en slik måte at det ikke hindrer fri vridning av 

betjeningsinnretningen for styring. Føttene skal være plassert på det fotstøtter beregnet til dette formål, og 

skal ikke hvile på en girstang eller bremsepedal. 

1.2.3.  Prøvingsinnretningen skal på begge sider av kjøretøyet beveges fra foran i kjøretøyet til bakerst. Dersom 

prøvingsinnretningen kommer i berøring med betjeningsinnretningen for styring eller noen del som er 

montert på den, skal betjeningsinnretningen vris bort til helt låst posisjon, mens prøvingen fortsetter. 

Prøvingsinnretningen skal hele tiden være i berøring med kjøretøyet eller føreren under prøvingen (se figur 

8-2). 

1.2.3.1.  Figur 8-2 

Prøvingsinnretningens bevegelsessoner 

 

 

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

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

bevege seg innover med en hastighet som ikke er større enn hastigheten for bevegelse bakover (dvs. i en 

vinkel på 45° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen). 

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

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

eller vris som følge av berøringen med prøvingsinnretningen, og de skal kunne vurderes i alle 

mellomliggende posisjoner.  
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1.2.3.3.  Deler og komponenter på speil som er behørig omfattet av relevant typegodkjenning av komponenter, 

anses å oppfylle kravene i nr. 1–1.3.8. 

1.2.3.4.  Utstikkende deler som prøvingsinnretningen kan komme i berøring med i en beregnet bruksposisjon (f.eks. 

fotstøtter for passasjerer både i innfelt og utfoldet stilling), skal vurderes i alle beregnede bruksposisjoner. 

1.2.4.  Når prøvingsinnretningen beveges langs kjøretøyet som beskrevet ovenfor, anses utstikkende deler og 

kanter på kjøretøyet som kommer i berøring med innretningen, å høre inn under 

— gruppe 1 dersom prøvingsinnretningen streifer deler av kjøretøyet, eller 

— gruppe 2 dersom prøvingsinnretningen kolliderer med deler av kjøretøyet. 

1.2.4.1.  For å kunne skille mellom hvilke grupper de utstikkende delene og kantene som kommer i berøring med 

prøvingsinnretningene, hører inn under, skal prøvingsinnretningen brukes i samsvar med vurderings-

metoden vist i figur 8-3 nedenfor og anses å tilhøre 

gruppe 1 dersom 0° ≤ α < 45°, og 

gruppe 2 dersom 45° ≤ α < 90°. 

Figur 8-3 

Prøvingsinnretning som streifer siden av et kjøretøy og kolliderer med en utstikkende del, sett 

ovenfra 

 

1.3.  Særlige krav 

1.3.1.  Krav til radius for deler i gruppe 1 (berøring ved streifing): 

1.3.1.1.  Skilt: 

— Skiltenes kanter skal ha en krumningsradius på minst 0,5 mm. 

Konstruksjon, kåper, karosseri osv.: 

— Hjørnene skal ha en krumningsradius på minst 3,0 mm. Med «hjørne» menes den tredimensjonale 

formen på en flate som ikke er en skiltkant eller et skaft. 

1.3.1.1.1.  Radien på hjørner og skiltkanter skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvingsinnretningen, og 

det skal være en glidende overgang til en eventuelt mindre radius, i den retningen der prøvings-

innretningen og hjørnet eller kanten ikke lenger er i berøring med hverandre. 

1.3.1.2.  Skaft 

— Skaft eller lignende deler skal ha en samlet diameter på minst 10 mm. 

— Kantene på enden av et skaft skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.1.2.1.  Radien på kantene på enden av et skaft skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvings-

innretningen og kan gradvis bli mindre rundt hele omkretsen på enden av skaftet. 

1.3.2.  Krav til radius for deler i gruppe 2 (berøring ved kollisjon): 

1.3.2.1.  Skilt: 

— Skiltenes kanter skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm.  



Nr. 18/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Konstruksjon, kåper, karosseri osv.: 

— Hjørnene skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.2.1.1.  Radien på hjørner og skiltkanter skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvingsinnretningen, og 

skal fortsette eller bli gradvis mindre i de retningene der prøvingsinnretningen og hjørnet eller kanten ikke 

lenger er i berøring med hverandre. 

1.3.2.2.  Skaft 

— Skaft eller lignende deler skal ha en samlet diameter på minst 20 mm. 

— Imidlertid kan et skaft eller en lignende del ha en samlet diameter på mindre enn 20 mm, forutsatt at 

dens utstikkende del er mindre enn halvparten av dens samlede diameter. 

— Kantene på enden av et skaft skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.2.2.1.  Radien på kantene på enden av et skaft skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvings-

innretningen og kan gradvis bli mindre rundt hele omkretsen på enden av skaftet. 

1.3.3.  Den øvre kanten på en vindskjerm eller kåpe, gjennomsiktig eller ikke, skal ha en krumningsradius på 

minst 2,0 mm eller kan være dekket av beskyttende materiale i samsvar med nr. 1.1.1.2. 

1.3.3.1.  Den øvre kanten begrenses av plan i 45° vinkel i forhold til horisontalplanet (se figur 8-4). 

Figur 8-4 

Førerens sikt gjennom gjennomsiktig vindskjerm 

 

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

eller kåpens tykkelse målt ved den øvre kanten. 

1.3.3.3.  Deksler som ligner på vindskjermer eller kåper, som er montert bare for å beskytte førerens instrumentbord 

eller frontlykt, og som har et samlet utstikk på høyst 50 mm målt fra den øverste flaten på det relevante 

instrumentbordet eller frontlykten, er unntatt fra kravene i nr. 1.3.3, 1.3.3.1 og 1.3.3.2. 

1.3.4.  Endene på clutchspaken og bremsespaken montert på betjeningsinnretningen for styring skal være 

nærmest kuleformede og ha en krumningsradius på minst 7,0 mm. De gjenstående ytterkantene på disse 

spakene skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm langs hele håndtakets gripeområde. Kontrollen 

foretas med spakene i ikke-aktivert stilling. 

1.3.4.1.  Dersom spakene er helt dekket av beskyttelsesskjermer og derfor ikke kan komme i berøring med en 

person som treffes av kjøretøyet, anses spakene å oppfylle kravene i nr. 1.3.4. 

1.3.5.  Den framre kanten på skvettskjermen foran eller deler som er montert på den, skal ha en krumningsradius 

på minst 2,0 mm.  
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1.3.5.1.  Den framre kanten på skvettskjermen foran er begrenset av to vertikalplan som danner en horisontal vinkel 

på 45° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.3.5.2.  Dersom det anvendes en radius på den framre kanten på skvettskjermen foran, skal den ikke være større 

enn 0,70 ganger skvettskjermens tykkelse målt ved den fremre kanten. 

1.3.6.  Den bakre kanten på et tanklokk eller en innretning med lignende form som for eksempel er plassert på 

drivstofftankens øvre flate, og som sannsynligvis vil treffe føreren dersom denne kastes forover ved en 

kollisjon, skal ikke stikke ut mer enn 15 mm fra den underliggende flaten, og overgangen fra den 

underliggende flaten skal være glidende eller nærmest rund. Et eksempel vises i figur 8-5. Den kan stikke 

ut mer enn 15 mm fra den underliggende flaten dersom det finnes en verneinnretning bak den som sikrer at 

det relative utstikket på 15 mm ikke overskrides. 

Figur 8-5 

Krav til montering av tanklokk på drivstofftank 

 

1.3.6.1.  Tanklokk eller innretninger med lignende form som ikke er plassert foran føreren eller under nivået til 

førerens sitteplass, er unntatt fra kravene i nr. 1.3.6. 

1.3.7.  Tenningsnøkkelens hode skal ha en vernehette laget av gummi eller plast med avrundede kanter. 

1.3.7.1.  Tenningsnøkler som ikke må sitte i tenningslåsen mens kjøretøyet er i drift, som er i flukt med eller 

omsluttet av omliggende overflate, hvis hode kan felles inn i forhold til dens skaft eller trommel, som er 

plassert under nivået til førerens sitteplass eller som ikke er plassert foran føreren, er unntatt fra kravene i 

nr. 1.3.7. 

1.3.8.  Spisse deler som peker utover eller utstikkende deler på kjøretøyet når det er i normal og oppreist stilling, 

som ikke kommer i berøring med prøvingsinnretningen, men som kan øke risikoen for eller 

alvorlighetsgraden av skader og sårskader som følge av berøring med en person som blir truffet ved en 

kollisjon, skal være avrundet. 

2. Krav som får anvendelse på trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler 

2.1.  Allmenne krav 

2.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle følgende allmenne krav: 

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

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

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

være konstruert slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i 

tilfelle av en ulykke, oppfyller kravene i nr. 2.1.2–2.1.2.1.4. 

2.1.2.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e 

2.1.2.1.  Kjøretøyene skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 26, som fastsatt for 

kjøretøygruppe M1. 



Nr. 18/364 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

2.1.2.1.1.  Idet det tas hensyn til forskjellene i oppbyggingsmåte i disse kjøretøygruppene og hvorvidt kjøretøyet er 

utstyrt med en ryggeinnretning eller ikke, kan imidlertid kjøretøyprodusenten som alternativ til kravet i 

nr. 2.1.2.1 velge å anvende kravene i nr. 1.1–1.1.2.1 og nr. 1.2–1.3.8, som fastsatt for kjøretøyer i gruppe 

L1e og L3e som omfatter særlige utstikkende deler (f.eks. forgafler, hjul, støtfangere, skvettskjermer og 

kåper samt den bakre delen av kjøretøyer som ikke er utstyrt med en ryggeinnretning) på kjøretøyet som 

skal typegodkjennes, etter avtale med den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten (f.eks. for en 

kjøretøytype som generelt er utformet som en motorsykkel, men som er utstyrt med tre hjul og dermed 

klassifiseres som et kjøretøy i gruppe L5e). 

De relevante utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifiseres i 

opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i nr. 2–

2.1.2.1.4. 

2.1.2.1.2.  Dersom kjøretøyer som er utstyrt med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt 

eller delvis omslutte fører, passasjer eller bagasje eller dekke visse kjøretøykomponenter og deler av den 

utvendige overflaten, ikke kan vurderes hensiktsmessig ved anvendelse av nr. 2.1.2.1.1 (f.eks. med hensyn 

til tak, takstolper, dører, dørhåndtak, ruter, motorpanserets overflate, bagasjeromslokk, åpningsknapper, 

lasteplattformer), skal disse gjenværende utstikkende delene oppfylle alle de relevante kravene i UN-ECE-

reglement nr. 26 som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.1.2.1.3.  For kjøretøyer i gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU skal kantene som kan komme i berøring i 

samsvar med bestemmelsene fastsatt ovenfor, og som er plassert bak bakre torpedovegg, eller dersom det 

ikke finnes noen bakre torpedovegg, et vertikalt tverrplan som går gjennom et punkt som ligger 50 cm bak 

R-punktet til den bakerste sitteplassen, minst være avrundet når de stikker ut 1,5 mm eller mer. 

2.1.2.1.4.  Kontroll av at kravene er oppfylt, skal skje uten at det er festet noe kjennemerke på kjøretøyet, og en 

eventuell plass eller flate for kjennemerke er således ikke unntatt fra vurderingen. 

 ______  
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Tillegg 1 

Prøvingsinnretning 

1. Prøvingsinnretning for utstikkende deler 

1.1.  Figur Ap1-1 

Diagram over prøvingsinnretningen 

 

2. Framgangsmåte for bruk 

2.1.  Prøvingsinnretningen skal kunne holdes i en retning som sikrer at linjen som tilsvarer en vinkel på α = 90° holder 

seg parallell med kjøretøyets midtplan i lengderetningen gjennom hele prøvingen. 

2.2.  Den nedre delen av prøvingsinnretningen (dvs. den 100 mm høye foten) kan ha en annen konstruksjon av hensyn 

til stabilitet og betjening. Dersom denne nedre delen kommer i direkte berøring med kjøretøyet, skal den 

imidlertid tilpasses (f.eks. ved lokalt å skjære den ned til minst 150 mm i diameter) for å muliggjøre full kontakt 

mellom kjøretøyet og den delen av prøvingsinnretningen som er mellom 100 mm og 1200 mm høy. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav som får anvendelse på oppbevaring av drivstoff 

1. Allmenne krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til oppbevaring av drivstoff» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg 

fra hverandre på vesentlige områder som form, størrelse og materialegenskaper samt monteringsmetode og 

plassering av drivstofftanken på kjøretøyet. 

1.2.  Drivstofftanker på kjøretøyer utstyrt med én eller flere av disse skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.2.1.  Drivstofftanker skal være laget av materialer hvis termiske, mekaniske og kjemiske egenskaper kontinuerlig 

er hensiktsmessige for den bruken de er beregnet på. 

1.2.2.  Drivstofftanker og tilstøtende kjøretøydeler skal være konstruert slik at det ikke dannes elektrostatisk 

oppladning som kan medføre gnistdannelse mellom tanken og understellet på kjøretøyet, som igjen kan 

antenne en blanding av luft og drivstoff. 

1.2.3.  Drivstofftanker skal være laget slik at de er korrosjonsbestandige. 

1.2.4.  Drivstofftanker skal være utstyrt med hensiktsmessige innretninger (f.eks. dyser eller sikkerhetsventiler) som 

automatisk slipper ut overtrykk eller annet trykk som overskrider driftstrykket. Disse innretningene skal være 

konstruert slik at det ikke er risiko for å antenne en blanding av drivstoff og luft. 

1.2.5.  Drivstofftanker skal være konstruert slik at eventuelt drivstoff som lekker ut ved påfylling, ikke kan komme i 

kontakt med kjøretøyets eksosanlegg, motor eller andre deler av framdriftssystemet, eller komme inn i kupéen 

eller bagasjerommet, men ledes til bakken. 

1.2.6.  Drivstoff skal ikke kunne renne ut gjennom tanklokket eller innretninger som tjener til å slippe ut overtrykk, 

selv om tanken vendes helt om. Drypping tolereres inntil høyst 30 g/min, som skal kontrolleres ved hjelp av 

prøvingen beskrevet i nr. 2.1–2.1.4. Dersom lekkasjevolumet ikke synes å være konstant, skal det sikres at 

største lekkasjevolum bestemmes innen et tidsrom på ett minutt (dvs. ikke som et gjennomsnitt over et lenger 

tidsrom). 

1.2.7.  Ingen tank skal befinne seg i, eller danne, en flate (f.eks. gulv, vegg, tak eller torpedovegg) i kupeen eller noe 

annet rom som er sammenbygd med den, dersom kjøretøyet er utstyrt med karosseri. 

1.2.7.1.  For dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha kupé eller et annet rom som er sammenbygd med den, 

dersom det er utstyrt med ruter av sikkerhetsglass, sidedører, sidestolper og/eller tak som danner et lukket 

eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

1.2.8.  Påfyllingsåpningen skal ikke befinne seg i kupéen, bagasjerommet eller motorrommet dersom slik(t) finnes. 

1.2.8.1.  I tillegg til det som er angitt i nr. 1.2.7.1 ovenfor, anses et kjøretøy å ha motorrom eller bagasjerom dersom 

det er utstyrt med sidedører i kombinasjon med panserlokk og/eller bagasjeromslokk som danner et lukket 

eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

1.2.9.  Drivstofftanker skal bestå tetthetsprøvingene som utføres med et innvendig trykk som er lik det dobbelte av 

det relative driftstrykket (konstruksjonstrykket), eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva som er høyest, 

som beskrevet i nr. 2.2–2.2.1. Eventuelle dyser kan ikke blokkeres med henblikk på denne prøvingen. 

Drivstofftanken skal ikke sprekke eller lekke under prøvingen, men kan permanent deformasjon kan tillates. 

1.2.9.1.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, anses å oppfylle dette kravet dersom de har 

bestått prøvingen beskrevet i nr. 3.4–3.4.1. 

1.2.10.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, skal gjennomgå prøvingene i samsvar med nr. 3–

3.7.5.1 i tillegg til dem som er beskrevet i nr. 2.1–2.1.4. 

1.3.  Kjøretøyer utstyrt med én eller flere drivstofftanker skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.3.1.  Drivstofftanker skal monteres på en slik måte at de oppfyller sin funksjon under alle forutsigbare 

driftsforhold.  
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1.3.2.  Alle deler og komponenter i kjøretøyets drivstoffanlegg skal være tilstrekkelig beskyttet av deler av rammen 

eller karosseriet mot å komme i berøring med mulige hindre på bakken. Slik beskyttelse skal ikke kreves 

dersom de relevante delene eller komponentene som befinner seg under kjøretøyet, er lenger unna bakken enn 

de delene av rammen eller karosseriet som befinner seg umiddelbart foran dem. 

1.3.3.  Alle deler og komponenter i kjøretøyets drivstoffanlegg skal være konstruert, produsert og montert på en slik 

måte at de tåler virkningen av eventuell innvendig eller utvendig korrosjon som de utsettes for. Ingen 

bevegelse på grunn av vridning, bøying og vibrasjon i kjøretøyets konstruksjon, motor og kraftoverføring skal 

utsette noen del eller komponent av drivstoffanlegget for unormal friksjon eller spenning. 

1.3.4.  Kjøretøyer som bruker flytende petroleumsgass (LPG) i sitt framdriftssystem, og LPG-tankene, skal oppfylle 

alle relevante krav til montering og utstyr i UN-ECE-reglement nr. 67(1) som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.3.5.  Kjøretøyer som bruker komprimert naturgass (CNG) i sitt framdriftssystem, og CNG-tankene, skal oppfylle 

alle relevante krav til montering og utstyr i UN-ECE-reglement nr. 110(2) som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2. Prøving av drivstofftanker 

2.1.  Velteprøving 

2.1.1.  Tanken og alt dens tilbehør skal monteres i et prøvingsstativ på en måte som tilsvarer monteringsmåten på 

kjøretøyet som tanken er beregnet brukt på. Dette gjelder også systemer for kompensasjon av innvendig 

overtrykk. 

2.1.2.  Prøvingsstativet skal rotere rundt en akse som ligger parallelt med kjøretøyets lengdeakse. 

2.1.3.  Prøvingen skal utføres med tanken fylt til 30 % av dens samlede nominelle kapasitet, og også til 90 % av dens 

samlede nominelle kapasitet av en ikke-brennbar væske med en tetthet og en viskositet som er nært opptil 

tettheten og viskositeten til det drivstoffet som vanligvis brukes, eller med vann. 

2.1.4.  Tanken skal vris 90° til venstre fra den posisjonen den ble montert i. Tanken skal stå i denne posisjonen i 

minst fem minutter. Tanken skal så vris ytterligere 90° i samme retning. Tanken skal holdes i denne 

posisjonen, der den er snudd helt på hodet, i minst ytterligere fem minutter. Tanken skal roteres tilbake til 

normal posisjon. 

Prøvingsvæske som ikke har rent tilbake fra utluftingssystemet inn i tanken, kan tappes ut og eventuelt fylles 

på igjen. 

Tanken skal vris 90° til høyre fra den posisjonen den ble montert i. Tanken skal stå i denne posisjonen i minst 

fem minutter. Tanken skal så vris ytterligere 90° i samme retning. Tanken skal holdes i denne posisjonen, der 

den er snudd helt på hodet, i minst ytterligere fem minutter. Tanken skal roteres tilbake til normal posisjon. 

Rotasjonene på 90° skal skje med ett til tre minutters mellomrom. 

2.2.  Hydraulisk prøving 

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

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

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

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

drivstoff gjennom, til det innvendige trykket som er fastsatt i nr. 1.1.9, og dette trykket opprettholdes i minst 

60 sekunder. 

3. Særlige krav til og prøvinger av drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall 

3.1.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, skal gjennomgå følgende ytterligere prøvinger: 

— Permeabilitetsprøving. 

— Slagprøving. 

— Prøving av mekanisk motstandsevne. 

— Prøving av motstandsevne mot drivstoff. 

— Prøving ved høy temperatur. 

— Prøving av motstandsevne mot brann.  

  

(1) EUT L 72 av 14.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 120 av 7.5.2011, s. 1. 
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3.2.  Permeabilitetsprøving som skal utføres på en helt ny drivstofftank 

3.2.1.  Permeabilitetsprøvingen som del av type IV-prøving nevnt i vedlegg V(A) i forordning (EU) nr. 168/2013 

uten å måtte ta hensyn til eventuelle diffusjonsmålinger som definert i prøvingen i samsvar med dette vedlegg 

skal utføres på et tilstrekkelig antall tanker med det formål å foreta prøving i samsvar med nr. 3.3–3.7.5.1. 

3.3.  Slagprøving som skal utføres på en drivstofftank som har gjennomgått permeabilitetsprøving 

3.3.1.  Drivstofftanken er fylt til sin samlede nominelle kapasitet med en blanding av 50 % vann og 50 % 

etylenglykol, eller med et annet kjølemiddel som ikke forringer materialet i drivstofftanken, hvis frysepunkt 

er lavere enn 243,2 ± 2 K ( - 30 ± 2 °C). 

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

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

væske forutsatt at den står ved prøvingstemperatur i minst én time. 

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

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

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

slag på drivstofftanken. 

Den tekniske instansen kan velge ethvert antall punkter på den drivstofftanken som skal velges, og disse 

punktene skal gjenspeile steder som anses som en risiko som følge av tankens montering og dens plassering 

på kjøretøyet. Beskyttelse som ikke er av metall, skal ikke tas hensyn til, og rørsystemer i rammen eller 

understellsdeler kan tas hensyn til ved risikovurderingen. 

Det kan brukes mer enn én drivstofftank til å gjennomføre alle slag, forutsatt at alle drivstofftankene som skal 

brukes, har gjennomgått permeabilitetsprøvingen. 

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

3.4.  Prøving av mekanisk motstandsevne som skal utføres på en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving 

3.4.1.  Drivstofftanken skal fylles opp til sin totale nominelle kapasitet, og prøvingsvæsken som skal brukes, skal 

være vann ved 326,2 ± 2 K (53 ± 2 °C). Tanken skal deretter utsettes for et innvendig trykk som er lik det 

dobbelte av det relative driftstrykket (konstruksjonstrykket), eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva 

som er høyest. Tanken skal holdes lukket og være trykksatt i et tidsrom på minst fem timer ved en 

omgivelsestemperatur på 326,2 ± 2 K (53 ± 2 °C). 

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

kan oppstå, skal ikke føre til at den ikke kan brukes. Det skal tas hensyn til særlige monteringsforhold dersom 

tankens deformasjon skal vurderes. 

3.5.  Prøving av motstandsevne mot drivstoff som skal utføres på prøver av en helt ny drivstofftank og prøver av 

en drivstofftank som har gjennomgått permeabilitetsprøving 

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

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

trekkhastighet på 50 mm/min. De oppnådde verdiene skal deretter sammenlignes med strekkfastheten og 

elastisitetsverdiene som er oppnådd ved lignende prøvinger utført ved hjelp av en drivstofftank som har 

gjennomgått permeabilitetsprøving. Materialet skal anses å være akseptabelt dersom forskjellen i 

strekkfasthet ikke er større enn 25 %. 

3.6.  Prøving ved høy temperatur som skal utføres på prøver av en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving 

3.6.1.  Drivstofftanken skal være montert på en representativ del av kjøretøyet og fylles til 50 % av dens totale 

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

deretter settes i en omgivelsestemperatur på 343,2 ± 2 K (70 ± 2 °C) i 60 minutter, og deretter skal tanken 

ikke ha noen permanent deformasjon eller lekkasjer, og skal være i fullt brukbar stand. 

3.7.  Prøving av motstandsevne mot brann som skal utføres på prøver av en drivstofftank som har gjennomgått 

permeabilitetsprøving 

3.7.1.  Klargjøring av prøveeksemplarer 

3.7.1.1.  Minst ti flate eller nesten flate prøver 125 ± 5 mm lange og 12,5 ± 0,2 mm brede skal tas fra én eller flere 

drivstofftanker som har gjennomgått permeabilitetsprøving. Dersom innhenting av slike prøveeksemplarer 

hindres av drivstofftankens konstruksjonskjennetegn (f.eks. form), anses det imidlertid som akseptabelt for 
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denne prøvingens formål å klargjøre én eller flere spesialtanker med lignende kjennetegn, men med flere flate 

eller nesten flate områder i veggene. Den samlede tykkelsen på alle prøvene skal ligge innenfor ± 5 % av den 

tykkeste prøven. 

3.7.1.2.  Det skal skjæres inn to linjer i hver prøve, den ene 25 mm og den andre 100 mm fra den ene enden. 

3.7.1.3.  Kantene på prøveeksemplarene skal være jevne. Kanter som er laget med sag, skal finslipes med sandpapir, 

slik at de får en glatt overflate. 

3.7.2.  Prøvingsutstyr 

3.7.2.1.  Prøvingskammeret skal bestå av en helt lukket laboratorieavtrekkshette med et varmebestandig 

inspeksjonsvindu. I visse prøvingskamre kan det brukes et speil for å kunne se prøven bakfra. 

Avtrekksviften skal slås av mens prøvingen pågår, og skal startes igjen umiddelbart etter prøvingen for å 

trekke ut forbrenningsprodukter. 

Prøvingen kan også utføres inni en metallkasse som er plassert under avtrekkshetten med avtrekksviften 

påslått. 

Kassen skal være utstyrt med ventilasjonshull på under- og oversiden som skal gi tilstrekkelig lufttilførsel til 

forbrenningen uten å utsette prøveeksemplaret for en luftstrøm under forbrenningen. 

3.7.2.2.  Stativet skal bestå av to klemmer som ved hjelp av svingledd kan innstilles i alle retninger. 

3.7.2.3.  Brenneren skal være en gassbrenner av Bunsen- eller Tirill-typen med 10 mm dyse. Dysen skal ikke være 

påsatt ekstrautstyr. 

3.7.2.4.  Det skal brukes et metallnett med en maskestørrelse på 20 og med samlede dimensjoner på omtrent 100 × 

100 mm. 

3.7.2.5.  Det skal brukes et vannbad med foreslåtte dimensjoner på omtrent 150 x 75 × 30 mm. 

3.7.2.6.  Det skal brukes en stoppeklokke (med sekundangivelse). 

3.7.2.7.  Det skal brukes en linjal (med millimeterangivelse). 

3.7.2.8.  Det skal brukes en skyvelære (med en nøyaktighet på minst 0,05 mm) eller tilsvarende måleinnretning. 

3.7.3.  Prøvingsmetode 

3.7.3.1.  En prøve festes til en av klemmene på stativet ved den enden som er nærmest 100 mm-merket, slik at dens 

lengdeakse er horisontal og dens tverrakse danner en vinkel på 45° med horisontalen. Under prøveeksemplaret 

festes et rent metallnett med den andre klemmen og plasseres 10 mm horisontalt under kanten av prøven, slik at 

prøven stikker omtrent 13 mm ut fra kanten av metallnettet (se figur 9-1). Et fylt vannbad plasseres på bordet i 

avtrekkshetten, slik at glødende partikler som måtte falle av under prøvingen, lander i vannbadet. 

Figur 9-1 

Oppstilling for prøving av motstandsevne mot brann 

 

Merknader: 

1) TS = prøveeksemplar. 

2) WMF = metallnett.  
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3.7.3.2.  Lufttilførselen til brenneren skal stilles slik at det gir en blå flamme med en høyde på omtrent 25 mm. 

3.7.3.3.  Brenneren skal plasseres slik at flammen berører den ytre kanten av prøveeksemplaret (se figur 1) samtidig 

som stoppeklokken startes. 

Flammen holdes i berøring i 30 sekunder. Dersom prøven deformeres, smelter eller trekkes unna, skal 

flammen flyttes til den fortsatt er i berøring med prøven. Imidlertid kan vesentlig deformasjon av prøven 

under prøvingen gjøre resultatet ugyldig. 

Brenneren skal trekkes tilbake etter 30 sekunder, eller når fronten av flammen når 25 mm-merket, avhengig 

av hva som skjer først. Brenneren skal flyttes minst 450 mm unna prøven, og avtrekkshetten skal lukkes. 

3.7.3.4.  Når flammefronten når 25 mm-merket, skal den angitte tiden i sekunder registreres som tid t1. 

3.7.3.5.  Stoppeklokken stoppes når forbrenningen (med eller uten flamme) stopper eller når merket 100 mm fra den 

frie enden. Den angitte tiden registreres som tiden t. Dersom en prøve antennes på nytt av brennende 

materiale som er avsatt på metallnettet, kan prøvingsresultatet anses som ugyldig. 

3.7.3.6.  Dersom forbrenningen ikke når 100 mm-merket, måles den ubrente lengden fra 100 mm-merket langs den 

nedre kanten av prøven og avrundes opp eller ned til nærmeste millimeter. Den brente lengden er således lik 

100 mm minus den ubrente lengden uttrykt i mm. 

3.7.3.7.  Dersom en prøve er brent opp til eller forbi 100 mm-merket, beregnes forbrenningshastigheten som følger: 

((75)/(t – t1)) uttrykt i mm/s. 

3.7.3.8.  Prøvingen beskrevet i nr. 3.7.3.1–3.7.3.7 gjentas på forskjellige prøver fram til tre prøver er brent opp til eller 

forbi 100 mm-merket, eller til ti prøver har gjennomgått prøving. 

3.7.3.9.  Dersom bare én av ti prøver brenner opp til 100 mm-merket eller forbi, skal prøvingen beskrevet i nr. 3.7.3.1- 

3.7.3.7, gjentas på høyst ti nye prøver. 

3.7.4.  Resultat av prøvingen 

3.7.4.1.  Prøvingsrapporten skal inneholde minst følgende detaljerte opplysninger: 

— Antall prøver som har gjennomgått prøving. 

Og for hver enkelt prøve: 

— Identifikasjonsmåter. 

— Klargjørings- og oppbevaringsmetode. 

— Tykkelse målt i hver tredel av prøvens lengde (mm med minst én desimal). 

— Forbrenningstid (s). 

— Forbrenningslengde (mm). 

— Forklaring og årsak dersom en prøve ikke brenner opp til 100 mm-merket (f.eks. fordi den drypper, 

renner eller brytes opp i brente partikler). 

— Forklaring dersom en prøve antennes på nytt av brennende materiale som er avsatt på metallnettet. 

3.7.4.2.  Dersom minst to prøver er brent opp til eller forbi 100 mm-merket, bestemmes gjennomsnittlig forbrennings-

hastighet (uttrykt i mm/s og som avledet av de forskjellige resultatene som er beregnet i samsvar med formelen i 

nr. 3.7.3.7). Gjennomsnittlig forbrenningshastighet er således gjennomsnittet av forbrenningshastighetene til alle 

prøvene som er brent opp til eller forbi 100 mm-merket. Denne verdien skal sammenlignes med kravene i 

nr. 3.7.5–3.7.5.1, og beregningene og kontrollen nevnt i nr. 3.7.4.3 utføres ikke. 
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3.7.4.3.  Gjennomsnittlig forbrenningstid (ACT) og gjennomsnittlig forbrenningslengde (ACL) skal beregnes dersom 

ingen prøve blant ti, eller ikke flere enn én av 20 er brent opp til 100 mm-merket. 

Ligning 9-1: 

 

der n er antall prøver. 

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

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

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

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

Ligning 9-2: 

 ((100 – ubrent lengdei)/(n)) 

der n er antall prøver. 

Resultatet uttrykkes i forhold til nærmest 5 mm-intervall (dvs. at «mindre enn 5 mm» skal angis dersom 

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

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

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

Ligning 9-3: 

Gjennomsnittlig forbrenningshastighet er således (ACL/ACT) (uttrykt i mm/s). 

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

3.7.5.  Krav til motstandsevne mot brann for andre materialer enn metall i drivstofftanker 

3.7.5.1.  Drivstofftankmaterialet skal ikke brenne med en gjennomsnittlig forbrenningshastighet på mer enn 0,64 mm/s 

bestemt i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i nr. 3.7–3.7.4.3. 

 ______  
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VEDLEGG X 

Krav som får anvendelse på lasteplattformer 

1. Formål 

1.1.  Dersom en lasteplattform er montert på et kjøretøy i (under)gruppe L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B eller L7e-C, skal 

sammenstillingen av kjøretøy og lasteplattform oppfylle et sett med minimumskriterier for oppbyggingen for å 

kunne foreta sikker transport av gods. 

2. Krav 

2.1.  Dersom en lasteplattform er montert, skal den være konstruert for å frakte bare gods og ha en åpen eller 

innelukket lasteflate som skal være tilnærmet jevn og horisontal. 

2.2.  Tyngdepunktet på et kjøretøy i gruppe L med lastet plattform uten fører skal ligge mellom akslene. 

2.3.  Plattformens mål skal være slik at 

2.3.1.  lasteflatens lengde, det vil si avstanden fra det fremste punktet innvendig til det bakerste punktet innvendig på 

lastearealet, målt horisontalt i kjøretøyets plan i lengderetningen, ikke overstiger 1,4 ganger sporvidden foran 

eller bak på kjøretøyet i gruppe L, avhengig av hva som er størst. 

Dette kravet omfatter ikke undergruppe L6e-BU og L7e-CU, 

2.3.2.  lasteflatens bredde ikke overstiger gruppe L-kjøretøyets største bredde uten plattform, 

2.3.3.  det er tilstrekkelig sidebeskyttelse til å hindre at varer som er lastet på lasteplattformen, faller av. 

2.4.  Plattformen skal være plassert symmetrisk i forhold til gruppe L-kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.5.  Lasteplattformen skal ikke være høyere enn 1000 mm over bakken. 

2.6.  Lasteplattformen skal være festet til gruppe L-kjøretøyet på en slik måte at enhver fare for utilsiktet frakopling 

unngås. 

2.7.  Plattformen skal være av en slik type og slik montert at førerens synsfelt forblir tilfredsstillende ved vanlig 

belastning, og slik at de forskjellige lovbestemte lys- og lyssignalinnretningene fortsatt fyller sin funksjon. 

2.8.  Kjøretøyprodusenten skal erklære sikker lastbærende evne for en slik lasteplattform. 

2.9.  Lasteplattformen skal være utstyrt med tilstrekkelige festepunkter for sikringsinnretninger for nyttelastmassen. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

Krav som får anvendelse på masser og dimensjoner 

1. Formål 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes kravene til typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L med hensyn til masser og 

dimensjoner. 

2. Framlegging av spesifikasjoner for kjøretøyets masse og prøvingskrav for å bestemme massespesifi-

kasjonene 

2.1.  I søknaden om EU-typegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner skal 

produsenten for hver versjon innenfor en kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets oppbygging, gi 

typegodkjenningsmyndigheten opplysninger om følgende masser: 

2.1.1.  Massen i driftsferdig stand som nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 168/2013. 

2.1.2.  Den faktiske massen. 

2.1.3.  Største teknisk tillatte totalmasse. 

2.1.4.  Største teknisk tillatte masse på akslene. 

2.1.5.  Eventuelt største teknisk tillatte trekkbare masse. 

2.1.6.  Eventuelt største teknisk tillatte masse på koplingspunktet eller koplingspunktene, idet det tas hensyn til de 

tekniske egenskapene til koplingene som er montert eller kan monteres på kjøretøyet. 

2.1.7.  Eventuelt tilleggsutstyrets masse. 

2.1.8.  Eventuelt påbyggets masse. 

2.1.9.  Eventuelt framdriftsbatteriets masse. 

2.2.  Ved bestemmelse av de massene som er nevnt i nr. 2, skal produsenten ta hensyn til beste tekniske praksis og 

den beste tilgjengelige kunnskapen, for i så stor grad som mulig å redusere risikoene for mekanisk svikt, 

særlig svikt som skyldes materialtretthet, og for å unngå skade på veiinfrastrukturen. 

2.3.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 2 skal produsenten ta hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet. 

Dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med en hastighetsbegrenser, er kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet den faktiske hastigheten som kjøretøyets hastighetsbegrenser tillater. 

2.4.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 2 skal produsenten ikke pålegge begrensninger ved bruk av 

kjøretøyet, bortsett fra dem som gjelder for dekkenes kapasitet, som kan tilpasses konstruksjonshastigheten. 

2.5.  For delvis oppbygde kjøretøyer, herunder kjøretøyer med understell og førerhus, som krever en ytterligere 

etappe i oppbyggingen, skal produsenten gi alle relevante opplysninger til produsenten på neste etappe, slik at 

kravene i denne forordning fortsatt oppfylles. 

Med hensyn til første ledd skal produsenten angi plasseringen til tyngdepunktet for den massen som tilsvarer 

summen av belastningen. 

2.6.  Dersom tilleggsutstyret i betydelig grad påvirker kjøretøyets masser og dimensjoner, skal produsenten overfor 

den tekniske instansen angi plassering, masse og geometrisk posisjonen for tyngdepunktet i forhold til akslene 

på det tilleggsutstyret som kan monteres på kjøretøyet. 

2.7.  Dersom godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen anser det nødvendig, kan de be produsenten 

om å stille et kjøretøy som er representativt for den typen som skal godkjennes, til rådighet for inspeksjon. 

2.8.  For kjøretøyer i gruppe L5e-B, L6e-BU og L7e-CU som er beregnet på godstransport og er konstruert for å 

kunne utstyres med utskiftbare påbygg, er den samlede massen av disse påbyggene en del av nyttelastmassen. 

I slike tilfeller skal følgende tilleggsvilkår oppfylles: 

2.8.1.  Et påbygg anses å være utskiftbart dersom det er enkelt å fjerne den fra et understell med førerhus. 

2.8.2.  I opplysningsdokumentet skal kjøretøyprodusenten angi største tillatte dimensjoner, påbyggets totalmasse, 

grensene for tyngdepunktets plassering og en tegning av plasseringen av festeinnretninger. 

2.9.  Prøvingsforholdene og kravene i tillegg 1 skal oppfylles for å bestemme hvilke masser produsenten skal 

framlegge for godkjenningsmyndigheten. 
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3. Framlegging av kjøretøyets dimensjoner og prøvingskrav for å bestemme dimensjonene 

3.1.  I søknaden om EU-typegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner skal 

produsenten for hver versjon innenfor en kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets oppbygging, gi 

typegodkjenningsmyndigheten følgende dimensjoner [i mm] for kjøretøyet: 

3.1.1.  Kjøretøyets lengde, det vi si avstanden mellom to vertikalplan som står vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og tangerer henholdsvis kjøretøyets front og ende. 

3.1.2.  Kjøretøyets bredde, det vil si avstanden mellom to plan som er parallelle med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og tangerer kjøretøyet på hver side av dette planet. 

3.1.3.  Kjøretøyets høyde, det vil si avstanden mellom det planet som støtter kjøretøyet, og et parallelt plan som 

tangerer kjøretøyets øvre del. 

3.1.4.  Kjøretøyets akselavstand, det vil si dimensjonene nevnt i nr. 6.4.1 i standard ISO 612:1978. 

3.1.5.  For kjøretøyer med tvillinghjul eller kjøretøyer med tre eller fire hjul: Sporbredden foran og/eller bak, det vil 

si avstanden nevnt i nr. 6.5 i standard ISO 612:1978. 

3.1.6.  Eventuelt lasteflatens lengde og bredde. 

3.2.  Prøvingsforholdene og kravene i tillegg 1 skal oppfylles for å bestemme hvilke dimensjoner som skal 

framlegges. 

3.3.  De faktiske dimensjonene nevnt i nr. 3.1 kan ikke skille seg mer enn 3 % fra dem produsenten har angitt. 

 ______  
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Tillegg 1 

Særlige krav med hensyn til masser og dimensjoner for kjøretøyer i gruppe L 

1. Særlige krav med hensyn til kjøretøydimensjoner 

1.1.  Ved måling av dimensjonene angitt i nr. 3 i vedlegg XI gjelder følgende: 

1.1.1.  Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand plassert på en vannrett og plan overflate, og 

dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av produsenten. 

1.1.2.  Kjøretøyet skal stå i vertikal posisjon, og hjulene skal være i posisjon til kjøring rett fram. 

1.1.3.  Alle hjulene i kjøretøyet skal hvile på støtteflaten, bortsett fra eventuelle reservehjul. 

1.2.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i dette nr. 1, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av kjøretøyets dimensjoner. 

1.3.  Med hensyn til kjøretøyets lengde skal alle kjøretøyets komponenter og særlig alle faste komponenter 

som stikker ut forover eller bakover (støtfangere, skvettskjermer osv.), tas med innenfor de to planene 

nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg XI, unntatt koplingen. 

1.4.  Med hensyn til kjøretøyets bredde skal alle kjøretøyets komponenter og særlig alle faste komponenter 

som stikker ut til siden, tas med innenfor de to planene nevnt i nr. 3.1.2 i vedlegg XI, unntatt speil. 

1.5.  Med hensyn til kjøretøyets høyde skal alle faste komponenter i kjøretøyet tas med innenfor de to planene 

nevnt i nr. 3.1.3 i vedlegg XI, unntatt speil. 

1.6.  Med hensyn til et kjøretøys bakkeklaring når det er lastet til faktisk masse, skal den korteste avstanden 

mellom bakkeplanet og det laveste, faste punktet på kjøretøyet måles mellom akslene og, dersom det er 

relevant, under akselen/akslene, i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF(1). Ethvert 

manuelt eller automatisk justerbart hjuloppheng montert på kjøretøyet, som muligens kan medføre en 

variabel bakkeklaring, skal stilles i laveste posisjon. Den målte avstanden som er minst, skal anses som 

kjøretøyets bakkeklaring. 

1.7.  Et kjøretøy i gruppe L7e-B2 (terrenggående buggy) som oppfyller alle krav angitt i nr. 1.6, skal oppfylle 

minst fem av følgende seks krav: 

1.7.1.  Frivinkel foran ≥ 25 grader 

1.7.2.  Frivinkel bak ≥ 20 grader 

1.7.3.  Rampevinkel ≥ 20 grader 

1.7.4.  Bakkeklaring under forakselen ≥ 180 mm 

1.7.5.  Bakkeklaring under bakakselen ≥ 180 mm 

1.7.6.  Bakkeklaring mellom akslene ≥ 180 mm 

1.8.  Frivinkel foran, frivinkel bak og bakkeklaring skal måles i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF. 

2. Særlige krav med hensyn til kjøretøyers masse 

2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på akslene skal ikke være lavere enn kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.2.  Særlige krav med hensyn til begrensning av tilleggsutstyrets masse og kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse 

2.2.1.  For kjøretøygruppe L2e, L5e, L6e og L7e som har begrenset masse i driftsferdig stand, skal 

tilleggsutstyrets masse begrenses til 10 % av grensene for masse i driftsferdig stand fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 168/2013.  

  

(1) 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) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2.2.2.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke være mindre enn den faktiske massen. 

2.3.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på hver aksel ikke overstige 

største teknisk tillatte masse på den akselen. 

2.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på forakselen ikke under 

noen omstendighet være mindre enn 30 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.4.1.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet, skal massen på forakselen ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.5.  Kjøretøyer i gruppe L kan godkjennes til å trekke en tilhenger ≤ 50 % av kjøretøyets masse i driftsferdig 

stand. 

2.6.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med avtakbare seter, skal kontrollen utføres bare med største antall 

sitteplasser. 

2.7.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med seter, og med henblikk på kontroll av kravene i nr. 2.2, 2.3 og 2.4 

a)  skal setene innstilles som foreskrevet i nr. 2.7.1, 

b)  skal passasjerenes masse, nyttelastmassen og tilleggsutstyrets masse fordeles som foreskrevet i 

nr. 2.7.2–2.7.6. 

2.7.1.  Innstilling av seter 

2.7.1.1.  Seter som kan innstilles, skal skyves til bakerste posisjon. 

2.7.1.2.  Dersom det finnes andre muligheter til å stille inn setet (loddrett, sidelengs, seterygg osv.), skal de 

innstilte posisjonene være som angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.7.1.3.  For seter med fjæring skal setet låses i den posisjonen som produsenten har angitt. 

2.7.2.  Fordeling av førerens og passasjerenes masse for å måle kjøretøyers masse 

2.7.2.1.  For (under)gruppe L1e og L3e antas førerens masse å være 75 kg, fordelt med 65 kg på R-punktet for 

førerens sitteplass og 10 kg for førerens bagasje i samsvar med ISO-standard 2416-1992. Dersom 

kjøretøyet har én sitteplass (ikke noe passasjersete), plasseres førerens masse på 75 kg på sitteplassen. 

2.7.2.2.  For alle andre kjøretøyer i gruppe L skal massen som representerer føreren, være 75 kg, og massen(e) 

som representerer passasjeren(e), 65 kg hver. 

2.7.2.3.  Massen for føreren og for hver passasjer skal være plassert på sitteplassenes referansepunkter  

(«R-punktene») 

2.7.3.  Fordeling av tilleggsutstyrets masse 

2.7.3.1.  Tilleggsutstyrets masse skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

2.7.4.  Fordeling av nyttelastmasse 

2.7.4.1.  Nyttelastmassen skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner etter avtale med den tekniske 

instansen. 

2.7.5.  For tjenestekjøretøyer med karosseri i (under)gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B eller L7e-CU skal 

nyttelastmassen fordeles jevnt på lasteflaten. 

2.7.6.  For tjenestekjøretøyer uten karosseri (f.eks. understell med førerhus) i (under)gruppe L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-B eller L7e-CU skal produsenten angi de tillatte ytterpunktene for nyttelastmassens 

tyngdepunkt (for eksempel fra 0,20 m til 0,50 m foran første bakaksel). 

2.8.  Største tillatte nyttelastmasse 

2.8.1.  Kjøretøyets største tillatte nyttelastmasse skal begrenses i samsvar med verdiene angitt i tabell Ap1-1 

nedenfor. 
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Tabell Ap1-1 

Største tillatte nyttelastmasse 

Gruppe/undergruppe av kjøretøy Største tillatte nyttelastmasse (kg) 

L1e-A/L1e-B/L2e-P/L6e-A/L6e-BP Største tillatte nyttelastmasse angitt av produsenten, men under 

ingen omstendighet over 250 kg. 

L2e-U/L6e-BU Største tillatte nyttelastmasse angitt av produsenten, men under 

ingen omstendighet over 300 kg. 

L3e/L4e/L5e-A/L7e-A/L7e-B/ 

L7e-CP 

Største nyttelastmasse angitt av produsenten, men under ingen 

omstendighet over grensen for masse i driftsferdig stand for 

(under)gruppen som nevnt i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

L5e-B/L7e-CU Største nyttelastmasse angitt av produsenten, men under ingen 

omstendighet over 1000 kg. 

2.9.  Masse til oppbevaringsenhet for alternativt drivstoff 

 Ved bestemmelse av spesifikasjonene for kjøretøyets masse og i de relevante prøvingskravene for å 

bestemme disse spesifikasjonene skal massen av lagringsenheten for alternativt drivstoff antas å være lik 

2.9.1.  massen til framdriftsbatteriene når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer eller helelektriske kjøretøyer, 

2.9.2.  massen til et system for gassformig drivstoff og massen til oppbevaringstanker for gassformig drivstoff 

når det gjelder kjøretøyer som bruker én type, to typer eller flere typer drivstoff, 

2.9.3.  massen til oppbevaringstank(er) for oppbevaring av trykkluft når det gjelder kjøretøyer som drives av 

trykkluft, 

2.9.4.  flytende gassformig drivstoff eller trykkluft fylt til 90 % av kapasiteten til «drivstoffets» masse i tank(er) 

for gassformig drivstoff, dersom dette «drivstoffet» ikke tas i betraktning i massen i driftsferdig stand, 

når det gjelder et kjøretøy som drives med et gassformig drivstoff. 

3. Særlige krav med hensyn til kjøretøyers masser og dimensjoner i undergruppe L6e-A, L7e-A og 

L7e-B i forbindelse med kjøretøyers statiske stabilitet 

3.0.1.  Mål og virkeområde 

3.0.1.1.  Undergruppe L6e-A (lette, veigående firehjuls motorsykler), L7e-A (tunge, veigående firehjuls 

motorsykler) og L7e-B (tunge, terrenggående firehjuls motorsykler) er kjøretøyer med fire hjul som vil 

måtte kunne oppfylle motstridende konstruksjonskriterier, ettersom de kanskje ikke bare skal brukes på 

vei med fast dekke, men også i terrenget. Konsekvensen av å måtte beherske alle typer terreng kan være 

et høyt tyngdepunkt, noe som kan medføre at kjøretøyet er ustabilt. Minste prøvingskrav for kjøretøyers 

statiske stabilitet kan påvirke konfigurasjonen av masser og dimensjoner positivt i kjøretøyets 

konstruksjonsfase og øke kjøretøyets statiske stabilitet. 

3.0.1.2.  Kjøretøyer i undergruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B skal oppfylle prøvingskravene og ytelseskriteriene 

fastsatt i dette nummer. 

3.1.  Prøvingskjøretøy 

3.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være representativt med hensyn til masser, dimensjoner og form for det 

typegodkjente kjøretøyet. Alle dets komponenter skal være i samsvar med produksjonsserien, eller det 

skal gis en fullstendig beskrivelse i prøvingsrapporten dersom kjøretøyet i gruppe L er forskjellig fra 

produksjonsserien. Når prøvingskjøretøyet velges, skal produsenten og den tekniske instansen til 

godkjenningsmyndighetens tilfredshet avtale hvilken prøvingsmodell av kjøretøyet i gruppe L som er 

representativt for de tilhørende variantene av kjøretøyet. 

3.1.2.  Kontroller 

 Det skal minst foretas følgende kontroller av prøvingskjøretøyet i samsvar med produsentens spesifikasjoner 

for den aktuelle bruken: Hjul, felgkanter, dekk (representativt merke, type, trykk), akselgeometri, justering 

av hjuloppheng og kjøretøyets bakkeklaring (stilt inn i samsvar med produsentens spesifikasjoner). 

3.2.  Prøving av statisk sidestabilitet 
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3.2.1.  Alle kjøretøyer i undergruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B skal oppfylle kravene til stabilitetsprestasjon 

angitt i nr. 3.2.3.3 og 3.2.4.1.3 dersom de prøves som beskrevet nedenfor. Prøving på vippeplattform skal 

foretas i både konfigurasjon med last og med fører og passasjer. 

3.2.2.  Prøving på vippeplattform 

3.2.2.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal være som følger: 

3.2.2.1.1.  Konfigurasjon med last 

3.2.2.1.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner, med unntak av 

nr. 3.2.2.1.1.5. 

3.2.2.1.1.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for normal kjøring. Dersom det er 

angitt mer enn ett trykk, skal den høyeste verdien brukes. 

3.2.2.1.1.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.2.1.1.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.1.1.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles i høyeste posisjon. 

3.2.2.1.1.6.  Prøvingskjøretøyet skal lastes slik at vekten av en prøvingsperson eller tilsvarende er plassert på hver 

sitteplass slik at vekten(e)s tyngdepunkt er 152 mm over det laveste punktet på flaten som støtter 

personen, og 254 mm foran seteryggen. En prøvingslast skal være sikkert og jevnt fordelt på lastearealet, 

slik at grensen(e) for last og den teknisk tillatte massen angitt av produsenten (største masse) ikke 

overskrides. 

3.2.2.2.  Konfigurasjon med fører og passasjer 

3.2.2.2.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner. 

3.2.2.2.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for normal kjøring. Dersom det er 

angitt mer enn ett trykk, skal den laveste verdien brukes. 

3.2.2.2.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.2.2.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.2.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles til de verdiene produsenten har angitt, ved overlevering 

til forhandleren. 

3.2.2.2.6.  Prøvingskjøretøyet skal lastes slik at vekten av en prøvingsperson eller tilsvarende er plassert på førerens 

sitteplass og den ytterste sitteplassen for passasjerer foran slik at vekten(e)s tyngdepunkt er 152 mm over 

det laveste punktet på flaten som støtter personen, og 254 mm foran seteryggen. 

3.2.2.3.  Prøvingsinnretning 

 En prøvingsplattform skal være stiv, plan og bygd slik at den utgjør en justerbar helling, en vippeplattform 

eller en lignende innretning med en overflatebehandling som gir en minste friksjonskoeffisient på 1,0, eller 

en skinne, en sperre eller en annen innretning som er høyst 25,4 mm høy og kan hindre at dekkene glir under 

normale prøvingsforhold. Plattformens overflate skal være stor nok til å støtte alle hjulene på det kjøretøyet 

som skal prøves. 

3.2.2.4.  Prøvingsmetode 

 Prøvingsmetoden skal være som følger: 

3.2.2.4.1.  Prøvingskjøretøyet med prøvingslast skal settes på vippeplattformen slik at en linje som går gjennom 

midten av de to laveste dekkenes kontaktflate, er parallell med plattformens vippeakse, og kjøretøyets 

styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.4.2.  Kjøretøyets stabilitet skal bestemmes direkte ved å vippe plattformen til 

3.2.2.4.2.1.  konfigurasjon med last — 20 grader (36,4 %) 

3.2.2.4.2.2.  konfigurasjon med fører og passasjer — 28 grader (53,2 %) 

3.2.2.4.3.  Plattformen skal vippes tilbake til startposisjonen.  
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3.2.2.4.4.  Trykket i alle dekk skal kontrolleres på nytt for å sikre at de fortsatt oppfyller prøvingskravene. 

3.2.2.4.5.  Prøvingen skal gjennomføres med én side av kjøretøyet vendt mot plattformens vippeakse og gjentas 

med den andre siden vendt mot plattformens vippeakse. 

3.2.2.5.  Ytelseskrav 

 For at prøvingen av statisk sidestabilitet skal godkjennes, kreves det at minst ett av det eller de støttende 

hjulene på den øverste siden holder seg i kontakt med overflaten. 

3.2.3.  Koeffisient for sidestabilitet — Kst 

3.2.3.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal være som følger: 

3.2.3.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner. 

3.2.3.1.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av produsenten av prøvingskjøretøyet for normal kjøring. 

Dersom det er angitt mer enn ett trykk, skal den laveste verdien brukes. 

3.2.3.1.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.3.1.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.3.1.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles til de angitte verdiene ved overlevering til 

forhandleren. 

3.2.3.1.6.  Høyden CG skal bestemmes ved ISO 10392:2011, balansevinkelmetoden eller en annen vitenskapelig 

anerkjent metode som gir sammenlignbare og repeterbare resultater. 

3.2.3.2.  Beregning av Kst 

Ligning 11-1: 

 

der 

Kst: koeffisient for sidestabilitet 

CG: tyngdepunkt 

Lcg: plasseringen av tyngdepunktet foran bakakselen 

Hcg: plasseringen av tyngdepunktet over bakkeplanet 

t1: sporvidde foran 

t2: sporvidde bak 

L: akselavstand 

3.2.3.3.  Ytelseskrav 

3.2.3.3.1.  (Under)gruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B2: Kst ≥ 1,0 

3.2.3.3.2.  (Under)gruppe L7e-B1: Kst ≥ 0,7 

3.2.4.  Krengningsstabilitet 

3.2.4.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal oppfylle forholdene angitt i nr. 3.2.2.1. 

3.2.4.1.1.  Prøvingsinnretning 

 Det skal brukes en prøvingsplattform som oppfyller kravene i nr. 3.2.2. 
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3.2.4.1.2.  Prøvingsmetode 

 Det lastede prøvingskjøretøyet skal plasseres på vippeplattformen slik at midtlinjen i lengderetningen er 

vinkelrett på plattformens vippeakse. Den fremre enden av prøvingskjøretøyet skal vende mot 

plattformens vippeakse. Vipp plattformen til en helling på 25 grader (46,6 %) og gjenta trinnene i 

nr. 3.2.3 og 3.2.4.  Gjenta framgangsmåten med den bakre enden av prøvingskjøretøyet vendt mot 

plattformens vippeakse. 

3.2.4.1.3.  Ytelseskrav til krengningsstabilitet 

 For at prøvingen av krengningsstabilitet skal godkjennes, kreves det at minst ett støttehjul på den øverste 

siden holder seg i kontakt med overflaten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

Krav som får anvendelse på funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) 

1. Innledning 

Dette vedlegg får anvendelse på funksjonskravene til egendiagnosesystemer for kjøretøyer i gruppe L, og 

angir krav som nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013 i henhold til tidsplanen angitt i vedlegg IV 

til nevnte forordning, idet det vises til OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til nevnte forordning. 

2. OBD-trinn I og II 

2.1.  OBD-trinn I 

2.1.1.  De tekniske kravene i dette vedlegg er obligatoriske for kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med OBD  

I-system som angitt i artikkel 21 i og vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013. Denne forpliktelsen gjelder 

samsvar med alle etterfølgende punkter, unntatt de punktene som angir OBD II-krav i nr. 2.2 og 2.3. 

2.2.  OBD-trinn II 

2.2.1.  Et kjøretøy i gruppe L kan være utstyrt med et OBD II-system dersom produsenten velger det. 

2.2.2.  Dersom det er montert et OBD II-system, får de tekniske kravene i dette vedlegg anvendelse. Dette gjelder 

særlig de relevante punktene oppført i tabell 12-1. 

Tabell 12-1 

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

Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Overvåking av katalysator 3.3.3.1/3.3.4.1 

Overvåking av effektivitet/strøm i eksos-

resirkuleringssystem 

3.3.4.4 

Overvåking av ytelse i bruk Nr. 4 i tillegg 1 

Varsling av feiltenning 3.3.3.2/3.5.3/3.6.2/3.7.1/3.1.2 i tillegg 1 

Overvåking av systemet for etterbehandling av NOx 3.3.4.5/3.3.4.6 

Overvåking av forringelse av lambda-sonde 3.3.3.3 

Overvåking av partikkelfilter 3.3.4.2 

Overvåking av partikkelutslipp (PM) 3.3.3.5 

2.3.  Strømkretsdiagnose 

2.3.1.  Med hensyn til nr. 3.3.5 og 3.3.6 skal feildiagnosen til strømkretsene og de elektroniske kretsene med hensyn 

til OBD-trinn I og/eller II minst omfatte diagnose av føler og aktuator samt intern diagnose av de elektroniske 

styreenhetene oppført i tillegg 2. 

2.3.2.  Diagnose av ikke-kontinuerlige strømkretser, dvs. overvåkingsdiagnostikk for strømkretser som løper til 

prøvingene av dem går over til en ikke-kontinuerlig basis, samt gjennomføring av nr. 3.3.6 for punktene i 

tillegg 2, skal være en del av OBD-trinn II. 

2.3.3.  Innen 31. desember 2018 skal listen i tillegg 2 gjennomgås på nytt og ajourføres som følge av den tekniske 

utviklingen dersom det anses nødvendig. Eventuelle funksjonssvikter eller tilleggsinnretninger som skal 

overvåkes, gjelder for OBD-trinn II i tillegg til dem som allerede er identifisert i tabellen.  
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3. OBD-funksjonskrav 

3.1.  Kjøretøyer i gruppe L skal være utstyrt med et OBD-system som er utformet, konstruert og montert på 

kjøretøyet på en slik måte at det kan avdekke typer av forringelse eller feil som forekommer i hele kjøretøyets 

levetid. For å oppnå denne målsetningen skal godkjenningsmyndigheten godta at kjøretøyer som har 

tilbakelagt en lengre strekning enn strekningen i type V-holdbarhetsprøvingen i del A i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 168/2013, har et OBD-system som er noe forringet, slik at utslippsgrenseverdiene angitt i 

del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 kan være overskredet før OBD-systemet angir en feil 

overfor føreren av kjøretøyet. 

3.1.1.  Tilgangen til OBD-systemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnose, vedlikehold eller reparasjon av 

kjøretøyet, skal være ubegrenset og standardisert. Alle OBD-relaterte feilkoder skal være i samsvar med 

nr. 3.11 i tillegg 1 til dette vedlegg. 

3.1.2.  Etter produsentens skjønn kan OBD-systemet utvides til å overvåke og rapportere om andre systemer i 

kjøretøyet, for å hjelpe teknikere med effektiv reparasjon av kjøretøyer i gruppe L. Utvidede diagnosesystemer 

skal ikke anses å tilhøre virkeområdet til typegodkjenningskravene. 

3.2.  OBD-systemet skal være utformet, konstruert og montert på kjøretøyet på en slik måte at det under normale 

bruksforhold er i stand til å oppfylle kravene i dette tillegg. 

3.2.1.  Midlertidig deaktivering av OBD-systemet 

3.2.1.1.  En produsent kan deaktivere OBD-systemet dersom overvåkingsevnen påvirkes av lavt drivstoffnivå eller av 

at batteriene til framdriftssystemet eller det elektriske systemet er under minste ladenivå (største mulige 

utlading). Deaktivering skal ikke foretas når drivstofftanknivået er over 20 % av drivstofftankens nominelle 

kapasitet. 

3.2.1.2.  En produsent kan deaktivere OBD-systemet når omgivelsestemperaturen ved start av motoren er under 

266,2 K (- 7 °C), eller dersom høyden over havet er over 2 500 meter, forutsatt at produsenten framlegger 

data og/eller en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad påviser at overvåking under slike forhold vil være 

upålitelig. Produsenten kan også be om at OBD-systemet deaktiveres når motoren startes ved andre 

omgivelsestemperaturer, dersom produsenten overfor myndigheten ved hjelp av data/og eller en teknisk 

vurdering påviser at diagnose under slike forhold vil gi feil resultat. Det er ikke nødvendig å belyse 

feilindikatoren dersom OBD-grenseverdiene er overskredet under regenerering, forutsatt at det ikke foreligger 

mangler. 

3.2.1.3.  For kjøretøyer beregnet på montering av kraftuttak tillates deaktivering av de aktuelle overvåkingssystemene, 

forutsatt at deaktiveringen finner sted bare når kraftuttaket er i funksjon. 

I tillegg til bestemmelsene i denne del kan produsenten midlertidig deaktivere OBD-systemet på følgende 

vilkår: 

a)  For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff, eller gassdrevne kjøretøyer som bruker ett eller to typer 

drivstoff, i ett minutt etter påfylling for å gi framdriftssystemets styreenhet (PCU) tid til å gjenkjenne 

drivstoffets kvalitet og sammensetning. 

b)  For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff, i fem sekunder etter bytte av drivstoff, slik at motor-

parametrene kan stilles om. 

c)  Produsenten kan fravike disse tidsbegrensningene dersom det kan dokumenteres at det av begrunnede 

tekniske årsaker tar lengre tid å stabilisere drivstoffsystemet etter påfylling eller bytte av drivstoff. Under 

alle omstendigheter skal OBD-systemet reaktiveres så snart drivstoffets kvalitet eller sammensetning er 

gjenkjent eller motorparametrene er stilt om. 

3.2.2.  Feiltenning i kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

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

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

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

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

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

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

3.2.2.1.  Dersom en produsent overfor myndigheten kan påvise at varsling av en større prosentdel feiltenninger 

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

eller ettertenning), kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.  
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3.3.  Prøvingsbeskrivelse 

3.3.1.  OBD-systemet skal angi feil ved utslippsrelaterte komponenter eller systemer når feilen medfører at 

utslippene overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i vedlegg VI(B) til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.3.2.  Krav til overvåking av kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

For å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal OBD-systemet minst overvåke 

følgende: 

3.3.2.1.  Redusert katalysatorfunksjon bare med hensyn til utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider. Produsentene 

kan overvåke den framre katalysatoren alene eller sammen med den eller de etterfølgende katalysatorene. 

Hver overvåket katalysator eller kombinasjon av katalysatorer skal anses å fungere feil dersom utslippene 

overskrider de grenseverdiene for NMHC eller NOx som er nevnt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

3.3.2.2.  Feiltenning 

Feiltenning i den del av motorens driftsområde som begrenses av følgende linjer: 

a)  Største tillatte motorturtall minus 500 min-1
. 

b)  Den linjen som avgrenser området med positivt dreiemoment (dvs. motorbelastning med giret i 

fristilling). 

c)  Lineære linjer som knytter sammen følgende driftspunkter: Linjen med positivt dreiemoment på 

3 000 min-1 og et punkt på linjen for høyeste motorturtall definert i bokstav a) ovenfor der motorens 

manifoldvakuum er 13,3 kPa lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

3.3.2.3.  Forringelse av lambda-sonden 

Denne delen skal forstås slik at forringelsen av alle lambda-sonder som er montert og brukes til å overvåke 

funksjonssvikt i katalysatoren i henhold til kravene i dette vedlegg, skal overvåkes. 

3.3.2.4.  Utlufting av den elektroniske innretningen for reduksjon av fordampingsutslipp skal som et minstekrav 

overvåkes for gjennomgang i strømkretsene. 

3.3.2.5.  For motorer med elektrisk tenning med direkte innsprøyting skal enhver funksjonssvikt som kan medføre 

utslipp som overskrider OBD-utslippsgrensene for partikkelmasse fastsatt i del B i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013, overvåkes i samsvar med kravene i dette vedlegg til motorer med kompresjonstenning. 

3.3.3.  Krav til overvåking av kjøretøyer med motor med kompresjonstenning 

For å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal OBD-systemet overvåke følgende: 

3.3.3.1.  Redusert katalysatorfunksjon dersom katalysator er montert. 

3.3.3.2.  Partikkelfellens effektivitet og integritet dersom partikkelfelle er montert. 

3.3.3.3.  Drivstoffinnsprøytingssystemets elektroniske aktuator(er) for drivstoffmengde og innsprøytingstidspunkt 

overvåkes for gjennomgang i strømkretsene og total funksjonssvikt. 

3.3.3.4.  Funksjonssvikt og redusert funksjon i EGR-systemet skal overvåkes. 

3.3.3.5.  Funksjonssvikt og redusert funksjon hos etterbehandlingssystemet for NOx som bruker en reagens, og 

delsystemet for dosering av reagenser skal overvåkes. 

3.3.3.6.  Funksjonssvikt og redusert funksjon hos etterbehandlingssystemet for NOx som ikke bruker en reagens, skal 

overvåkes. 

3.3.4.  Dersom de er aktive på det valgte drivstoffet, skal andre forurensningsreduserende komponenter eller systemer, 

eller utslippsrelaterte komponenter eller systemer i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin, 

overvåkes, dersom feil ved disse kan medføre at eksosutslippene overskrider OBD-utslippsgrenseverdiene i del B 

i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013.  



Nr. 18/384 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

3.3.5.  Eventuelle andre elektroniske komponenter i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin i forbindelse 

med miljøprestasjon og funksjonssikkerhet, herunder eventuelle følere som muliggjør overvåking, skal 

overvåkes for svikt i de elektriske/elektroniske kretsene, med mindre de overvåkes på annen måte. Særlig skal 

disse elektroniske komponentene overvåkes kontinuerlig for eventuelle feil i gjennomgangen i strømkretsene, 

kortsluttede strømkretser, elektrisk rekkevidde/ytelse og ev. blokkert signal i utslippskontrollsystemet. 

3.3.6.  Eventuelle andre komponenter i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin i forbindelse med 

miljøprestasjon og funksjonssikkerhet, som utløser en eventuell nøddriftsmodus som vesentlig reduserer 

motorens dreiemoment, f.eks. for å sikre komponentene i framdriftssystemet. Med forbehold for listen Ap2-1 

skal den relevante diagnostiske feilkoden lagres. 

3.3.7.  Produsentene kan overfor godkjenningsmyndighetene påvise at visse komponenter eller systemer ikke trenger 

å overvåkes, dersom fullstendig svikt eller fjerning av de aktuelle komponentene ikke medfører at utslippene 

overstiger utslippsgrensene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (E) nr. 168/2013. 

3.4.  Hver gang motoren startes, skal en serie med kontroller settes i gang og gjennomføres minst én gang, forutsatt 

at prøvingsvilkårene er oppfylt. Prøvingsvilkårene skal velges slik at de alle forekommer ved normal kjøring 

som tilsvarer type I-prøvingen. Dersom feilen ikke på pålitelig måte kan avdekkes under type I-prøvings-

forholdene, kan produsenten foreslå ytterligere prøvingsforhold som muliggjør robust påvisning av feil, etter 

avtale med den tekniske instansen til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. 

3.5.  Aktivering av feilindikator 

3.5.1.  OBD-systemet skal omfatte en feilindikator som er synlig for føreren av kjøretøyet. Feilindikatoren skal ikke 

brukes til andre formål enn å vise føreren nødstart- eller nøddriftsprosedyrer. Feilindikatoren skal være synlig 

under alle rimelige belysningsforhold. Indikatoren skal ved aktivering vise et symbol i samsvar med ISO 

2575:2010, symbol F.01. Et kjøretøy skal ikke ha mer enn én generell feilindikator for utslippstilknyttede feil 

eller feil i framdriftssystemet som fører til vesentlig redusert dreiemoment. Egne kontrollamper til bestemte 

formål (f.eks. bremsesystem, sikkerhetsbelter, oljetrykk osv.) er tillatt. Rød farge er forbudt på feilindi-

katoren. 

3.5.2.  Ved strategier som krever mer enn to forkondisjoneringssykluser til aktivering av feilindikatoren, skal 

produsenten framlegge data og/eller en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad slår fast at overvåkingssystemet 

er like effektivt og tidsnøyaktig ved påvisning av forringelse av delene. Strategier som i gjennomsnitt krever mer 

enn ti kjøresykluser til aktivering av feilindikatoren, godkjennes ikke. Feilindikatoren skal også aktiveres hver 

gang framdriftssystemets betjeningsinnretning skifter til fast standardinnstilling for drift og fører til vesentlig 

reduksjon i dreiemoment, dersom OBD-utslippsgrenseverdiene i del B i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 overskrides, eller dersom OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til 

overvåking fastsatt i nr. 3.3.2 eller 3.3.3. 

3.5.3.  Feilindikatoren skal på en tydelig måte, f.eks. med blinkende lys, advare i ethvert tidsrom hvor motoren 

feiltenner i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren, som angitt av produsenten. 

3.5.4.  Feilindikatoren skal også aktiveres når kjøretøyets tenning er tilkoplet før motoren startes, og deaktiveres 

dersom det ikke er påvist feil. For kjøretøyer som ikke er utstyrt med batteri, skal feilindikatoren tennes 

umiddelbart etter at motoren er startet, og deretter deaktiveres etter fem sekunder, dersom det ikke tidligere er 

påvist funksjonssvikt. 

3.6.  OBD-systemet skal registrere feilkode(r) som angir status for utslippskontrollsystemet eller systemet for 

funksjonssikkerhet som fører til en driftsinnstilling med betydelig redusert dreiemoment sammenlignet med 

normal driftsinnstilling. Egne statuskoder skal brukes til å angi hvilke utslippskontrollsystemer og systemer 

for funksjonssikkerhet som fungerer riktig, og hvilke utslippskontrollsystemer som krever at kjøretøyet kjører 

ytterligere for at de skal kunne vurderes fullstendig. Dersom feilindikatoren blir aktivert på grunn av 

forringelse, funksjonssvikt eller fast standardinnstilling for utslippsnivå, skal det lagres en feilkode som angir 

typen feil. En feilkode skal også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.2.2.5 og 3.2.3.5. 

3.6.1.  Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver 

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

mekanisk kilometerteller som ikke tillater inndata til den elektroniske styreenhetene, kan «tilbakelagt 

strekning» erstattes med «motorens driftstid» og skal gjøres tilgjengelig til enhver tid gjennom det 

standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. 

3.6.2.  For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning trenger ikke feiltennende sylindre identifiseres entydig 

dersom det lagres en separat feilkode for feiltenning på én eller flere sylindre.  
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3.6.3.  Feilindikatoren kan aktiveres ved utslippsnivåer som er lavere enn OBD-utslippsgrenseverdiene angitt i del B 

i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.6.3.  Feilindikatoren kan aktiveres dersom standardinnstilling er aktiv uten vesentlig reduksjon i framdrifts-

momentet. 

3.7.  Slokking av feilindikatoren 

3.7.1.  Dersom feiltenning i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren (som angitt av 

produsenten), ikke lenger finner sted, eller dersom motoren brukes etter at hastigheten og belastningen er 

endret slik at feiltenningen ikke vil skade katalysatoren, kan feilindikatoren omstilles til den aktiveringsmåten 

den var i ved den første kjøresyklusen da feiltenningen ble påvist, og deretter til normal aktiveringsmåte i de 

påfølgende kjøresyklusene. Dersom feilindikatoren omstilles til den foregående aktiveringsmåten, kan de 

tilsvarende feilkodene og lagrede øyeblikksopplysningene slettes. 

3.7.2.  Ved alle andre feil kan feilindikatoren deaktiveres etter tre etterfølgende kjøresykluser der overvåkings-

systemet som er ansvarlig for å aktivere feilindikatoren, slutter å påvise feilen, og dersom det ikke er avdekket 

andre feil som uavhengig vil aktivere feilindikatoren. 

3.8.  Sletting av feilkoden 

3.8.1.  OBD-systemet kan slette en feilkode, tilbakelagt strekning og øyeblikksopplysninger dersom samme feil ikke 

registreres på nytt i minst 40 motoroppvarmingssykluser. 

3.8.2.  Lagrede feil skal ikke slettes dersom datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning eller ved 

frakopling av eller svikt i kjøretøyets batteri(er). 

3.9.  Gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff 

Generelt gjelder alle OBD-krav til et kjøretøy som bruker én type drivstoff, for gassdrevne kjøretøyer som 

bruker to typer drivstoff for hver av drivstofftypene (bensin og (NG/biometan)/LPG)). For dette formål skal et 

av følgende to alternativer i nr. 3.8.1 eller 3.8.2 eller enhver kombinasjon av disse brukes. 

3.9.1.  Ett OBD-system for begge typer drivstoff 

3.9.1.1.  Følgende framgangsmåter skal gjennomføres for hver diagnose i ett enkelt OBD-system for drift på bensin og 

på (NG/biometan)/LPG, uavhengig av det drivstoffet som for øyeblikket er i bruk, eller spesifikt for 

drivstofftypen: 

a)  Aktivering av feilindikator (se nr. 3.5). 

b)  Lagring av feilkode (se nr. 3.6). 

c)  Slokking av feilindikatoren (se nr. 3.7). 

d)  Sletting av en feilkode (se nr. 3.8). 

For komponenter eller systemer som skal overvåkes, kan det enten brukes egen diagnose for hver 

drivstofftype eller en felles diagnose. 

3.9.1.2.  OBD-systemet kan ligge i én eller flere datamaskiner. 

3.9.2.  To separate OBD-systemer, én for hver drivstofftype 

3.9.2.1.  Følgende framgangsmåter skal utføres uavhengig av hverandre når kjøretøyet bruker bensin eller (NG/ 

biometan)/LPG: 

a)  Aktivering av feilindikator (se nr. 3.5). 

b)  Lagring av feilkode (se nr. 3.6). 

c)  Slokking av feilindikatoren (se nr. 3.7). 

d)  Sletting av en feilkode (se nr. 3.8). 

3.9.2.2.  De separate OBD-systemene kan ligge i én eller flere datamaskiner. 

3.9.3.  Særlige krav til overføring av diagnosesignaler fra gassdrevne kjøretøyer som bruker to typer drivstoff 

3.9.3.1.  På anmodning fra et skanneverktøy skal de diagnosesignalene overføres til én eller flere kildeadresser. 

Bruken av kildeadressene er angitt i ISO 15031-5:2011.  
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3.9.3.2.  Identifikasjon av drivstoffspesifikke opplysninger kan innhentes 

a)  ved bruk av kildeadresser, og/eller 

b)  ved bruk av en drivstoffvelger, og/eller 

c)  ved bruk av drivstoffspesifikke feilkoder. 

3.9.4.  Når det gjelder statuskoden (beskrevet i nr. 3.6), skal et av følgende to alternativer brukes dersom ett eller 

flere av diagnoseverktøyene som angir tilgjengelighet, er drivstoffavhengig: 

a)  Statuskoden er drivstoffspesifikk, dvs. bruk av to statuskoder, én for hver drivstofftype. 

b)  Statuskoden skal vise ferdig vurderte kontrollsystemer for begge typer drivstoff (bensin og (NG/ 

biometan)/LPG) når kontrollsystemene er ferdig vurdert for en av drivstofftypene. 

Dersom ingen av diagnoseverktøyene som angir tilgjengelighet, er drivstoffspesifikke, er det bare nødvendig 

å støtte én statuskode. 

4. Krav ved typegodkjenning av OBD-systemer 

4.1.  En produsent kan søke vedkommende myndighet om typegodkjenning av et OBD-system, selv om systemet 

har én eller flere mangler som gjør at de særlige kravene i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet. 

4.2.  Ved behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er umulig eller urimelig å oppfylle kravene i 

dette vedlegg. 

Myndigheten skal ta hensyn til opplysninger fra produsenten, særlig med hensyn til teknisk gjennomførbarhet, 

innførselstid og produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorer og kjøretøykonstruksjoner og 

planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det ferdige OBD-systemet vil være med hensyn til å 

oppfylle kravene i denne forordning, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for å oppfylle disse 

kravene. 

4.2.1.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt. 

4.2.2.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg 

VI til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.3.  En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3 

for motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.4.1, 3.3.4.2 og 3.3.4.3 for motorer med 

kompresjonstenning. 

4.4.  Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 3.5, 

unntatt nr. 3.5.3.4 i tillegg 1. 

4.5.  Mangelens varighet 

4.5.1.  En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av kjøretøytypen, med mindre det i tilstrekkelig 

grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en innførselstid 

på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan den bestå i inntil tre år. 

4.5.2.  En produsent kan søke vedkommende typegodkjenningsmyndighet om å godkjenne en mangel med 

tilbakevirkende kraft dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller 

kan mangelen bestå i to år etter datoen da vedkommende typegodkjenningsmyndighet ble underrettet, med 

mindre det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og 

i tillegg en innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan den bestå i inntil tre år. 

4.6.  Myndigheten skal underrette alle øvrige medlemsstater om sin beslutning om å godkjenne en mangelsøknad. 

 ______  
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Tillegg 1 

Funksjonelle aspekter ved OBD-systemer 

1. Innledning 

OBD-systemene som er montert på kjøretøyer i gruppe L, skal oppfylle de detaljerte opplysnings- og 

funksjonskravene samt prøvingsmetodene for kontroll i dette tillegg for å kunne harmonisere systemene og 

kontrollere om systemet er i stand til å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2. Prøving av funksjonskontroll for OBD-systemet 

2.1.  OBD-systemets miljøprestasjon og funksjonsevne skal kontrolleres og dokumenteres overfor godkjennings-

myndigheten ved å gjennomføre prøvingsmetoden for type VIII-prøving nevnt i vedlegg V(A) til forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

3. Diagnosesignaler 

3.1.  Ved påvisning av første funksjonssvikt ved en komponent eller et system skal det i datamaskinens minne 

lagres et «øyeblikksbilde» med motordriftsdata på dette tidspunktet. Lagrede motordriftsdata skal omfatte, 

men er ikke begrenset til, beregnet belastning, motorturtall, ev. drivstoffjusteringsverdi(er), ev. drivstofftrykk, 

ev. kjøretøyets hastighet, kjølevæsketemperatur, ev. innsugingsmanifoldtrykk, ev. drift med åpen eller lukket 

sløyfe og feilkoden som førte til at dataene ble lagret. 

3.1.1.  Produsenten skal velge det mest hensiktsmessige utvalg av driftsdata til lagring i øyeblikksbildet, slik at det 

enkelt og effektivt kan foretas utbedringer. Det kreves bare ett øyeblikksbilde. Produsenten kan velge å lagre 

flere øyeblikksbilder, forutsatt at minst det påkrevde øyeblikksbildet kan leses ved hjelp av et alminnelig 

skanneverktøy som oppfyller kravene i nr. 3.9 og 3.10.  Dersom feilkoden som førte til at dataene ble lagret, 

slettes i samsvar med nr. 3.8 i vedlegg XII, kan de lagrede motordriftsdataene også slettes. 

3.1.2.  Dersom det oppstår etterfølgende feil ved drivstoffsystemet eller feiltenning, skal eventuelle øyeblikksbilder 

som er lagret tidligere, erstattes med de gjeldende driftsdataene for feil ved drivstoffsystemet eller feiltenning 

(det som oppstår først). 

3.2.  Dersom de er tilgjengelige, skal følgende signaler i tillegg til det påkrevde øyeblikksbildet gjøres tilgjengelig 

på anmodning gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy, dersom opplysningene 

er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet eller kan bestemmes ved hjelp av opplysninger som er 

tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet: diagnosefeilkoder, motorens kjølevannstemperatur, status for 

drivstoffstyringssystemet (lukket sløyfe, åpen sløyfe, annet), drivstoffjustering, fortenningsinnstilling, 

innsugingsluftens temperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for 

posisjonsføler for gasspedal, status for sekundærluft (oppstrøms, nedstrøms eller atmosfærisk), beregnet 

belastning, kjøretøyets hastighet, stillingen til bryteren for blokkeringsfritt bremseanlegg (på/av), aktivert(e) 

standardinnstilling(er) og drivstofftrykk. 

 Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 3.7. Faktiske signaler skal tydelig 

kunne skilles fra standardverdier eller nøddriftssignaler. 

3.3.  For alle kontrollsystemer som det gjennomføres særlige OBD-prøvinger for (katalysator, lambda-sonde osv.), 

unntatt eventuelt påvisning av feiltenning, overvåking av drivstoffsystem og omfattende overvåking av deler, 

skal resultatene av den siste prøvingen foretatt av kjøretøyet og de grensene som systemet sammenlignes 

med, være tilgjengelige via serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med 

spesifikasjonene i nr. 3.8. For de delene og systemene som omfattes av overvåkingen, og som er unntatt 

ovenfor, skal det via det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy angis om disse har bestått eller ikke bestått 

den siste prøvingen. 

Alle OBD-ytelsesdata for bruk som skal lagres i henhold til nr. 4.6 i dette tillegg, skal gjøres tilgjengelige via 

serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med spesifikasjonene i nr. 3.8. 

3.4.  Kravene til OBD-systemet som kjøretøyet er typegodkjent på grunnlag av (dvs. vedlegg XII eller de alternative 

kravene angitt i nr. 5), og de viktigste kontrollsystemene som overvåkes av OBD-systemet i samsvar med 

nr. 3.10, skal gjøres tilgjengelige via serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med 

spesifikasjonene i nr. 3.8 i dette tillegg. 

3.5.  Programvareidentifikasjonsnummer og kalibreringskontrollnummer skal være tilgjengelig via serieporten på 

det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. Begge numrene skal foreligge i et standardformat. 

3.6.  Det kreves ikke at diagnosesystemet vurderer komponenter under en funksjonssvikt, dersom en slik vurdering 

medfører risiko for funksjonssikkerheten eller feil ved komponenter.  
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3.7.  Diagnosesystemet skal gi standardisert og ubegrenset tilgang til OBD og være i samsvar med følgende ISO-

standarder og/eller SAE-spesifikasjoner: 

3.8.  Med de angitte begrensningene får en av følgende standarder anvendelse på kommunikasjonen mellom 

kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter: 

— ISO 9141-2:1994/Amd 1:1996: «Road Vehicles — Diagnostic Systems — Part 2: CARB requirements 

for interchange of digital information». 

— SAE J1850: Mars 1998 «Class B Data Communication Network Interface. Emission related messages 

shall use the cyclic redundancy check and the three-byte header and not use inter byte separation or 

checksums». 

— ISO 14229-3:2012: «Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 3: Unified diagnostic 

services on CAN implementation». 

— ISO 14229-4:2012: «Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 4: Unified diagnostic 

services on FlexRay implementation». 

— ISO 14230-4:2000: «Road Vehicles — Keyword protocol 2000 for diagnostic systems — Part 4: 

Requirements for emission-related systems». 

— ISO 15765-4:2011: «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: 

Requirements for emission-related systems» av 1. november 2001. 

— ISO 22901-2:2011: «Road vehicles — Open diagnostic data exchange (ODX) — Part 2: Emissions-

related diagnostic data». 

3.9.  Prøvingsutstyr og diagnoseverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med det innebygde 

diagnostiseringssystemet, skal minst overholde funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO 15031-4:2005: 

«Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related 

diagnostics — Part 4: External test equipment». 

3.10.  Grunnleggende diagnosedata (som angitt i nr. 6.5.1) og opplysninger om toveiskontroll skal foreligge i det 

formatet og de enhetene som er beskrevet i standarden ISO 15031-5:2011, «Road vehicles — Communication 

between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 5: Emissions-related 

diagnostic services», og skal være tilgjengelig ved hjelp av et diagnoseverktøy som oppfyller kravene i ISO 

15031-4:2005. 

3.10.1.  Kjøretøyprodusenten skal oversende godkjenningsmyndigheten detaljer om eventuelle diagnoseopplysninger, 

f.eks. PIDer, overvåkings-IDer for OBD-system eller prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5:2011, 

men som har sammenheng med denne forordning. 

3.11.  Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som 

samsvarer med kodene i nr. 6.3 i standarden ISO 15031-6:2010 «Road vehicles — Communication between 

vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 6: Diagnostic trouble code 

definitions», om utslippsrelaterte diagnosefeilkoder. Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten bruke de 

diagnostiske feilkodene i nr. 5.3 og 5.6 i ISO DIS 15031-6:2010. Alternativt kan feilkoder sammenstilles og 

rapporteres i samsvar med ISO14229:2006. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard 

diagnoseutstyr som er i samsvar med nr. 3.9. 

Kjøretøyprodusenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan detaljer om eventuelle utslippsrelaterte 

diagnoseopplysninger, f.eks. PID-er, overvåkings-IDer for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 

15031-5:2011 eller ISO14229:2006, men som har sammenheng med denne forordning. 

3.12.  Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle kravene i 

standarden ISO DIS 15031-3:2004 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test 

equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electric circuits: 

specification and use». Det foretrukne monteringsstedet er under sitteplassen. Enhver annen plassering av 

uttaket for diagnoseverktøy skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett tilgjengelig for 

servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk. Plasseringen av tilkoplingsgrensesnittet 

skal være tydelig beskrevet i driftshåndboken. 

3.13.  På produsentens anmodning kan et alternativt tilkoplingsgrensesnitt brukes. Dersom det brukes et alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt, skal kjøretøyprodusenten levere en adapter som gjør det mulig å kople til et alminnelig 

skanneverktøy. En slik adapter skal leveres uten forskjellsbehandling til alle uavhengige aktører.  
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4. Ytelse i bruk 

4.1.  Allmenne krav 

4.1.1.  Hver overvåking av OBD-systemet skal gjennomføres minst én gang per kjøresyklus der overvåkingsvilkårene i 

nr. 3.2 i vedlegg XII er oppfylt. Produsentene skal unnlate å bruke det beregnede forholdet (eller ethvert element 

av det) eller enhver annen angivelse av overvåkingshyppighet som overvåkingsvilkår for enhver over-

våkingsenhet. 

4.1.2.  Forholdet for ytelse i bruk (IUPR) for en særskilt overvåkingsenhet M i OBD-systemene og ytelsen til 

forurensningsreduserende innretninger i bruk skal være som følger: 

Ligning Ap1-1: 

IUPRM = TellerM/NevnerM 

4.1.3.  Sammenligningen mellom teller og nevner gir en pekepinn på hvor ofte en særskilt overvåkingsenhet 

aktiveres i forhold til kjøretøyets drift. For å sikre at alle produsenter kommer fram til IUPRM på samme 

måte, er det fastsatt detaljerte krav til definisjon og øking av disse tellingene. 

4.1.4.  Dersom kjøretøyet i samsvar med kravene i dette vedlegg er utstyrt med en særskilt overvåkingsenhet M, skal 

IUPRM være større enn eller lik 0,1 for alle overvåkingsenheter M. 

4.1.5.  Kravene i dette nummer skal anses å være oppfylt for en bestemt overvåkingsenhet M dersom følgende 

statistiske vilkår er oppfylt for alle kjøretøyer i en bestemt kjøretøy- eller framdriftsgruppe produsert i et 

bestemt kalenderår: 

a)  Gjennomsnittsverdien av IUPRM er lik eller over minsteverdien som gjelder for overvåkingsenheten. 

b)  Over 50 % av alle kjøretøyer har en IUPRM som er lik eller over den minsteverdien som gjelder for 

overvåkingsenheten. 

4.1.6.  Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at disse statistiske vilkårene er oppfylt for 

kjøretøyer som er produsert i et bestemt kalenderår for alle overvåkingsenheter, som i samsvar med nr. 4.6 i 

dette tillegg skal registreres av OBD-systemet senest 18 måneder etter utløpet av et kalenderår. For dette 

formål skal det benyttes statistiske prøvinger som gjennomfører anerkjente statistiske prinsipper og 

konfidensnivåer. 

4.1.7.  Med hensyn til dokumentasjon innenfor rammen av dette nummer kan produsenten samle kjøretøyer innenfor en 

kjøretøy- og framdriftsgruppe i enhver fortløpende og ikke-overlappende produksjonsperiode på 12 måneder 

istedenfor kalenderår. Ved fastsettelse av samlingen av prøvingskjøretøyer får minst utvelgingskriteriene i nr. 2 i 

tillegg 3 anvendelse. For hele samlingen av prøvingskjøretøyer skal produsenten underrette godkjennings-

myndigheten om alle data om ytelse i bruk som OBD-systemet skal rapportere i henhold til nr. 4.6 i dette tillegg. 

På anmodning skal den godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, gjøre disse dataene og resultatene av 

den statistiske vurderingen tilgjengelige for andre godkjenningsmyndigheter. 

4.1.8.  Godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen kan foreta ytterligere prøvinger av kjøretøyer eller 

samle inn relevante data som registreres i kjøretøyer, med henblikk på å kontrollere om kravene i dette 

vedlegg er oppfylt. 

4.1.9.  Opplysninger om ytelse i bruk som skal lagres og rapporteres av kjøretøyets OBD-system, skal stilles til 

rådighet av produsenten for de nasjonale myndighetene og uavhengige aktører uten kryptering. 

4.2.  TellerM 

4.2.1.  Telleren for en særskilt overvåkingsenhet er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt, slik at 

alle overvåkingsvilkår som er nødvendige for at en særskilt overvåkingsenhet kan avdekke en funksjonssvikt 

og advare føreren, slik den er montert av produsenten, har vært til stede. Telleren skal ikke økes mer enn én 

gang per kjøresyklus, med mindre det foreligger en teknisk begrunnelse. 

4.3.  NevnerM 

4.3.1.  Formålet med nevneren er å gi en telling som angir antall kjøringer, idet det tas hensyn til særlige vilkår for 

en bestemt overvåkingsenhet. Nevneren skal økes med minst én per kjøresyklus dersom disse vilkårene er 

oppfylt i løpet av denne kjøresyklusen, og den generelle nevneren økes som angitt i nr. 4.5, med mindre 

nevneren er deaktivert i samsvar med nr. 4.7. 

4.3.2.  I tillegg til kravene i nr. 4.3.1 gjelder følgende: 

Nevneren eller nevnerne for overvåking av systemet for sekundærluft skal økes dersom systemet for 

sekundærluft er begjært aktivert i minst 10 sekunder. For å bestemme hvor lenge aktiveringstiden skal vare, 

skal ikke OBD-systemet ta med den tiden som går med til ekstraordinær drift av systemet for sekundær luft 

utelukkende med henblikk på overvåking. 

Nevneren eller nevnerne for overvåkingsenheter i systemer som bare er aktive under kaldstart, skal økes 

dersom delen eller strategien begjæres aktivert med innstillingen «på» i minst 10 sekunder.  
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Nevneren eller nevnerne for enheter som overvåker variabel ventilinnstilling (VVT) og/eller kontrollsystemer, 

skal økes dersom delen begjæres aktivert (f.eks. med innstillingen «på», «åpen», «lukket», «låst» osv.) to eller 

flere ganger i løpet av kjøresyklusen eller i minst 10 sekunder, avhengig av hva som inntreffer først. 

Nevneren eller nevnerne for følgende overvåkingsenheter skal økes med én dersom kravene i dette nummer er 

oppfylt i løpet av minst én kjøresyklus, og kjøretøyet har tilbakelagt minst 800 kilometer sammenlagt siden 

første gangen nevneren ble økt: 

i)  Dieseloksidasjonskatalysator. 

ii)  Dieselpartikkelfilter. 

4.3.3.  For hybridkjøretøyer, kjøretøyer som bruker alternative innretninger eller strategier for oppstarting av 

motoren (f.eks. integrert startmotor og integrerte generatorer), eller kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff 

(f.eks. særskilt drivstoff, to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff), kan produsenten anmode om godkjenning 

fra godkjenningsmyndigheten for å bruke alternative kriterier for å øke nevneren i stedet for dem som er 

fastsatt i dette nummer. Godkjenningsmyndigheten skal generelt ikke tillate alternative kriterier for kjøretøyer 

som bruker avstenging av motoren når kjøretøyet befinner seg i eller i nærheten av tomgang eller stopp. 

Myndighetens godkjenning av alternative kriterier skal bygge på en vurdering av om de er likeverdige med 

hensyn til å bestemme omfanget av kjøretøyets drift i forhold til måling av et konvensjonelt kjøretøys drift i 

samsvar med kriteriene i dette nummer. 

4.4.  Tenningssyklustelling 

4.4.1.  Tenningssyklustellingen angir antall tenningssykluser som kjøretøyet har gjennomgått. Tenningssyklus-

tellingen kan ikke økes mer enn én gang per kjøresyklus. 

4.5.  Generell nevner 

4.5.1.  Den generelle nevneren er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt. Den skal økes innen 

10 sekunder dersom, og bare dersom, følgende kriterier er oppfylt i løpet av én enkelt kjøresyklus: 

a)  Den samlede tiden siden motorstart er minst 600 sekunder ved en høyde over havet på høyst 2 440 m og 

ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

b)  Den samlede tiden som kjøretøyet er blitt kjørt ved minst 25 km/t, forekommer i minst 300 sekunder ved 

en høyde over havet på høyst 2 440 m og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

c)  Kontinuerlig kjøring av kjøretøyet på tomgang (dvs. gasspedal er sluppet av føreren og kjøretøyets 

hastighet er høyst 1,6 km/t) i minst 30 sekunder ved en høyde over havet på høyst 2 440 m og ved en 

omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

4.6.  Rapportering og øking av tellere 

4.6.1.  OBD-systemet skal i samsvar med spesifikasjonene i ISO 15031-5:2011 rapportere om tellingen av 

tenningssykluser og den generelle nevneren samt separate tellere og nevnere for følgende overvåkingsenheter, 

dersom de i henhold til dette vedlegg skal finnes på kjøretøyet: 

a)  Katalysatorer (det rapporteres separat for hvert oppsett). 

b)  Lambda-sonder/eksosfølere, herunder sekundære lambda-sonder (det rapporteres separat for hver føler). 

c)  Fordampingssystem. 

d)  System for resirkulering av eksos (EGR). 

e)  System for variabel ventilinnstilling (VVT). 

f)  System for sekundærluft. 

g)  Partikkelfilter. 

h)  Etterbehandlingssystem for NOx (f.eks. NOx-adsorbator, NOx-reagens/katalysatorsystem). 

i)  System for kontroll ladetrykk. 

4.6.2.  For særskilte deler eller systemer som har flere overvåkingsenheter som i henhold til dette nummer skal 

rapporteres (f.eks. kan lambda-sonder i oppsett 1 ha flere overvåkingsenheter for respons fra følere eller andre 

egenskaper for følere), skal OBD-systemet foreta separat registrering av tellere og nevnere for hver av de 

særskilte overvåkingsenhetene og bare rapportere om den tilsvarende telleren og nevneren for den særskilte 

overvåkingsenheten som har det laveste numeriske forholdet. Dersom to eller flere særskilte overvåkingsenheter 

har samme numeriske forhold, skal tilsvarende teller og nevner for den særskilte overvåkingsenheten som har 

den høyeste nevneren, rapporteres for den særskilte delen. 
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4.6.3.  Alle tellinger som økes, skal økes med hele tall. 

4.6.4.  Minsteverdien for hver telling er 0, og den høyeste verdien skal være minst 65 535, uten hensyn til andre krav 

til standardisert lagring og rapportering i OBD-systemet. 

4.6.5.  Dersom telleren eller nevneren for en særskilt overvåkingsenhet når sin høyeste verdi, skal begge tellinger for 

denne særskilte overvåkingsenheten divideres med to før de økes igjen i samsvar med nr. 4.2 og 4.3. Dersom 

tellingen for tenningssyklusen eller den generelle nevneren når sin høyeste verdi, skal den respektive tellingen 

skifte til 0 ved neste øking i samsvar med nr. 4.4 og 4.5. 

4.6.6.  Hver telling skal nullstilles bare når det skjer en nullstilling av et ikke-flyktig minne (f.eks. omprogrammering 

osv.), eller dersom tallene lagres i et «keep-alive»-minne (KAM), når KAM slettes på grunn av brudd i 

kontrollmodulens strømforsyning (f.eks. at batteriet koples fra osv.). 

4.6.7.  Produsenten skal treffe tiltak for å sikre at tellerens og nevnerens verdi ikke kan nullstilles eller endres, 

unntatt i de tilfellene som uttrykkelig er fastsatt i dette nummer. 

4.7.  Deaktivering av tellere og nevnere og av den generelle nevneren 

4.7.1.  OBD-systemet skal innen 10 sekunder etter at det er avdekket funksjonssvikt som deaktiverer en 

overvåkingsenhet som skal oppfylle overvåkingskravene i dette vedlegg (dvs. at en innkommende eller 

bekreftet kode er lagret), deaktivere enhver ytterligere øking av den tilsvarende telleren og nevneren for hver 

overvåkingsenhet som er deaktivert. Når funksjonssvikten ikke lenger foreligger (f.eks. den innkommende 

koden slettes ved automatisk rensing eller ved aktivering av et skanneverktøy), skal øking av alle tilsvarende 

tellere og nevnere starte på nytt innen 10 sekunder. 

4.7.2.  OBD-systemet skal innen 10 sekunder etter starten av et kraftuttak (PTO) som deaktiverer en overvåkingsenhet 

som skal oppfylle overvåkingsvilkårene i dette vedlegg, deaktivere enhver ytterligere øking av den tilsvarende 

telleren og nevneren for hver overvåkingsenhet som er deaktivert. Når kraftuttaket avsluttes, skal øking av alle 

tilsvarende tellere og nevnere starte på nytt innen 10 sekunder. 

4.7.3.  OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av teller og nevner for en særskilt overvåkingsenhet innen 

10 sekunder, dersom det er blitt avdekket en funksjonssvikt i noen av delene som brukes til å fastsette 

kriteriene som inngår i definisjonen av den særskilte overvåkingsenhetens nevner (f.eks. kjøretøyets hastighet, 

omgivelsestemperatur, høyde, tomgang, kaldstart av motoren eller driftstid), og den tilsvarende innkommende 

feilkoden er blitt lagret. Øking av telleren og nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder etter at 

funksjonssvikten ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk rensing 

eller ved aktivering av et skanneverktøy). 

4.7.4.  OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av den generelle nevneren innen 10 sekunder dersom det er 

avdekket en funksjonssvikt i noen av de komponentene som brukes til å fastslå om kriteriene i nr. 3.5 er 

oppfylt (f.eks. kjøretøyets hastighet, omgivelsestemperatur, høyde, tomgang eller driftstid), og den tilsvarende 

innkommende feilkoden er blitt lagret. Økingen av den generelle nevneren kan ikke deaktiveres av andre 

årsaker. Økingen av den generelle nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder dersom funksjonssvikten 

ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk rensing eller ved aktivering 

av et analyseverktøy). 

5. Tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

5.1.  Søknader om typegodkjenning eller endring av en typegodkjenning skal inneholde relevante opplysninger om 

kjøretøyets OBD-system. Disse opplysningene skal gjøre det mulig for produsenter av erstatnings- eller 

ettermonteringsdeler å gjøre delene de produserer, forenlige med kjøretøyets OBD-system, slik at feilfri bruk 

kan oppnås og brukeren av kjøretøyet sikres mot funksjonssvikt. På samme måte skal slike relevante 

opplysninger gjøre det mulig for produsentene av diagnoseverktøy og prøvingsutstyr å lage verktøy og utstyr 

som sørger for en effektiv og nøyaktig diagnostisering av kontrollsystemer for utslipp fra kjøretøyer. 

5.2.  På anmodning skal kjøretøyprodusenten gjøre de relevante opplysningene om OBD-systemet tilgjengelig for alle 

berørte produsenter av komponenter, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for forskjells-

behandling: 

5.2.1.   En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser som er brukt ved den opprinnelige typegod-

kjenningen av kjøretøyet. 

5.2.2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble brukt for den opprinnelige 

typegodkjenningen av kjøretøyet, for den komponenten som overvåkes av OBD-systemet. 

5.2.3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede komponenter, sammen med strategien for påvisning 

av feil og aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste 

over relevante sekundære overvåkede parametrer for hver komponent som overvåkes av OBD-systemet, og 
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en liste over alle anvendte OBD-koder og formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte 

utslippsrelaterte komponentene i framdriftssystemet og de enkelte ikke-utslippsrelaterte komponentene, der 

overvåking av komponenten benyttes til å fastslå om feilindikatoren skal aktiveres. Det skal særlig gis en 

omfattende forklaring for dataene angitt i $05 Test ID $21 til FF og dataene angitt i $06. For kjøretøytyper 

som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar med ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on 

Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems», skal det gis en 

omfattende forklaring for dataene angitt i $06 Test ID $00 til FF for hver overvåkings-ID som støttes i OBD-

systemet. 

5.2.4.  Disse opplysningene kan gis i form av en tabell, som følger: 

Figur Ap1-1 

Mal for liste over opplysninger om OBD-systemet 

K
o
m

p
o
n
en

t 

D
ia

g
n
o
se

fe
il

k
o

d
e
 

O
v
er

v
åk

in
g
ss

tr
a
te

g
i 

K
ri

te
ri

er
 f

o
r 

p
åv

is
n

in
g
 a

v
 

fe
il

 

K
ri

te
ri

er
 f

o
r 

ak
ti

v
er

in
g
 a

v
 

fe
il

in
d
ik

at
o
r 

S
ek

u
n
d
æ

re
 p

ar
a
m

et
re

r 

F
o
rk

o
n
d
is

jo
n
er

in
g

 

D
em

o
n
st

ra
sj

o
n
sp

rø
v
in

g
 

S
ta

n
d
ar

d
in

n
st

il
li

n
g

 

Kataly-

sator 

P0420 Signaler fra 

lambda-sonde 

1 og 2 

Forskjell i signaler 

fra sonde 1 og 2 

Tredje 

syklus 

Motorturtall, 

motorbelastning, 

luft/drivstoff-

modus, kataly-

satortemperatur 

To 
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Type I Ingen 

5.2.5.  Dersom en godkjenningsmyndighet mottar en anmodning fra en berørt produsent av komponenter, 

diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr om opplysninger om OBD-systemet til et kjøretøy, 

a)  skal myndigheten innen 30 dager anmode produsenten av det aktuelle kjøretøyet om å gjøre tilgjengelig 

de opplysningene som kreves i nr. 5.1 og 5.2, 

b)  skal produsenten senest to måneder etter anmodningen oversende disse opplysningene til godkjennings-

myndigheten, 

c)  skal myndigheten oversende disse opplysningene til godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, 

og den godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelig typegodkjenningen skal legge disse opplys-

ningene ved opplysningene om kjøretøyets typegodkjenning. 

5.2.6.  Det kan anmodes om opplysninger bare for erstatnings- eller servicedeler som skal typegodkjennes, eller for 

komponenter som utgjør en del av et system som skal typegodkjennes. 

5.2.7.  Anmodningen om opplysninger må inneholde en nøyaktig spesifikasjon av kjøretøymodellen som det ønskes 

opplysninger om. Den skal bekrefte at opplysningene er nødvendige for utvikling av reserve- eller ettermon-

teringsdeler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr. 

6. Opplysninger som er nødvendige for å produsere diagnoseverktøy 

6.1.  For å gjøre det mulig å utvikle generiske diagnoseverktøy for reparatører av flere merker, skal kjøretøy-

produsentene stille til rådighet de opplysningene som er nevnt i punktene nedenfor, på sine nettsteder for 

reparasjonsopplysninger. 

6.2.  Disse opplysningene skal omfatte alle funksjoner hos diagnoseverktøy og alle lenker til reparasjonsopplysninger 

og feilsøkingsinstrukser. Det kan eventuelt kreves en passende avgift for tilgang til disse opplysningene. 

6.2.1.  Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

Følgende opplysninger skal leveres og indekseres etter kjøretøyets merke, modell og variant eller andre 

egnede definisjoner som f.eks. VIN eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

6.2.1.1.  Alle tilleggsopplysninger om kommunikasjonsprotokollen som er nødvendig for å gi en fullstendig diagnose 

utover de standardene som er angitt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII, herunder alle tilleggsopplysninger om 

maskin- eller programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, overføringsfunksjoner, krav til opprettholdt drift 

eller feilvilkår. 

6.2.1.2.  Detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene beskrevet i nr. 3.11, 

oppnås og tolkes.  
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6.2.1.3.  En liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om kalibrering og tilgang. 

6.2.1.4.  En liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller kontroll, samt midler til 

å anvende dem. 

6.2.1.5.  Detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger om alle komponenter og status, tidsstempler, hvilende 

diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder innhentes. 

6.2.1.6.  Tilbakestilling av parametrer for tilpasset læring, koding av varianter og innstilling av reservedeler og 

kundeinnstillinger. 

6.2.1.7.  Identifikasjon og variantkoding av framdriftssystemets styreenhet (PCU) eller elektroniske styreenhet (ECU). 

6.2.1.8.  Detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer. 

6.2.1.9.  Plassering av standardisert uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om dette. 

6.2.1.10.  Identifikasjon av motorkode. 

6.2.2.  Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede deler 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

6.2.2.1.  En beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på del- eller kabelnivå. 

6.2.2.2.  Prøvingsmetode, herunder prøvingsparametrer og opplysninger om deler. 

6.2.2.3.  Detaljerte opplysninger om tilkopling, herunder minste og største inngangs- og utgangsverdier, samt kjøre- og 

belastningsverdier. 

6.2.2.4.  Verdier som forventes under bestemte kjøreforhold, herunder tomgang. 

6.2.2.5.  Elektriske verdier for delen i statisk og dynamisk tilstand. 

6.2.2.6.  Verdier for funksjonsfeil for hvert av tilfellene nevnt ovenfor. 

6.2.2.7.  Sekvenser for diagnostisering av funksjonsfeil, herunder feiltrær og styrt eliminering av feil ved diagnose. 

6.2.3.  Data som er nødvendig for å utføre reparasjoner 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

6.2.3.1.  Initialisering av en elektronisk styreenhet og komponent (ved montering av reservedeler). 

6.2.3.2.  Initialisering av nye elektroniske styreenheter eller erstatningsenheter, eventuelt ved anvendelse av 

omprogrammeringsteknikker av «pass-through»-typen. 

 ______  
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Tillegg 2 

Minstekrav til overvåking for OBD-trinn I og II 

1. Formål 

Følgende minstekrav til overvåking får anvendelse på OBD-systemer som oppfyller kravene til trinn I og II(1) 

med hensyn til diagnose av strømkretser. 

2. Virkeområde og overvåkingskrav 

Dersom de er montert, skal følgende oppførte følere og aktuatorer overvåkes med tanke på funksjonssvikt i 

strømkretser som kan føre til at utslippene overskrider OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i del B i vedlegg 

VI til forordning (EU) nr. 168/2013, og/eller føre til aktivering av en standardinnstilling som gir en vesentlig 

reduksjon i framdriftsmomentet: 

Tabell Ap2-1 

Oversikt over innretninger (dersom montert) som skal overvåkes i OBD-trinn I og/eller II 

Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 
Merknad 
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1 Intern feil i styringsmodul 

(ECU/PCU) 

3       I&II (1) 

Føler (inndata til styreenheter) 

1 Posisjonsføler for gass 

(pedal/håndtak) 

1&3 I&II I&II I&II (I&II) (I&II) (I&II)  (2) 

2 Føler for barometertrykk 1 I&II I&II I&II  II    

3 Posisjonsføler for kamaksel 3 (II) (II) (II)    I&II (3) 

4 Posisjonsføler for veivaksel 3       I&II  

5 Føler for motorens 

kjølevannstemperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

6 Føler for vinkel på 

eksosventil 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

7 Føler for resirkulering av 

eksos 

1&3 II II II (II) (II) (II)  (4) 

8 Føler for trykk i drivstoff-

systemet 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

9 Temperaturføler for 

drivstoffskinne 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

10 Føler for girets stilling 

(potensiometertype) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

11 Føler for girets stilling 

(koplingstype) 

3     (II)  I&II  

  

(1) Elementer i OBD-trinn II omfattet av undersøkelsen nevnt i artikkel 23 nr. 4. 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/395 
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12 Føler for innsugingsluftens 

temperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

13 Bankeføler (ikke-

resonanstype) 

3     (II)  I&II  

14 Bankeføler (resonanstype) 3     I&II    

15 Føler for absolutt 

manifoldtrykk 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

16 Luftmengdemåler 1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

17 Føler for 

motoroljetemperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

18 Lambda-sondesignaler 

(binære/lineære) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

19 Føler for drivstofftrykk 

(høyt) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

20 Temperaturføler for 

drivstoffbeholder 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

21 Posisjonsføler for gasspedal 1 I&II I&II I&II (I&II) (I&II) (I&II)  (2) 

22 Føler for kjøretøyets 

hastighet 

3     (II)  I&II (5) 

23 Hjulhastighetsføler 3     (II)  I&II (5) 

Aktuatorer (utdata fra styreenheter) 

1 Reguleringsventil for 

utlufting av 

fordampingsutslipp 

2 (II) I&II (II)      

2 Aktuator for eksosventil 

(motordrevet) 

3     II  I&II  

3 Kontroll for resirkulering 

av eksos 

3     II    

4 Drivstoffinnsprøytingsdyse 2  I&II     (I&II) (6) 

5 Kontrollsystem for 

tomgangsluft 

1 I&II I&II I&II  II  (I&II) (6) 

6 Primære styringskretser for 

tennspole 

2  I&II     (I&II) (6) 

7 Varmeelement for lambda-

sonde 

1 I&II I&II I&II  II  (I&II) (6) 
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8 System for tilførsel av 

sekundærluft 

2 (II) I&II (II)    (I&II) (6) 

9 Aktuator for elektronisk 

styring av gasspjeld 

3  I&II     (I&II) (6) 

Merknader: 

(1) Bare ved en aktivert standardinnstilling som fører til vesentlig redusert framdriftsmoment eller dersom et system for 

elektronisk styring av gasspjeld er montert. 

(2) Dersom bare én APS eller TPS er montert, er rasjonalitetsovervåking av APS- eller TPS-kretser ikke obligatorisk. 

(3) OBD-trinn II: nivå 1 og 3. 

(4) OBD-trinn II: to av tre funksjonssvikter i kretsrasjonalitet merket med «II» skal overvåkes i tillegg til overvåking av 

gjennomgang i kretsene. 

(5) Bare dersom brukt som inndata til ECU/PCU med relevans til miljøprestasjon eller funksjonssikkerhet. 

(6) Unntak tillatt dersom produsenten i stedet ber om nivå 3, aktuatorsignal forekommer bare uten angivelse av symptom. 

2.2.  Dersom flere av samme type innretning er montert på kjøretøyet oppført i tabell Ap2-1, skal disse 

innretningene overvåkes separat og rapporteres i tilfelle funksjonssvikt. Dersom en funksjonssvikt er merket 

med «I» i tabell Ap2-1, innebærer det at overvåking er obligatorisk for OBD-trinn I, og dersom den er merket 

med «II» er det også obligatorisk å overvåke funksjonssvikt for OBD-trinn II. 

2.3.  Følere og aktuatorer skal være tilknyttet et spesifikt diagnostisk nivå angitt nedenfor som definerer hvilken 

type diagnoseovervåking som skal utføres: 

2.3.1.  Nivå 1: Føler/aktuator der minst to symptomer i forbindelse med gjennomgang i kretsene kan påvises og 

rapporteres (dvs. kortslutning til jord, kortslutning til effekt og åpen krets). 

2.3.2.  Nivå 2: Føler/aktuator der minst ett symptom i forbindelse med gjennomgang i kretsene kan påvises og 

rapporteres (dvs. kortslutning til jord, kortslutning til effekt og åpen krets). 

2.3.3.  Nivå 3: Føler/aktuator der minst ett symptom kan påvises, men ikke rapporteres separat. 

2.4.  To av tre symptomer i overvåkingsdiagnostikken for gjennomgang i kretsene og rasjonalitet i kretsene kan 

kombineres, f.eks. høy gjennomgang eller åpen krets og lav gjennomgang / høy og lav eller åpen krets / signal 

utenfor tillatt intervall eller kretsytelse og blokkert signal. 

2.5.  Unntak i forbindelse med påvisning 

Unntak fra påvisning av visse symptomer ved overvåking av strømkretser kan gis i følgende tilfeller dersom 

produsenten til godkjenningsmyndighetens tilfredshet kan dokumentere overfor den tekniske instansen at 

2.5.1.  en oppført funksjonssvikt ikke vil føre til utslipp som er større enn de angitte OBD-utslippsgrenseverdiene 

angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, eller 

2.5.2.  en oppført funksjonssvikt vil ikke føre til vesentlig tap av dreiemoment, eller 

2.5.3.  den eneste gjennomførbare overvåkingsstrategien vil gi en vesentlig negativ innvirkning på kjøretøyets 

funksjonssikkerhet eller kjørbarhet. 

2.6.  Unntak i forbindelse med prøvinger (type VIII) av OBD-utslippskontroll 

På produsentens anmodning og basert på en teknisk begrunnelse som er til godkjenningsmyndighetens 

tilfredshet, kan visse OBD-overvåkinger angitt i tabell Ap2-1 unntas fra type VIII-prøvinger av utslippskontroll 

nevnt i vedlegg V(A) til forordning (EU) nr. 168/2013 på det vilkår at produsenten kan dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at 
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2.6.1.  funksjonssviktindikatoren montert på kjøretøyet aktiveres når funksjonssviktene oppført i tabell Ap2-1 skjer 

2.6.1.1.  under samme nøkkelsyklus, og 

2.6.1.2.  umiddelbart etter utløp av en begrenset forsinkelse (300 s eller mindre) i samme nøkkelsyklus, eller 

2.6.2.  overvåking av enkelte av punktene oppført i tabell Ap2-1 ikke er fysisk mulig. En fullstendig teknisk 

begrunnelse for hvorfor en slik OBD-overvåking ikke kan gjennomføres, skal tilføyes i opplysningsmappen. 

 ______  



Nr. 18/398 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

VEDLEGG XIII 

Krav som får anvendelse på fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

1. Allmenne krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til fastholdingsinnretninger og fotstøtter» menes en gruppe kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som form, størrelse, materialer og monteringsegenskaper 

for fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer på kjøretøyet. 

1.2.  For kjøretøyer som er beregnet på transport av én eller flere passasjerer, men som ikke er utstyrt med 

sikkerhetsbelter for disse passasjerene, skal de aktuelle sitteplassene være utstyrt med fastholdingsinnretninger 

for passasjerer i form av enten en stropp eller ett eller to håndtak. 

1.2.1.  Håndholdte stropper skal være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at passasjerene lett kan 

bruke dem. De skal være symmetriske i forhold til sitteplassens midtplan i lengderetningen. Stroppen og 

festene skal være slik at den uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 2000 N påført statisk mot midten av 

dens overflate med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.2.2.  Dersom det benyttes ett håndtak, skal det være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at 

passasjeren lett kan bruke det. De skal være symmetriske i forhold til sitteplassens midtplan i 

lengderetningen. Håndtaket og festene skal være slik at det uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 2000 N 

påført statisk mot midten av dens overflate med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.2.3.  Dersom det benyttes to håndtak, skal de være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at 

passasjeren lett kan bruke dem. De skal være symmetriske i forhold til hverandre og sitteplassens midtplan i 

lengderetningen. De skal hver og samtidig være slik at de uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 1000 N 

påført statisk mot midten av dens overflate med et trykk på høyst 1,0 MPa. 

1.2.4.  Konstruksjonsegenskaper for kjøretøyet som kan forveksles med den angitte fastholdingsinnretningen for 

passasjerer, er ikke tillatt, med mindre de også oppfyller kravene i nr. 1.2.1–1.2.3. 

1.3.  Alle sitteplasser på kjøretøyet skal være utstyrt med fotstøtter, gulv eller stigbrett som begge føttene til 

føreren eller passasjerene kan hvile på. 

1.3.1.  Kjøretøyets gulv, hvert stigbrett og hver fotstøtte skal være slik at de uten at det oppstår varig deformasjon 

som er skadelig for deres funksjon, tåler en vertikal trykkbelastning på 1700 N, påført statisk mot ethvert 

punkt på gulvet eller stigbrettet eller 15 mm fra enden av fotstøtten, med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.3.2.  Plassen til hver fotstøtte, eller plassen på gulvet eller stigbrettet, skal være tilstrekkelig stort til at en fot som 

er minst 300 mm lang og minst 110 mm bred kan plasseres trygt uten å komme i veien for føttene til føreren. 

Fotstøttene skal være plassert slik at direkte berøring mellom fot/bein og roterende deler (f.eks. dekk) på 

kjøretøyet ikke er mulig når kjøretøyet er i bruk. 

1.3.3.  Konstruksjonsegenskaper for kjøretøyet som kan forveksles med fotstøttene, stigbrettene eller gulvet i 

kjøretøyet, er ikke tillatt, med mindre de også oppfyller kravene i nr. 1.3.1–1.3.2. 

1.3.4.  Pedaler som gjør det mulig å drive kjøretøyet med førerens beinmuskelkraft, anses å oppfylle kravene i 

nr. 1.3–1.3.3. 

 ______  
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VEDLEGG XIV 

Krav som får anvendelse på monteringssted for kjennemerke 

1. Allmenne krav 

1.1.  Med «kjøretøytype med hensyn til monteringssted for kjennemerke» menes kjøretøyer som ikke skiller seg 

fra hverandre på vesentlige områder som målene på stedet der kjennemerket skal monteres og festes, 

plasseringen av dette stedet og konstruksjonskjennetegnene på flaten der kjennemerket foran skal monteres 

og festes, dersom det er relevant. 

1.2.  Kjøretøyer skal være utstyrt med et sted for montering og festing av kjennemerke bak. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L6e og L7e skal i tillegg være utstyrt med et sted for montering og festing av 

kjennemerke foran. 

1.3.1.  Kjennemerker foran anses som uhensiktsmessig for kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e, som 

derfor ikke skal være utstyrt med slikt monteringssted. 

1.4.  Form og mål på monteringssted for kjennemerke 

1.4.1.  Monteringsstedet skal bestå av en rektangulær flate med følgende minstemål: 

For kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e: 

Enten 

Bredde: 100 mm 

Høyde: 175 mm. 

eller 

Bredde: 145 mm 

Høyde: 125 mm. 

For kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e: 

Bredde: 280 mm. 

Høyde: 200 mm. 

1.5.  Montering og festing av kjennemerke bak på kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e 

1.5.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak skal være slik at det etter at det er festet i samsvar med 

produsentens anvisninger, har følgende egenskaper: 

1.5.1.1.  Plassering av monteringssted for kjennemerke bak: 

1.5.1.1.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.5.1.2.  Kjennemerket skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.5.1.3.  Kjennemerkets plassering i forhold til det vertikale tverrplanet: 

1.5.1.3.1.  Kjennemerket kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på minst – 15° og høyst 30°. 

1.5.1.4.  Kjennemerkets høyde over bakken: 

1.5.1.4.1.  Kjennemerkets nedre kant skal ikke ligge mindre enn 0,20 m over bakken eller mindre enn noe bakhjuls 

radius over bakken, dersom denne er mindre enn 0,20 m. 

1.5.1.4.2.  Kjennemerkets øvre kant skal være høyst 1,50 m over bakken.  
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1.5.1.5.  Geometrisk synlighet: 

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

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

høyre for kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

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

horisontalplanet. 

— Et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

1.5.1.5.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet 

ovenfor. 

1.6.  Montering og festing av kjennemerke foran og bak på kjøretøyer i gruppe L6e og L7e 

1.6.1.  Monteringsstedet for kjennemerke foran eller bak skal bestå av en plan eller tilnærmet plan rektangulær 

flate. Med «tilnærmet plan flate» menes en flate av et fast materiale, som også kan bestå av mønstret 

netting eller gitter med en krumningsradius på minst 5 000 mm. 

1.6.2.  Den flaten som skal dekkes av et kjennemerke foran eller bak, kan ha hull eller mellomrom; disse skal 

imidlertid ikke være mer enn 40 mm brede, uten at det tas hensyn til deres lengde (dvs. at et mellomrom 

aldri kan være bredere enn 40 mm, men det kan være lengre enn 40 mm). 

1.6.3.  Flaten som skal dekkes av et kjennemerke foran eller bak, kan ha forhøyninger, forutsatt at disse stikker ut 

høyst 5,0 mm fra den nominelle flaten. Deler av svært myke materialer, som skumplast eller filt som har 

som formål å forhindre at kjennemerket vibrerer, skal ikke tas i betraktning. 

1.6.4.  Monteringsstedet for et kjennemerke foran eller bak skal være slik at det etter at det er festet i samsvar 

med produsentens anvisninger, har følgende egenskaper: 

1.6.4.1.  Plassering av monteringssted for kjennemerke foran eller bak: 

1.6.4.1.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke foran på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.6.4.1.2.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.6.4.1.3.  Kjennemerkene foran og bak skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.6.4.2.  Plassering av kjennemerket foran og bak i forhold til det vertikale tverrplanet: 

1.6.4.2.1.  Kjennemerket kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på minst – 15° og høyst 30°. 

1.6.4.3.  Høyde over bakken for kjennemerke foran og bak: 

1.6.4.3.1.  Kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,20 m over bakken eller mindre enn noe forhjuls 

radius over bakken, dersom denne er mindre enn 0,20 m. 

1.6.4.3.2.  Kjennemerkets øvre kant skal være høyst 1,50 m over bakken. 

1.6.4.4.  Geometrisk synlighet: 

1.6.4.4.1.  Kjennemerker foran og bak skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

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

høyre for kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

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

horisontalplanet. 

— Et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

Kjennemerket foran skal være synlig foran kjøretøyet, og kjennemerket bak skal være synlig bak 

kjøretøyet.  
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1.6.4.4.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktige, på området beskrevet 

ovenfor. 

1.6.4.5.  Mellom det monterte kjennemerket og flaten som kjennemerket er montert på, skal det langs hele 

kjennemerkets kant være et mellomrom på høyst 5,0 mm. 

1.6.4.5.1.  Dette mellomrommet kan være større dersom det måles ved et hull eller en åpning i den mønstrede 

nettingflaten eller mellom de parallelle stengene i grillflaten. 

1.7.  Andre krav 

1.7.1.  Kjennemerket skal ikke fungere, verken helt eller delvis, som grunnlag for festing, montering eller 

fastklemming av andre deler, komponenter eller innretninger på kjøretøyet (f.eks. kan fester til 

lysinnretninger ikke monteres på et kjennemerke). 

1.7.2.  Ingen del, komponent eller innretning på et kjøretøy skal løsne eller tas av som følge av demontering av et 

kjennemerke. 

1.7.3.  Når et kjennemerke er festet, skal dets synlighet ikke bli redusert under normale bruksforhold på grunn av 

særlig vibrasjoner og dynamiske krefter, for eksempel aerodynamisk kraft som følge av at kjøretøyet 

beveger seg. 

1.7.4.  Det er ikke tillatt med et monteringssted for kjennemerke som lett kan dreies opp og/eller ned utover de 

vinklene som er fastsatt i nr. 1.5.1.3.1 og 1.6.4.2.1, i forhold til kjøretøyets konstruksjon under normale 

kjøreforhold (dvs. med dører og luker lukket). 

1.7.5.  Dersom kjøretøyet har en tendens til å krenge, skal et montert kjennemerke med de største tillatte målene 

som ikke befinner seg i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være en begrensende faktor for største 

krengevinkel. 

2. Prøvingsmetode 

2.1.  Bestemmelse av kjennemerkets vertikale helning og høyde over bakken 

2.1.1.  Kjøretøyet skal plasseres på en horisontal flate og om nødvendig holdes i oppreist stilling. Før målingene 

skal det eller de styrte hjulene ha retning rett forover, og kjøretøyets masse skal være justert til den massen 

som produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand. 

2.1.2.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en annen 

innretning som kan justeres i forhold til belastning, skal det prøves med fjæringen eller innretningen i den 

normalstillingen for kjøring som er angitt av produsenten. 

2.1.3.  Dersom hovedsiden og den synlige siden av kjennemerket heller nedover, skal målingen av hellingen 

uttrykkes som et negativt tall (minus). 

2.2.  Forhøyninger måles vinkelrett direkte på den nominelle flaten som skal dekkes av kjennemerket. 

2.3.  Mellomrommet mellom det monterte kjennemerkets kant og flaten skal måles vinkelrett direkte på den 

faktiske flaten som skal dekkes av kjennemerket. 

2.4.  Kjennemerket som brukes til samsvarskontroll, skal ha følgende størrelse: 

— For kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e: En av de to størrelsene i nr. 1.4.1, som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

— For kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e: Størrelsen i nr. 1.4.1. 

 ______  
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VEDLEGG XV 

Krav som får anvendelse på tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

1. Formål 

1.1.  Med «tilgang til opplysninger» menes at alle opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold som er nødvendige for inspeksjon, diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, er 

tilgjengelige. 

1.1.  Når produsenten søker om EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, skal vedkommende godtgjøre 

overfor godkjenningsmyndigheten at denne forordning blir overholdt når det gjelder tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt opplysningene nevnt i nr. 4.3. 

2. Oppfyllelse av kravene til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer i framgangsmåten for typegodkjenning 

2.1.  Godkjenningsmyndighetene skal ikke gi typegodkjenning før produsenten har levert en attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2.2.  Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal 

tjene som dokumentasjon på samsvar med kapittel XV i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.3.  Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal 

utarbeides i samsvar med modellen nevnt i artikkel 57 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.4.  Produsenten skal sikre oppfyllelse av de tekniske kravene i tillegg 1 med hensyn til tilgang til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

3. Avgifter for tilgang 

3.1.  I tillegg til tidsbasert tilgang i henhold til artikkel 59 i forordning (EU) nr. 168/2013 kan produsentene tilby 

transaksjonsbasert tilgang, som belastes med avgifter per transaksjon og ikke på grunnlag av det tidsrommet 

det gis tilgang for. Dersom produsentene tilbyr både tidsbasert og transaksjonsbasert tilgang, skal uavhengige 

reparatører velge det tilgangssystemet de foretrekker, enten tidsbasert eller transaksjonsbasert. 

4. Reservedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr 

4.1.  I forbindelse med artikkel 57 nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal produsenten gjøre følgende 

opplysninger tilgjengelige for berørte parter på grunnlag av individuelle ordninger som prinsippet i artikkel 

59 i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse på, og oppgi kontaktopplysninger på sitt nettsted: 

4.1.1.  Relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle reservedeler som er nødvendige for at OBD-systemet 

skal kunne fungere på en korrekt måte. 

4.1.2.  Opplysninger som gjør det mulig å utvikle generiske diagnoseverktøy. 

4.2.  Med hensyn til nr. 4.1.1 skal utviklingen av reservedeler ikke begrenses av 

4.2.1.  mangel på relevante opplysninger, 

4.2.2.  de tekniske kravene som gjelder strategier for feilindikering, dersom OBD-systemets terskelverdier er 

overskredet, eller dersom OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til overvåking i denne 

forordning, 

4.2.3.  spesifikke endringer med hensyn til håndtering av opplysninger fra OBD-systemet, slik at kjøretøyer som 

bruker flytende drivstoff og gassformig drivstoff, kan behandles separat, 

4.2.4.  typegodkjenning av kjøretøyer som bruker gassformig drivstoff og har et begrenset antall mindre mangler. 

4.3.  For formålene i nr. 4.1.2 skal ODX-filer gjøres tilgjengelige for uavhengige aktører via produsentens nettsted 

dersom produsenten bruker diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr i samsvar med ISO 22900-2:2009 («Modular 

Vehicle Communication Interface (MVCI)») og ISO 22901-2:2011 («Open Diagnostic Data Exchange 

(ODX)») i sine franchisenettverk. 

5. Etappevis typegodkjenning 

5.1.  Ved etappevis typegodkjenning er sluttprodusenten, som definert i artikkel 25 i forordning (EU) nr. 168/2013, 

ansvarlig for å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

med hensyn til produsentens egen eller egne produksjonsetapper samt forbindelsen til den eller de tidligere 

etappene.  
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5.2.  I tillegg skal sluttprodusenten gi uavhengige aktører følgende opplysninger på sitt nettsted: 

5.2.1.  Adressen til nettstedet til den eller de produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene. 

5.2.2.  Navn og adresse til alle produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene. 

5.2.3.  Typegodkjenningsnummeret eller -numrene til den eller de tidligere etappene. 

5.2.4.  Motornummeret. 

5.3.  Produsentene som er ansvarlige for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, er ansvarlige for via 

sine nettsteder å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

for den eller de etappene av typegodkjenningen de er ansvarlige for, samt forbindelsen til tidligere etapper. 

5.4.  Den produsenten som er ansvarlig for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, skal gi følgende 

opplysninger til den produsenten som er ansvarlig for neste etappe: 

5.4.1.  Samsvarssertifikatet for den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for. 

5.4.2.  Attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

herunder attestens vedlegg. 

5.4.3.  Typegodkjenningsnummeret for den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for. 

5.4.4.  Dokumentene nevnt i nr. 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 som fastsatt av den eller de produsentene som har deltatt i den 

eller de tidligere etappene. 

5.5.  Hver produsent skal bemyndige den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, til å sende dokumentene 

til de produsentene som er ansvarlige for etterfølgende etapper og den siste etappen. 

5.6.  Dessuten skal den produsenten som er ansvarlig for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen på 

avtalemessig grunnlag, 

5.6.1.  gi den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger for den eller de bestemte etappene som 

vedkommende er ansvarlig for, 

5.6.2.  på anmodning fra en produsent som er ansvarlig for en etterfølgende etappe av typegodkjenningen, gi tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger 

for den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.7.  En produsent, herunder en sluttprodusent, kan kreve avgifter i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 bare for den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.8.  En produsent, herunder en sluttprodusent, skal ikke kreve avgifter for å gi opplysninger om adressen til 

nettstedet eller kontaktopplysninger for en annen produsent. 

6. Produsenter av kjøretøyer i små serier 

6.1.  Produsenter hvis årlige produksjon på verdensbasis av en kjøretøytype, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet som er omfattet av denne forordning, er lavere enn 250 enheter, skal gi rask og enkel 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, og på en slik måte at det sikres likebehandling i 

forhold til autoriserte forhandlere og reparatører i samsvar med artikkel 57 nr. 12 i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

6.2.  Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er omfattet av nr. 1, skal oppføres på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

6.3.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om alle typegodkjenninger som er gitt til 

produsenter av kjøretøyer i små serier. 

7. Overføringssystemer 

7.1.  Fram til 31. desember 2020 kan produsenten når det gjelder overføringssystemer oppført i tillegg 2, gjøre 

unntak fra forpliktelsen om å omprogrammere de elektroniske styreenhetene i samsvar med standardene nevnt 

i nevnte tillegg. 

7.2.  Slike unntak skal angis på attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på tidspunktet for typegodkjenningen.  
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7.3.  Systemene som en produsent unntar fra forpliktelsen om å omprogrammere de elektroniske styreenhetene i 

samsvar med standardene nevnt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII, skal oppføres på produsentens nettsted for 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

7.4.  For service og omprogrammering av de elektroniske styreenhetene i overføringssystemene som er omfattet av 

slike unntak, skal produsentene sikre at det respektive egne verktøyet eller utstyret kan kjøpes eller leies av 

uavhengige aktører. 

8. Overholdelse av forpliktelser med hensyn til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

8.1.  En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid, på eget initiativ, på grunnlag av en klage eller på grunnlag av 

en vurdering som er foretatt av en teknisk instans, kontrollere at produsenten overholder sine forpliktelser i 

henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, denne forordning og vilkårene i attesten om tilgang til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

8.2.  Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at en produsent ikke har overholdt sine forpliktelser med 

hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, skal den 

godkjenningsmyndigheten som gav den relevante typegodkjenningen, treffe egnede tiltak for å bøte på 

situasjonen. 

8.3.  Slike tiltak kan omfatte tilbakekalling eller oppheving av typegodkjenning, bøter eller andre tiltak som er 

vedtatt i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013. 

8.4.  Dersom en uavhengig aktør eller en bransjeorganisasjon som representerer uavhengige aktører, inngir en 

klage til godkjenningsmyndigheten, skal godkjenningsmyndigheten gjennomføre en revisjon for å kontrollere 

om produsenten oppfyller forpliktelsene med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

8.5.  Når godkjenningsmyndigheten foretar denne revisjonen, kan den anmode en teknisk instans eller en annen 

uavhengig sakkyndig om å kontrollere om disse forpliktelsene er overholdt. 

8.6.  For å få EU-typegodkjenning for en framdriftsgruppe som separat teknisk enhet, av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til feilkoder i OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer skal produsenten vise at kjøretøyene eller motorsystemene er underlagt prøvingene 

og oppfyller kravene i vedlegg XII med hensyn til de funksjonelle aspektene ved OBD-systemet. 

8.7.  Dersom opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ikke er tilgjengelig 

når søknaden om typegodkjenning inngis, skal produsenten framlegge disse opplysningene innen seks 

måneder etter den datoen typegodkjenning ble gitt. 

8.8.  Dersom et kjøretøy bringes i omsetning mer enn seks måneder etter typegodkjenning, skal opplysningene 

framlegges på den datoen kjøretøyet bringes i omsetning. 

8.9.  Godkjenningsmyndigheten kan på grunnlag av en utfylt attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer anta at produsenten har iverksatt tilfredsstillende tiltak og 

framgangsmåter med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer, forutsatt at det ikke er mottatt noen klage, og at produsenten framlegger attesten innen den 

fristen som er angitt i nr. 9.7. 

8.10.  Dersom samsvarssertifikatet ikke er framlagt innen nevnte frist, skal godkjenningsmyndigheten treffe egnede 

tiltak for å sikre samsvar. 

9. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til ikke-sikrede områder 

9.1.  For tilgang til andre opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer enn dem 

som omhandler sikre områder av kjøretøyet, skal kravene til registrering for en uavhengig aktørs bruk av 

produsentens nettsted, bare omfatte de opplysningene som er nødvendige for å bekrefte hvordan betalingen 

for opplysninger skal gjennomføres. 

10. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til sikre områder 

10.1.  For tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som gjelder 

tilgang til sikre områder av kjøretøyet, skal den uavhengige aktøren godkjennes og autoriseres til dette formål 

på grunnlag av dokumentasjon som viser at vedkommende utøver lovlig virksomhet og ikke har vært straffet 

for noen relevant kriminell handling. 
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10.2.  Uavhengige aktører skal gis tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte 

forhandlere og verksteder, under beskyttelse av sikkerhetsteknologi vedrørende utveksling av data for å sikre 

fortrolighet, integritet og vern mot gjengivelse. 

10.3.  Forumet for tilgang til opplysninger om kjøretøyer fastsatt ved artikkel 60 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

angi de aktuelle parametrene for å oppfylle disse kravene. 

10.4.  For opplysninger om tilgang til sikre deler av kjøretøyet skal den uavhengige aktøren framlegge en attest i 

samsvar med ISO 20828:2006 for å identifisere seg selv og den organisasjonen vedkommende tilhører. 

Produsenten skal svare med sin egen attest i samsvar med ISO 20828:2006 for å bekrefte overfor den 

uavhengige aktøren at vedkommende får tilgang til et lovlig nettsted som tilhører den aktuelle produsenten. 

Begge parter skal føre en logg over alle slike transaksjoner med angivelse av kjøretøyene og hvilke endringer 

som er foretatt på dem i henhold til denne bestemmelsen. 

10.5.  Tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte forhandlere og verksteder, skal stilles 

til rådighet for uavhengige aktører under beskyttelse av sikkerhetsteknologi i samsvar med kravet om at den 

uavhengige aktørens private kode skal være beskyttet av sikker maskinvare. 

 ______  
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Tillegg 1 

Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

1. Innledning 

1.1.  I dette tillegg fastsettes tekniske krav til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

2. Krav 

2.1.  Produsenten skal gi opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ved å bruke bare åpne tekst- og 

grafikkformater eller formater som kan leses og skrives ut ved hjelp av bare standard programvaretillegg som 

er fritt tilgjengelig og enkle å installere, i det samme formatet som gjøres tilgjengelig for autoriserte 

reparatører, og som kan brukes i operativsystemer som er i vanlig bruk. 

2.1.1.  Opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på 

nettsteder, skal følge den felles standarden som er nevnt i artikkel 57 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.1.2.  Om mulig skal nøkkelordene i metadata være i samsvar med ISO 15031-2:2010. Slike opplysninger skal 

alltid være tilgjengelige, bortsett fra når nettstedet skal vedlikeholdes. 

2.1.3.  Personer som ønsker å kopiere eller gjengi opplysningene, skal gjøre dette etter direkte avtale med den 

aktuelle produsenten. Det skal også være mulig å få tilgang til opplysninger om opplæringsmateriale, som 

imidlertid kan presenteres gjennom andre medier enn på nettsteder. 

2.2.  Opplysninger om alle deler av kjøretøyet, slik det identifiseres ved kjøretøyets understellsnummer (VIN) og 

eventuelle ytterligere kriterier, for eksempel akselavstand, motorytelse, tilbehør eller ekstrautstyr, som er 

montert av kjøretøyprodusenten og kan skiftes ut med reservedeler som kjøretøyprodusenten tilbyr sine 

autoriserte reparatører eller forhandlere eller tredjeparter ved henvisning til originaldelenes nummer, kan 

gjøres tilgjengelige i en database som uavhengige aktører har lett tilgang til, eller framlegges i samme 

tilgjengelige format som til nettverket av autoriserte reparatører. 

2.3.  Denne databasen eller det alternative tilgjengelige formatet skal bestå av kjøretøyets understellsnummer, 

originaldelenes nummer, originaldelenes navn, gyldighetsopplysninger (gyldig fra- og gyldig til-dato), 

monteringsopplysninger og eventuelt konstruksjonsegenskaper. 

2.4.  Opplysningene som er i databasen eller tilgjengelige i et annet tilgjengelig format, skal ajourføres jevnlig. 

Ajourføringene skal særlig omfatte alle endringer av enkeltkjøretøyer etter at de er produsert, dersom disse 

opplysningene er tilgjengelige for autoriserte forhandlere. 

2.5.  Omprogrammering av styreenheter, for eksempel for rekalibrering etter en reparasjon eller opplasting av 

programvare til en erstatnings-PCU/-ECU, skal skje i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC 

RP1210B ved hjelp av allment tilgjengelig maskinvare. Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre 

medier som CD, DVD eller lagringsinnretninger med halvledere for informasjonsunderholdningssystemer 

(f.eks. navigasjonssystemer, telefon) kan også brukes, men på det vilkåret at ingen egen kommunikasjons-

programvare (f.eks. drivere eller programtillegg) og maskinvare er påkrevd. For å validere kompatibiliteten 

mellom det produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (vehicle 

communication interfaces, VCI), som er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B, skal 

produsenten tilby enten en validering av uavhengig utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av 

eventuelt særskilt maskinvare som kreves for at en grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik 

validering. Vilkårene i artikkel 59 i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse på avgifter for slik 

validering eller for opplysninger og maskinvare. 

2.6.  Alle feilkoder i egendiagnosesystemet skal være i samsvar med kravene angitt i vedlegg XII. 

2.7.  Dersom de opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som finnes på en 

produsents nettsted, ikke inneholder særskilte relevante opplysninger som gir mulighet for korrekt utforming 

og produksjon av alternative ettermonterte drivstoffsystemer, skal eventuelle berørte produsenter av 

alternative ettermonterte drivstoffsystemer kunne få tilgang til opplysningene angitt i artikkel 27 nr. 2 bokstav 

a) ved å henvende seg direkte til produsenten med en slik anmodning. Kontaktopplysninger til dette formål 

skal tydelig framkomme på produsentens nettsted, og opplysningene skal framlegges innen 30 dager. Slike 

opplysninger skal gis bare for alternative ettermonterte drivstoffsystemer som er omfattet av UN-ECE-

reglement nr. 115, eller for alternative ettermonterte drivstoffkomponenter som er en del av systemer som er 

omfattet av UN-ECE-reglement nr. 115, og de skal gis bare som svar på en anmodning som tydelig angir 

hvilken kjøretøymodell som det innhentes opplysninger om, og som særlig bekrefter at opplysningene er 

nødvendige for å utvikle alternative ettermonterte drivstoffsystemer eller -komponenter som er omfattet av 

UN-ECE-reglement nr. 115. 
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2.8.  Produsentene skal på sine nettsteder med reparasjonsopplysninger angi typegodkjenningsnummer per modell. 

2.9.  Produsentene skal fastsette rimelige og forsvarlige avgifter for tilgang per time, per dag, per måned, per år og 

per transaksjon til sine nettsteder med reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger. 

 ______  
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Tillegg 2 

Liste over overføringssystemer 

1. Tabell Ap2-1 

Liste over overføringssystemer 

Nr. Systemets navn Nærmere opplysninger 

1 Klimasystemer a)  Systemer for temperaturstyring 

b)  Motoruavhengig varmeapparat 

c)  Motoruavhengig klimaanlegg 

2 Oppbevaring av drivstoff  
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VEDLEGG XVI 

Krav som får anvendelse på parkeringsstøtter 

1. Allmenne krav 

1.1.  Med «kjøretøytype med hensyn til parkeringsstøtter» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som kjøretøyets masse, fordelingen av masse mellom akslene, dekk- og 

hjuldimensjon samt parkeringsstøttens konstruksjonskjennetegn og konstruksjonsmateriale. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e skal være utstyrt med minst én parkeringsstøtte. 

1.2.1.  Hver parkeringsstøtte som er montert på kjøretøyet, skal gjøre kjøretøyet i stand til å oppfylle ytelseskravene i 

nr. 2–2.5.2 uten å måtte holdes eller støttes av en person eller på annen måte. 

1.2.2.  Kjøretøyer som er utstyrt med tvillinghjul, behøver ikke å være utstyrt med parkeringsstøtte forutsatt at 

ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og 3.4–3.4.3.4 er oppfylt. 

1.2.3.  Sidestøtter som montert på kjøretøyer i gruppe L1e, med en masse i driftsferdig stand på under 35 kg er 

unntatt fra kravene i nr. 2.3.3, 2.3.4 og 2.5.2. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal være utstyrt med minst én parkeringsstøtte under følgende forhold: 

1.3.1.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal 

motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.2–1.2.2. 

2. Særlige krav 

2.1.  En parkeringsstøtte skal være enten sidestøtte eller midtstøtte. 

2.2.  Dersom parkeringsstøtten dreies under eller rundt den nedre delen av kjøretøyet, skal den frie enden svinge 

mot bakre del av kjøretøyet for å nå kjørestilling. 

2.3.  Særlige krav til sidestøtter 

2.3.1.  En sidestøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår sidestabilitet når det står på en vannrett støtteflate 

eller i en helling. Den skal også hindre at et stillestående kjøretøy altfor lett heller ytterligere eller beveger seg 

til oppreist stilling slik at det blir ustabilt og kan velte eller tippe. 

2.3.2.  En sidestøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår full stabilitet når det er parkert i en helling. Dette 

kravet kontrolleres i samsvar med framgangsmåtene og ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og nr. 3.4–3.4.3.4. 

2.3.3.  En sidestøtte skal kunne svinge automatisk bakover til kjørestilling under følgende forhold: 

— Når kjøretøyet går tilbake til sin normale, oppreiste kjørestilling. 

— Når kjøretøyet begynner å bevege seg framover som følge av en tilsiktet handling fra føreren, mens det er 

i normal, oppreist kjørestilling. 

2.3.4.  Kravene i nr. 2.3.3 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives når sidestøtten er i 

bruksstilling. 

2.3.5.  En sidestøtte skal være utformet og konstruert slik at den ikke svinger automatisk bakover dersom kjøretøyet 

lenes til siden for å bringe den frie enden av sidestøtten i kontakt med bakken. 

2.3.6.  En sidestøtte skal være utformet og konstruert slik at den ikke svinger automatisk bakover dersom 

hellingsvinkelen endres uventet eller utilsiktet (for eksempel dersom kjøretøyet dyttes lett av en tredjeperson 

eller utsettes for et vindkast som oppstår når et stort kjøretøy passerer) under følgende forhold: 

— Når kjøretøyet står uten tilsyn i parkeringsstilling. 

— Når sidestøtten står i bruksstilling. 

Oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres etter framgangsmåten nevnt i nr. 3.3, 3.3.1 og 3.3.2. 

2.4.  Særlige krav til midtstøtter 

2.4.1.  En midtstøtte skal kunne støtte kjøretøyet, uavhengig av om det ene eller begge hjulene er i kontakt med 

bakken, slik at det oppnår sidestabilitet når det står på en vannrett støtteflate eller i en helling.  
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2.4.2.  En midtstøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår full stabilitet når det er parkert i en helling. Dette 

kravet kontrolleres i samsvar med framgangsmåtene og ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og nr. 3.4–3.4.3.4. 

2.4.3.  En midtstøtte skal kunne svinge automatisk bakover til kjørestilling når kjøretøyet tilsiktet beveges forover 

slik at midtstøtten heves fra bakken. 

2.4.4.  Kravet i nr. 2.4.3 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives når midtstøtten er i 

bruksstilling. 

2.5.  Holdeinnretninger for parkeringsstøtte 

2.5.1.  Parkeringsstøtter skal være utstyrt med en holdeinnretning som holder dem i kjørestilling. 

2.5.2.  En holdeinnretning skal bestå av 

— to uavhengige innretninger som kan være to separate fjærer eller én fjær og en annen sikringsinnretning, 

eller 

— én enkelt innretning som skal kunne være i bruk uten feil i minst 10 000 sykluser for normal bruk dersom 

kjøretøyet er utstyrt med to støtter, eller 15 000 sykluser for normal bruk dersom kjøretøyet er utstyrt med 

bare én støtte. 

3. Prøvingsmetode 

3.1.  Spesifikasjoner for prøvingsflate 

3.1.1.  Til gjennomføring av prøvingene skal det benyttes en prøvingsplattform som skal være konstruert slik at den 

kan anta en posisjon som simulerer helling i lengderetningen og sideretningen. 

3.1.2.  Prøvingsplattformen skal være plan, rektangulær og stor nok til støtte kjøretøyet helt i parkeringsstilling mens 

det simuleres helling i lengderetningen og sideretningen. Plattformen skal ikke vise tegn på bøying eller 

deformasjon under prøvingene. 

3.1.3.  Overflaten på prøvingsplattformen skal være ren og tørr og være tilstrekkelig ru og ha nok friksjon til å hindre 

at dekkene på kjøretøyet glir på overflaten under prøvingene. 

3.2.  Klargjøring av kjøretøy (gjelder for alle prøvinger) 

3.2.1.  Kjøretøyets masse justeres til den massen som produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, uten 

føreren, pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier. 

3.2.2.  Kjøretøyets dekktrykk skal justeres til produsentens angitte verdier. 

3.2.3.  Kjøretøyets gir skal i tilfelle automatgir stå i «parkeringsstilling» dersom slik innstilling finnes, eller i «fri» i 

alle andre tilfeller. 

3.2.4.  Dersom kjøretøyet har parkeringsbrems, skal den være aktivert. 

3.2.5.  Kjøretøyets styresystem skal settes i låst stilling. Dersom styringen kan låses i mer enn én stilling, skal 

kjøretøyet gjennomgå følgende prøvinger mens styresystemet er låst i hver av disse stillingene: 

3.3.  Prøving av stabiliteten til et kjøretøy som er utstyrt med sidestøtte, på et horisontalt underlag 

3.3.1.  Kjøretøyet er parkert på den horisontale prøvingsplattformen med sidestøtten i bruksstilling. 

3.3.2.  Kjøretøyet skal manipuleres slik at vinkelen mellom kjøretøyets forskjøvede midtplan i lengderetningen (dvs. 

siden kjøretøyet er parkert og lener til siden, er midtplanet i lengderetningen forskjøvet og dermed ikke lenger 

vertikalt) og den horisontale flaten økes med 3,0° ved å skyve og bevege kjøretøyet til en mer vertikal stilling. 

3.4.  Prøving av stabiliteten til et kjøretøy som er parkert på et hellende underlag 

3.4.1.  Kjøretøyet er parkert på den horisontale prøvingsplattformen. 

3.4.1.1.  Kjøretøyets parkeringsstøtte skal være i bruksstilling. Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én 

parkeringsstøtte, skal hver støtte vurderes separat ved å gjenta alle de prøvingene som kreves. 

3.4.1.2.  Dersom kjøretøyet har tvillinghjul og ikke er utstyrt med parkeringsstøtte, kan samsvar med nr. 1.2.2 

dokumenteres ved å utføre prøvingene uten parkeringsstøtte i bruksstilling. 
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3.4.2.  Prøvingsplattformen skal skråstilles eller roteres for å oppnå minste foreskrevne hellingsvinkel i forhold til 

hellingen i sideretningen mot kjøretøyets venstre og høyre side og hellingen i lengderetningen mot kjøretøyets 

fremre og bakre del. Disse fire hellingsretningene skal utføres separat, og skal alltid starte fra horisontal 

stilling. Kjøretøyet skal forbli stabilt når prøvingsplattformen settes i den aktuelle hellingsvinkelen, eller det 

kan flyttes til sin posisjon etter at plattformen er satt i den aktuelle hellingsvinkelen. 

3.4.3.  Tabell 14-1 

Krav til helling for sidestøtter og midtstøtter (se også figur 14-1 til 14-3) 

Helling Sidestøtte Midtstøtte 

 Moped Motorsykkel Moped Motorsykkel 

Helling i sideretningen 

(til venstre) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i sideretningen 

(til høyre) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i lengderetningen 

(nedover) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i lengderetningen 

(oppover) 

6 % 8 % 12 % 14 % 
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3.4.3.1.  Figur 14-1 

Helling i sideretningen til venstre og høyre (sidestøtte) 
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3.4.3.2.  Figur 14-2 

Helling i sideretningen til venstre og høyre (midtstøtte) 
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3.4.3.3.  Figur 14-3 

Helling i lengderetningen nedover 

 

Figur 14-4 

Helling i lengderetningen oppover 

 

3.4.3.4.  Dersom et kjøretøy på en hellende prøvingsplattform hviler på midtstøtten og bare ett hjul, og dette kjøretøyet 

kan holdes i en stilling med enten midtstøtten og forhjulet i kontakt med prøvingsplattformen, eller 

midtstøtten og bakhjulet i kontakt med prøvingsplattformen, skal prøvingene beskrevet i nr. 3.4.2–3.4.3.3 

utføres bare når kjøretøyet hviler på midtstøtten og bakhjulet er i kontakt med prøvingsplattformen. 

 ______  
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VEDLEGG XVII 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. Allmenne krav 

1.1.  De tekniske instansene skal dokumentere at de innehar relevante tekniske kvalifikasjoner, konkrete tekniske 

kunnskaper og særlig erfaring på de bestemte kompetanseområdene som omfattes av kapittel XVI i forordning 

(EU) nr. 168/2013 og tillegg 1 og 2 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.  Standarder som de tekniske instansene i de forskjellige kategoriene angitt i artikkel 63 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal overholde 

1.2.1.  De forskjellige kategoriene av tekniske instanser skal være i samsvar med standardene angitt i tillegg 1 til 

vedlegg V til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.2.  Henvisningen til artikkel 41 i direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til artikkel 63 

i forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.2.3.  Henvisningen til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.3.  Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene 

1.3.1.  De tekniske instansene skal vurderes etter framgangsmåten nevnt i tillegg 2 til vedlegg V til direktiv 

2007/46/EF. 

1.3.2.  Henvisninger til artikkel 42 i direktiv 2007/46/EF i tillegg 1 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF skal forstås 

som henvisninger til artikkel 66 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

 ____________  


