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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 540/2014 

av 16. april 2014 

om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg og om endring av direktiv 

2007/46/EF og oppheving av direktiv 70/157/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 26 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte utgjør det indre marked et område uten 

indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital skal sikres. For dette formål er det 

innført en omfattende ordning for EU-typegodkjenning av motorvogner. De tekniske kravene ved EU-typegodkjenning 

av motorvogner og deres lyddempingsanlegg bør harmoniseres med hensyn til tillatte lydnivåer for å unngå at det vedtas 

krav som varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og for å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, 

samtidig som det sørges for et høyt nivå med hensyn til miljøvern og offentlig sikkerhet, bedre livskvalitet og bedre 

helse, ettersom veigående kjøretøyer er en betydelig kilde til støy i transportsektoren. 

2) EU-typegodkjenningskrav får allerede anvendelse innenfor rammen av EU-rett som regulerer ulike sider ved 

motorvogners ytelse, for eksempel CO2-utslipp fra biler og lette nyttekjøretøyer, utslipp av forurensende stoffer og 

sikkerhetsstandarder. Tekniske krav i henhold til denne forordning bør utvikles på en måte som sikrer en enhetlig 

metode i hele EU-retten, og som tar hensyn til alle relevante støyfaktorer. 

3) Trafikkstøy er helseskadelig på flere måter. Langvarig støyrelatert stress kan tømme menneskets fysiske reserver og 

forstyrre organenes evne til regulering, slik at de blir mindre effektive. Trafikkstøy er en mulig risikofaktor for utvikling 

av helseproblemer, for eksempel høyt blodtrykk og hjerteinfarkt. Det bør forskes mer på virkningene av trafikkstøy, slik 

det er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF(3). 

4) I rådsdirektiv 70/157/EØF(4) ble medlemsstatenes ulike tekniske krav til tillatt lydnivå for motorvogner og deres 

eksosanlegg harmonisert med sikte på å bidra til det indre markeds opprettelse og virkemåte. For at det indre marked 

skal virke på en tilfredsstillende måte, og for å sikre ensartet og konsekvent anvendelse i hele Unionen, bør nevnte 

direktiv erstattes med denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2015 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. 26. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 76. 

(2) Europaparlamentets holdning av 6. februar 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 20. februar 2014 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern støy (EFT L 189 av 18.7.2002,  

s. 12). 

(4) Rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på 

motorvogner (EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16). 
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5) Denne forordning utgjør en særforordning innenfor rammen av den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 

innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1). Vedlegg IV, VI og XI til nevnte direktiv bør derfor 

endres. 

6) I direktiv 70/157/EØF er det vist til reglement nr. 51 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa  

(UN-ECE) om støyutslipp(2), som angir prøvingsmetoden for støyutslipp, og til UN-ECE-reglement nr. 59 om ensartede 

bestemmelser om godkjenning av reservelyddempingsanlegg(3). Som avtalepart i UN-ECE-overenskomsten av  

20. mars 1958 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(4) har Unionen besluttet å anvende disse reglementene. 

7) Etter at direktiv 70/157/EØF ble vedtatt, er det flere ganger blitt betydelig endret. Den siste senkingen av lydnivågren-

sene for motorvogner, som ble innført i 1995, har ikke hatt forventet effekt. Studier har vist at prøvingsmetoden som 

benyttes i henhold til nevnte direktiv, ikke lenger avspeiler reell kjøreatferd i bytrafikken. Som det ble påpekt i 

grønnboken om framtidig støypolitikk av 4. november 1996, ble blant annet bidraget fra dekkenes rullestøy til de totale 

støyutslippene undervurdert i prøvingsmetoden. 

8) Ved denne forordning bør det derfor innføres en prøvingsmetode som er forskjellig fra den som er fastlagt i direktiv 

70/157/EØF. Den nye metoden bør bygge på den prøvingsmetoden som ble utgitt av UN-ECEs støyarbeidsgruppe 

(GRB) i 2007, og som innbefatter 2007-utgaven av ISO-standard 362. Resultatene fra overvåkingen av den gamle og 

den nye prøvingsmetoden er framlagt for Kommisjonen. 

9) Den nye prøvingsmetoden anses å være representativ for lydnivåer under normale trafikkforhold, men den er mindre 

representativ for lydnivåer under de verst tenkelige forhold. Det må derfor fastsettes tilleggsbestemmelser om lydutslipp 

i denne forordning. Disse bestemmelsene bør inneholde forebyggende krav som skal dekke kjøretøyets kjøreforhold i 

reell trafikk, utenfor typegodkjenningens kjøresyklus, og som hindrer at motoren finjusteres for at prøvingen skal vise 

lavere utslipp enn de faktiske nivåene (cycle beating). Disse kjøreforholdene er miljømessig relevante, og det er viktig å 

sikre at lydutslippet fra et kjøretøy under reelle kjøreforhold på vei ikke avviker vesentlig fra det som kan forventes av 

prøvingsresultatet fra typegodkjenningen av det bestemte kjøretøyet. 

10) Ved denne forordning bør også lydnivågrensene senkes ytterligere. Den bør ta hensyn til de nye, strengere støykravene 

for motorvogndekk i europaparlaments- og rådsforordning nr. 661/2009(5). Det bør også tas hensyn til undersøkelser der 

det er pekt på ubehag og helseskadelige virkninger av trafikkstøy, og tilhørende kostnader og fordeler. 

11) De generelle grenseverdiene bør senkes for alle støykilder i motorvognen, herunder luftinntaket til motor og eksos-

anlegg, samtidig som det tas hensyn til dekkenes bidrag til støyreduksjon som nevnt i forordning (EF) nr. 661/2009. 

12) Kapittel III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(6), som pålegger medlemsstatene å utføre 

markedstilsyn og kontroll med produkter som bringes inn i EU-markedet, får anvendelse på de produktene som omfattes 

av denne forordning.  

  

(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). 

(2) Reglement nr. 51 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

motorvogner med minst fire hjul med hensyn til støyutslipp (EUT L 137 av 30.5.2007, s. 68). 

(3) Reglement nr. 59 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

reservelyddempingsanlegg (EUT L 326 av 24.11.2006, s. 43). 

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

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

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009,  

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/31 

 

13) Støy er et mangefasettert problem, med flere kilder og faktorer som innvirker på lyden som oppfattes av mennesker, og 

hvordan de påvirkes av den. Kjøretøyenes lydnivå avhenger til dels av miljøet der kjøretøyene blir brukt, særlig av 

kvaliteten på veiinfrastrukturen, og det er derfor behov for en mer integrert metode. I henhold til direktiv 2002/49/EF 

skal det jevnlig utarbeides strategiske støykart, blant annet for større veier. Den informasjon disse kartene gir, kan 

legges til grunn for framtidig forskning på ekstern støy generelt og veidekkestøy spesielt, for oversikter over anbefalt 

praksis i forbindelse med teknologisk utvikling av veikvaliteten, og for en klassifisering av veidekketyper dersom det er 

hensiktsmessig. 

14) I Fellesskapets sjette handlingsprogram for miljøet(1) er det satt opp en ramme for utforming av Unionens miljøpolitikk 

for tidsrommet 2002–2012. Programmet oppfordrer til tiltak mot støyforurensning, slik at antallet personer som påvirkes 

jevnlig og over lang tid av gjennomsnittlige støynivåer, særlig fra trafikk, blir vesentlig redusert. 

15) Tekniske tiltak for å redusere lydnivået i motorvogner må oppfylle en rekke innbyrdes motstridende krav, for eksempel 

krav om å redusere støy og utslipp av forurensende stoffer og bedre sikkerheten, samtidig som kjøretøyet skal være så 

billig og effektivt som mulig. I sitt forsøk på å oppfylle alle disse kravene like godt og finne en balanse mellom dem 

støter bilindustrien altfor ofte på grensene for det som i dag er teknisk mulig. Kjøretøykonstruktører har gjentatte ganger 

klart å flytte disse grensene ved å ta i bruk nye og nyskapende materialer og metoder. EU-retten bør fastlegge en tydelig 

ramme for nyskaping som det er mulig å oppnå innenfor en realistisk tidsramme. Denne forordning fastlegger en slik 

ramme og stimulerer dermed umiddelbart til nyskaping i tråd med samfunnets behov, samtidig som den ikke på noen 

måte begrenser den økonomiske friheten som er helt avgjørende for industrien. 

16) Støyforurensning er først og fremst et lokalt problem, men problemet krever løsning på unionsplan. Det første skrittet i 

enhver bærekraftig politikk for å begrense støyutslipp bør være å finne fram til tiltak som reduserer lydnivåene ved 

kilden. Ettersom målet for denne forordning er støy fra motorvogner, og ettersom denne støykilden per definisjon er 

mobil, strekker nasjonale tiltak alene ikke til. 

17) Informasjon til forbrukere og offentlige myndigheter om lydutslipp vil kunne påvirke beslutninger om kjøp og 

framskynde overgangen til en mer stillegående kjøretøypark. Produsentene bør følgelig opplyse om motorvognenes 

lydnivåer på utsalgsstedet og i det tekniske reklamematerialet. En etikett, som kan sammenlignes med etikettene som 

benyttes til å opplyse om CO2-utslipp, drivstofforbruk og dekkstøy, bør opplyse forbrukeren om en motorvogns 

lydutslipp. Kommisjonen bør gjennomføre en konsekvensanalyse av vilkårene for merking av luftforurensnings- og 

støynivåer, og av arbeidet med forbrukeropplysning. Konsekvensanalysen bør ta høyde for de ulike kjøretøytypene som 

omfattes av denne forordning (herunder rent elektriske kjøretøyer), og den virkning en slik merking kan få for 

bilindustrien. 

18) For å redusere trafikkstøyen bør offentlige myndigheter kunne vedta stimuleringstiltak som oppmuntrer til bruk av mer 

stillegående kjøretøyer. 

19) De miljømessige fordelene ved elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer har gitt betydelig redusert støy 

fra slike kjøretøyer. Dette har ført til at blinde og synshemmede fotgjengere og syklister, sammen med andre trafikanter, 

har mistet en viktig lydkilde som de har kunnet bruke til å oppdage kjøretøyer som nærmer seg, som er i nærheten, eller 

som er på vei vekk. Derfor er industrien i ferd med å utvikle akustiske kjøretøyvarslingssystemer (Acoustic Vehicle 

Alerting Systems, AVAS) som skal kompensere for manglende lydsignaler fra elektriske hybridkjøretøyer og rent 

elektriske kjøretøyer. Egenskapene til slike AVAS montert i kjøretøyer bør harmoniseres. I arbeidet med å utvikle 

AVAS bør det tas hensyn til den samlede støypåvirkningen i omgivelsene. 

20) Kommisjonen bør undersøke hvilken mulighet som ligger i aktive sikkerhetssystemer i mer stillegående kjøretøyer, som 

elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer, for lettere å kunne nå målet om å bedre sikkerheten for utsatte 

trafikanter i byområdene, for eksempel blinde, synshemmede og hørselshemmede fotgjengere, syklister og barn. 

21) Kjøretøyenes lydnivå virker direkte inn på unionsborgernes livskvalitet, særlig i byområder der det er få eller ingen 

offentlige elektriske transportmidler eller tunnelbaner, eller infrastruktur for syklister eller fotgjengere. Det bør også tas 

hensyn til Europaparlamentets mål om at antallet brukere av offentlige transportmidler skal fordobles, som er nedfelt i 

dets resolusjon av 15. desember 2011 om et veikart for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram 

(EFT L 242 av 10.09.2002, s. 1). 
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og ressurseffektivt transportsystem(1). Kommisjonen og medlemsstatene bør, i samsvar med nærhetsprinsippet, fremme 

offentlig transport, gange og sykling med sikte på å redusere støyforurensningen i byområdene. 

22) Et kjøretøys lydnivå avhenger til dels av hvordan det blir kjørt, og hvor godt det blir vedlikeholdt etter at det er kjøpt. 

Det bør derfor treffes tiltak for å bevisstgjøre allmennheten i Unionen om viktigheten av en jevn kjørestil og å holde seg 

innenfor de fartsgrenser som gjelder i hver enkelt medlemsstat. 

23) For å forenkle Unionens regelverk om typegodkjenning, i tråd med anbefalingene i rapporten fra CARS 21 fra 2007, bør 

denne forordning bygge på UN-ECE-reglement nr. 51 med hensyn til prøvingsmetode, og på nr. 59 med hensyn til 

reservelyddempingsanlegg. 

24) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å tilpasse visse krav i denne forordnings vedlegg I, IV, VIII og X til den 

tekniske utviklingen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommi-

sjonen med hensyn til endring av bestemmelser om prøvingsmetoder og lydnivåer i disse vedleggene. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

Kommisjonen bør, når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter oversendes 

samtidig til Europaparlamentet og til Rådet, til rett tid og på hensiktsmessig måte. 

25) Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette administrative og tekniske krav til EU-typegodkjenning av alle 

nye kjøretøyer med hensyn til lydnivå, og av reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er typegodkjent 

som separate tekniske enheter og er beregnet på disse kjøretøyene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 

og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene. 

26) Som følge av anvendelsen av de nye rammereglene som er fastsatt i henhold til denne forordning, bør direktiv 

70/157/EØF oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes administrative og tekniske krav til EU-typegodkjenning av alle nye kjøretøyer i de gruppene som 

er nevnt i artikkel 2, med hensyn til deres lydnivå, og av reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er 

typegodkjent som separate tekniske enheter og konstruert og bygd for kjøretøyer i gruppe M1 og N1, med sikte på å gjøre det 

lettere å registrere, selge og ta i bruk kjøretøyene i Unionen. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1, M2, M3, N1, N2 og N3 som definert i vedlegg II til direktiv 

2007/46/EF, og på reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er typegodkjent som separate tekniske enheter og 

konstruert og bygd for kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

Videre menes med 

1) «typegodkjenning av et kjøretøy» den framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 i direktiv 2007/46/EF med hensyn til 

lydnivåer,  

  

(1) EUT C 168 E av 14.6.2013, s. 72. 
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2) «kjøretøytype» en gruppe motorvogner som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder, slik som: 

a) for kjøretøyer i gruppe M1, M2 ≤ 3500 kg og N1 prøvd i samsvar med punkt 4.1.2.1 i vedlegg II: 

i) karosseriets form eller materialer (særlig motorrommet og dets lyddemping), 

ii) motortype (f.eks. elektrisk tenning eller kompresjonstenning, to- eller firetakt, stempelmotor eller rotasjonsmotor), 

antall sylindrer og slagvolum, antall og type forgassere eller innsprøytingssystem, ventilplassering eller type 

elektrisk motor, 

iii) nominell største nettoeffekt og tilsvarende motorturtall, men dersom forskjeller i nominell største effekt og 

tilsvarende motorturtall bare skyldes ulik kartlegging av motoren, kan disse kjøretøyene anses å være av samme 

type, 

iv) lyddempingsanlegg, 

b) for kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 prøvd i samsvar med punkt 4.1.2.2 i vedlegg II: 

i) karosseriets form eller materialer (særlig motorrommet og dets lyddemping), 

ii) motortype (f.eks. elektrisk tenning eller kompresjonstenning, to- eller firetakt, stempelmotor eller rotasjonsmotor), 

antall sylindrer og slagvolum, type innsprøytingssystem, ventilplassering, nominelt turtall (S) eller type elektrisk 

motor, 

iii) kjøretøyer med samme motortype og/eller forskjellige girutvekslingsforhold kan anses som kjøretøyer av samme 

type. 

Dersom forskjellene i bokstav b) gir forskjellige intervaller for prøvingsparametrer, som beskrevet i punkt 4.1.2.2 i 

vedlegg II, skal imidlertid disse forskjellene anses som en typeendring, 

3) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største massen tildelt et kjøretøy på grunnlag av dets konstruksjonsegenskaper 

og beregnede ytelse; største teknisk tillatte totalmasse for en tilhenger eller semitrailer omfatter den statiske massen som 

overføres til trekkvognen når den er tilkoplet, 

4) «nominell største nettoeffekt» (Pn) motoreffekten uttrykt i kW og målt etter UNECE-metoden i henhold til UNECE-

reglement nr. 85(1). 

Dersom nominell største nettoeffekt oppnås ved flere motorturtall, skal det høyeste motorturtallet benyttes. 

5) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy, med alt utstyr som er montert uten å medføre 

ytterligere spesifikasjoner av konfigurasjon eller utstyrsnivå, men med alt utstyr som kreves i henhold til de rettsaktene som 

er nevnt i vedlegg IV eller vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, 

6) «førerens masse» en nominell masse på 75 kg på referansepunktet for førerens sitteplass, 

7) «kjøretøyets masse i driftsferdig stand» (mro) 

a) for motorvogner: 

kjøretøyets masse, med drivstofftanken(e) fylt til minst 90 % av sin kapasitet, herunder førerens masse, massen av 

drivstoff og væske, med standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner og, når det er montert, massen av 

karosseri, førerhus, kopling og reservehjul samt verktøy,  

  

(1) Reglement nr. 85 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

forbrenningsmotorer eller elektrisk framdrift beregnet på framdrift av motorvogner i gruppe M og N med hensyn til måling av nettoeffekt 

og største effekt per 30 minutter med elektrisk framdrift (EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55). 
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b) for tilhengere: 

kjøretøyets masse, herunder drivstoff og væsker, med standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner og, 

når det er montert, massen av karosseri, førerhus, ekstra kopling(er), reservehjul og verktøy, 

8) «nominelt turtall» (S) angitt motorturtall i min–1 (o/min) der motoren yter nominell største nettoeffekt i henhold til  

UN-ECE-reglement nr. 85 eller, når nominell største nettoeffekt oppnås ved flere motorturtall, det høyeste av disse 

turtallene, 

9) «forholdet effekt/masse» (PMR) en tallverdi beregnet i samsvar med formelen i punkt 4.1.2.1.1 i vedlegg II, 

10) «referansepunkt» et av følgende punkter: 

a) for kjøretøyer i gruppe M1 og N1: 

i) for kjøretøyer med motoren foran, kjøretøyets front, 

ii) for kjøretøyer med motoren i midten, kjøretøyets midtpunkt, 

iii) for kjøretøyer med motoren bak, kjøretøyets bakre ende, 

b) for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3, den siden på motoren som er nærmest kjøretøyets front. 

11) «målakselerasjon» akselerasjon i bytrafikk med gasspedalen delvis inne, utledet ved statistiske undersøkelser, 

12) «motor» energikilde uten tilbehør som kan demonteres, 

13) «referanseakselerasjon» den akselerasjonen som kreves under akselerasjonsprøving på testbanen, 

14) «vektingsfaktor for girutvekslingsforhold» (k) en dimensjonsløs tallverdi som benyttes til å kombinere prøvingsresultatene 

for to girutvekslingsforhold i forbindelse med akselerasjonsprøving og prøving med konstant hastighet, 

15) «deleffektfaktor» (kP) en dimensjonsløs tallverdi som benyttes til vektet kombinasjon av resultatene fra akselerasjons-

prøving og prøving med konstant hastighet, 

16) «forakselerasjon» det å benytte en betjeningsinnretning for akselerasjon før AA’ for å oppnå stabil akselerasjon mellom 

AA’ og BB’ som nevnt i figur 1 i tillegget til vedlegg II, 

17) «låste girutvekslingsforhold» overføringskontroll slik at det ikke er mulig å skifte gir under en prøving 

18) «lyddempingsanlegg» et komplett sett med de komponentene som er nødvendige for å begrense støyen fra en motor og 

dens eksos, 

19) «lyddempingsanlegg av ulike typer» lyddempingsanlegg som er vesentlig forskjellige på minst ett av følgende områder: 

a) komponentenes handelsnavn eller varemerke, 

b) egenskapene til materialene i komponentene, med unntak av overflatebehandlingen, 

c) komponentenes form eller størrelse, 

d) virkemåten til minst én av komponentene, 

e) monteringen av komponentene, 

f) antall lyddempingsanlegg eller komponenter,  
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20) «familie av lyddempingsanlegg eller komponenter til lyddempingsanlegg» en gruppe lyddempingsanlegg eller kompo-

nenter til dem der samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f) Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet, 

21) «reservelyddempingsanlegg» en del av et lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som er beregnet brukt på et 

kjøretøy, men som ikke er en del av den typen som var montert på kjøretøyet da det ble levert inn til EU-typegodkjenning 

i henhold til denne forordning, 

22) «akustisk kjøretøyvarslingssystem» (AVAS) et system for elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer som 

avgir lyd for å gjøre fotgjengere og andre trafikanter oppmerksom på kjøretøyet, 

23) «utsalgssted» et sted der kjøretøyer lagres og tilbys for salg til forbrukerne, 

24) «teknisk reklamemateriale» tekniske håndbøker, brosjyrer, foldere og kataloger, enten de er i trykt, elektronisk eller 

direktekoplet format, samt nettsteder som har som formål å reklamere for kjøretøyer overfor allmennheten. 

Artikkel 4 

Medlemsstatenes alminnelige forpliktelser 

1.  Med forbehold for datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning, og med 

forbehold for artikkel 23 i direktiv 2007/46/EF, skal medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå nekte å gi EU-typegod-

kjenning for en type motorvogn som ikke oppfyller kravene i denne forordning. 

2.  Fra 1. juli 2016 skal medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå nekte å gi EU-typegodkjenning til en type 

reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som anses som en separat teknisk enhet som ikke oppfyller kravene i 

denne forordning. 

Medlemsstatene skal fortsatt gi EU-typegodkjenning i henhold til direktiv 70/157/EØF til et reservelyddempingsanlegg, eller 

komponenter til det, som anses som en separat teknisk enhet beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før datoene da de 

enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning. 

3.  Med forbehold for datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning, skal 

medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer ikke lenger er gyldige i henhold 

til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal nedlegge forbud mot å registrere, selge og ta i bruk slike kjøretøyer dersom de ikke 

oppfyller kravene i denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal med begrunnelse i tillatt lydnivå tillate salg og ibruktaking av et reservelyddempingsanlegg, eller 

komponenter til det, som separat teknisk enhet dersom den er i samsvar med en type som er EU-typegodkjent i samsvar med 

denne forordning. 

Medlemsstatene skal tillate salg og ibruktaking av reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, som er EU-typegod-

kjent som separate tekniske enheter i henhold til direktiv 70/157/EØF og er beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før 

datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Produsentenes alminnelige forpliktelser 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer og deres motor og lyddempingsanlegg er konstruert, bygd og montert slik at de 

oppfyller kravene i denne forordning ved normal bruk, selv om det ikke er til å unngå at de utsettes for vibrasjoner.  
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2.  Produsentene skal sikre at lyddempingsanlegg er konstruert, bygd og montert slik at de i rimelig grad er bestandige mot 

korrosjonen de utsettes for, bruksvilkårene for kjøretøyer tatt i betraktning, herunder regionale klimaforskjeller. 

3.  Produsenten er ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for å sikre 

produksjonssamsvar, uansett om produsenten er direkte involvert i alle stadier av produksjonen av et kjøretøy, et anlegg, en 

komponent eller en separat tekniske enhet. 

Artikkel 6 

Tilleggsbestemmelser om lydutslipp (ASEP) 

1.  Denne artikkel får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og N1 utstyrt med forbrenningsmotor med originale 

lyddempingsanlegg fra produsenten, og på reservelyddempingsanlegg beregnet på disse kjøretøygruppene i samsvar med 

vedlegg IX. 

2.  Kjøretøyer og reservelyddempingsanlegg skal oppfylle kravene i vedlegg VII. 

3.  Kjøretøyer og reservelyddempingsanlegg skal anses å oppfylle kravene i vedlegg VII uten ytterligere prøving dersom 

produsenten gir godkjenningsmyndigheten teknisk dokumentasjon på at forskjellen mellom kjøretøyets høyeste og laveste 

motorturtall ved BB’, som nevnt i figur 1 i tillegget til vedlegg II, ikke overstiger 0,15 x S under noen prøvingsforhold som 

ligger innenfor kontrollområdet for ASEP som definert i punkt 2.3 i vedlegg VII, med hensyn til vilkårene fastsatt i vedlegg II. 

4.  Lydutslippet fra kjøretøyet eller reservelyddempingsanlegget under normale kjøreforhold på vei, som er forskjellige fra 

forholdene under typegodkjenningsprøvingen oppført i vedlegg II og vedlegg VII, skal ikke avvike betydelig fra prøvings-

resultatet. 

5.  Produsenten skal ikke med hensikt endre, justere eller innføre mekaniske, elektriske, termiske eller andre innretninger 

eller prosedyrer som ikke fungerer under normale kjøreforhold på vei, utelukkende for det formål å oppfylle kravene til 

lydutslipp i denne forordning. 

6.  I søknaden om typegodkjenning skal produsenten avgi en erklæring, utformet i samsvar med malen i tillegget til  

vedlegg VII, om at den kjøretøytypen eller det reservelyddempingsanlegget som skal godkjennes, oppfyller kravene i denne 

artikkel. 

7.  Nr. 1–6 får ikke anvendelse på kjøretøyer i gruppe N1 dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Slagvolumet overstiger ikke 660 cm3, og forholdet effekt/masse beregnet på grunnlag av største teknisk tillatte totalmasse 

overstiger ikke 35. 

b) Nyttelasten er minst 850 kg, og forholdet effekt/masse beregnet på grunnlag av største teknisk tillatte totalmasse overstiger 

ikke 40. 

Artikkel 7 

Forbrukeropplysning og merking 

Kjøretøyprodusenter og distributører skal bestrebe seg på å sikre at det enkelte kjøretøys lydnivå i desibel (dB(a)), målt i 

samsvar med denne forordning, vises på et lett synlig sted på utsalgsstedet og i teknisk reklamemateriell. 

På bakgrunn av erfaringene fra anvendelsen av denne forordning skal Kommisjonen innen 1. juli 2018 gjennomføre en 

omfattende konsekvensanalyse av vilkårene for merking av luftforurensnings- og støynivåer, og av arbeidet med forbruker-

opplysning. Kommisjonen skal gi Europaparlamentet og Rådet en rapport om resultatene av analysen og eventuelt framlegge et 

forslag til regelverk.  
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Artikkel 8 

Akustisk kjøretøyvarslingssystem (AVAS) 

Produsentene skal innen 1. juli 2019 montere akustiske systemer for varsling om kjøretøy som oppfyller kravene i vedlegg VIII 

i nye typer elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer. Produsentene skal innen 1. juli 2021 montere akustiske 

systemer for varsling om kjøretøy i alle nye elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer. Når produsentene velger å 

installere akustiske systemer for varsling om kjøretøy før disse datoene, skal de sørge for at disse systemene oppfyller kravene i 

vedlegg VIII. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 innen 1. juli 2017 for å gjennomgå 

vedlegg VIII og inkludere mer detaljerte krav til akustiske systemer for varsling om kjøretøy eller til aktive sikkerhetssystemer, 

der det tas hensyn til UN-ECEs arbeid på dette området. 

Artikkel 9 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med sikte på å endre vedlegg I, IV, VIII 

og X for å tilpasse dem til den tekniske utviklingen. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Den myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som er nevnt i artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9, gis Kommisjonen for et 

tidsrom på fem år fra 16. juni 2014. 

3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9, kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegeringen av myndighet som er angitt i 

beslutningen, opphører. Tilbakekallingen får virkning dagen etter at beslutningen er offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i 

kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 2 eller artikkel 9 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen to måneder fra de har mottatt underretning om rettsakten, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før denne fristen utløper har underrettet Kommisjonen om at de ikke har innsigelser. Denne fristen 

forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 11 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal gjennomføre og offentliggjøre en detaljert undersøkelse om lydnivågrenser innen 1. juli 2021. Under-

søkelsen skal ta utgangspunkt i kjøretøyer som oppfyller de nyeste kravene i regelverket. På grunnlag av konklusjonene fra 

undersøkelsen skal Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et forslag til regelverk. 

Artikkel 12 

Endringer i direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 
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Artikkel 13 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fram til 30. juni 2019 kan ISO 10844:1994 benyttes som alternativ til ISO 10844:2011 til å kontrollere testbanens 

samsvar som beskrevet i punkt 3.1.1 i vedlegg II. 

2.  Kjøretøyer med serielt hybrid drivverk som har en forbrenningsmotor uten mekanisk kopling til framdriftssystemet, 

unntas fra kravene i artikkel 6 fram til 30. juni 2019. 

Artikkel 14 

Oppheving 

1.  Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 annet ledd og artikkel 4 nr. 4 annet ledd oppheves direktiv 70/157/EØF med virkning 

fra 1. juli 2027. 

2.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse 

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

2.  Den får anvendelse fra 1. juli 2016. 

3.  Punkt 3.1.1 i vedlegg II får anvendelse fra 1. juli 2019. 

4.  Del B i vedlegg XI får anvendelse fra 1. juli 2027. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

EU-TYPEGODKJENNING MED HENSYN TIL EN KJØRETØYTYPES LYDNIVÅ 

1.  SØKNAD OM EU-TYPEGODKJENNING AV EN KJØRETØYTYPE 

1.1.  Søknad om EU-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til lydnivå i henhold til artikkel 7 nr. 1 og 2 i direktiv 

2007/46/EF skal inngis av kjøretøyprodusenten. 

1.2.  En modell for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1. 

1.3.  Kjøretøyprodusenten skal innlevere et kjøretøy som er representativt for typen som skal godkjennes, til den tekniske 

instansen som har ansvaret for prøvingene. Ved utvelgelse av kjøretøyet som er representativt for typen, skal den 

tekniske instansen som har ansvaret for prøvingene, gjøre dette til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. Virtuelle 

prøvingsmetoder kan brukes som hjelp til å treffe beslutning under utvalgsprosessen. 

1.4.  På anmodning fra den tekniske instansen skal det også innleveres et eksemplar av lyddempingsanlegget og en motor 

med minst samme slagvolum og største effekt som den motoren som er montert i kjøretøyet som skal godkjennes. 

2.  MERKING 

2.1.  Komponentene til eksosanlegget og innsugingsanlegget, unntatt monteringsdeler og rør, skal ha følgende merking: 

2.1.1.  Varemerket eller handelsnavnet til produsenten av anleggene og deres komponenter. 

2.1.2.  Produsentens handelsbetegnelse. 

2.2.  Merkingen nevnt i punkt 2.1.1 og 2.1.2 skal være lett leselig og ikke kunne slettes, selv når anlegget er montert på 

kjøretøyet. 

3.  UTSTEDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE 

3.1.  Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og eventuelt 

artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2007/46/EF. 

3.2.  En modell for EU-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2. 

3.3.  Hver kjøretøytype som typegodkjennes, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 

2007/46/EF. En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype. 

3.3.1.  Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, skal del 3 av typegodkjenningsnummeret 

etterfølges av bokstaven «A». Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, skal del 3 av 

typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «B». Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 3 i 

vedlegg III, skal del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «C». 

4.  ENDRINGER I EU-TYPEGODKJENNINGER 

Ved endring av en type som er godkjent i henhold til denne forordning, får artikkel 13, 14, 15 og 16 og artikkel 17 nr. 4 

i direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

5.  TILTAK FOR PRODUKSJONSSAMSVAR 

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

5.2.  Særlige bestemmelser: 

5.2.1.  Prøvingene som er fastsatt i vedlegg VI til denne forordning, skal tilsvare dem som er nevnt i punkt 2.3.5 i vedlegg X til 

direktiv 2007/46/EF. 

5.2.2.  Kontrollene nevnt i punkt 3 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF skal vanligvis utføres hvert annet år. 

 _____  
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Tillegg 1 

Opplysningsdokument nr.  i henhold til vedlegg I til direktiv 2007/46/EF om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med 

hensyn til tillatt lydnivå 

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til det formatet. 

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om 

ytelse. 

0.  GENERELT 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

0.2.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type(b):  .......................................................................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  ...........................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(c): ...................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...............................................................................................................................  

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

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ......................................................................................  

1.  KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ...................................................................................  

1.3.  Antall aksler og hjul(4):  ...........................................................................................................................................  

1.3.3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  ............................................................................................  

1.6.  Motorens plassering og innretning:  .........................................................................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER(F)(G)(7) (I KG OG MM) (SE EV. TEGNING) 

2.4.  Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig):  .............................................................................................................  

2.4.1.  For understell uten karosseri:  ..................................................................................................................................  

2.4.1.1.  Lengde(g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.1.2.  Bredde(g7):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.2.  For understell med karosseri:  ..................................................................................................................................  

2.4.2.1.  Lengde(g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.2.2.  Bredde(g7):  ...............................................................................................................................................................  

2.6.  Masse i driftsferdig stand(h) 

a) Minste og største for hver variant:  ....................................................................................................................  

b) Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ..............................................................................................  

2.8.  Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3):  .................................................................................  

3.  MOTOR(Q) 

3.1. Motorprodusent:  ......................................................................................................................................................  

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

3.2.1.1.  Virkemåte: Elektrisk tenning / kompresjonstenning, firetakt/totakt(1) 

3.2.1.2.  Antall sylindrer og deres innretning:  .......................................................................................................................  

3.2.1.2.3.  Tenningsrekkefølge:  ................................................................................................................................................  

3.2.1.3.  Slagvolum(m): … cm3 

3.2.1.8.  Største nettoeffekt(n) ... kW ved ... min–1 (angitt av produsenten) 

3.2.4.  Drivstofftilførsel 

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

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

3.2.4.2.4.  Regulator 

3.2.4.2.4.1.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

3.2.4.2.4.2.1.  Turtall der avreguleringen begynner under belastning: … min–1 

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

3.2.4.3.1.  Virkemåte: Innsugingsmanifold (ettpunkt / flerpunkt(1)) / direkte innsprøyting / annet (spesifiser)(1)): 

3.2.8.  Innsugingsanlegg 

3.2.8.1.  Overlader: ja/nei(1) 

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

3.2.8.4.2.1.  Merke(r):  .................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.2.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.3.  Innsugingslyddemper, tegninger:  ..................................................................................................................... eller 

3.2.8.4.3.1.  Merke(r):  .................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.3.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................................................  

3.2.9.  Lyddempingsanlegg 

3.2.9.2.  Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget:  .......................................................................................................  

3.2.9.4.  Lydpotte(r):  .............................................................................................................................................................  

Lydpotte(r)s type og merking:  .................................................................................................................................  

Dersom det er relevant for utvendig støy, støydempende tiltak i motorrommet og på motoren:   

3.2.9.5.  Plassering av eksosutløpet:  ......................................................................................................................................  

3.2.9.6.  Lydpotte som inneholder fibermaterialer:  ...............................................................................................................  

3.2.12.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

3.2.12.2.1.1.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysningene nedenfor angis for hver enkelt enhet): .....................  

3.2.12.2.6.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

3.3.  Elektrisk motor 

3.3.1.  Type (vikling, magnetisering):  ................................................................................................................................  

3.3.1.1.  Største effekt per time: … kW 

3.3.1.2.  Driftsspenning: ... V 
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3.4.  Motorer eller kombinasjoner av motorer 

3.4.1.  Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

3.4.2.  Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading(1) 

3.4.3. Driftsbryter: med/uten(1) 

3.4.3.1.  Driftsinnstillinger som kan velges 

3.4.3.1.1.  Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

3.4.3.1.2.  Bare drivstoffdrift: ja/nei(1) 

3.4.3.1.3.  Hybriddrift: ja/nei(1) (dersom ja, gis en kort beskrivelse):  ......................................................................................  

3.4.5.  Elektrisk motor (separat beskrivelse av hver enkelt motortype) 

3.4.5.1.  Merke:  .....................................................................................................................................................................  

3.4.5.2.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

3.4.5.4.  Største effekt: … kW 

4.  KRAFTOVERFØRING(P) 

4.2.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):  ...........................................................................................................  

4.6.  Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens turtall og 

utgående aksels turtall) 

Differensialens utveksling(er) 

(forhold mellom utgående aksels turtall 

og drivhjulenes turtall) 

Samlet utveksling 

Maksimum for CVT(*) 

1 

2 

3 

… 

Minimum for CVT(*) 

Revers 

   

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring 

4.7.  Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q):  ..........................................................................................  

6.  HJULOPPHENG 

6.6.  Dekk og hjul 

6.6.1.  Dekk-/hjulkombinasjon(er) 

a) For dekk angis dimensjonsbetegnelse, indeks for belastningskapasitet og symbol for hastighetskategori. 

b) For hjul angis felgdimensjon(er) og innpressingsdybde(r). 

6.6.2.  Øvre og nedre grense for rulleradius 

6.6.2.1.  Aksel 1:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.2.  Aksel 2:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.3.  Aksel 3:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.4.  Aksel 4:  ...................................................................................................................................................................  

osv.   
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9.  KAROSSERI 

9.1.  Karosseritype med bruk av kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF:  .......................................  

9.2.  Materialer og konstruksjon:  .....................................................................................................................................  

12.  DIVERSE 

12.5.  Opplysninger om eventuelle innretninger, uavhengig av motoren, som er beregnet på å redusere støy (dersom de 

ikke omfattes av andre rubrikker):  ..........................................................................................................................  

Dato: 

Underskrift: 

Stilling: 

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for EU-typegodkjenningsdokument 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

Myndighetens stempel 

Melding om 

typegodkjenning(1) 

utvidelse av typegodkjenning(1) 

avslag på typegodkjenning(1) 

tilbakekalling av typegodkjenning(1) 

av en kjøretøytype med hensyn til lydnivå (forordning (EU) nr. 540/2014). 

Typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type(2):  .......................................................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

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

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  .....................................................................................................................  

3.  Prøvingsrapportens dato:  ...........................................................................................................................................................  

4.  Prøvingsrapportens nummer:  ....................................................................................................................................................  

5.  Eventuelle merknader: Se tilføyelse 

6.  Sted:  ..........................................................................................................................................................................................  

7.  Dato:  .........................................................................................................................................................................................  

8.  Underskrift: 

Vedlegg: Opplysningspakke 

 Prøvingsrapport (for systemer) / prøvingsresultater (for hele kjøretøyer) 

 _____   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegodkjennings-

dokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i vedlegg IIA til direktiv 2007/46/EF. 
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Tilføyelse 

til EU-typegodkjenningsdokument nr. … 

1.  Tilleggsopplysninger 

1.1. Motor 

1.1.1. Motorprodusent: ...................................................................................................................................................................  

1.1.2. Produsentens motorkode: .....................................................................................................................................................  

1.1.3. Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor) … kW(1) 

1.1.4. Overlader(e), varemerke og type: .........................................................................................................................................  

1.1.5. Luftfilter, merke og type: .....................................................................................................................................................  

1.1.6. Innsugingslyddemper(e), merke og type: .............................................................................................................................  

1.1.7. Lydpotte(r), merke og type: .................................................................................................................................................  

1.1.8. Katalysator(er), merke og type: ............................................................................................................................................  

1.1.9. Partikkelfelle(r), merke og type: ..........................................................................................................................................  

1.2. Kraftoverføring 

1.2.1. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): 

1.3. Innretninger, uavhengig av motoren, som er beregnet på å redusere støy: 

2. Prøvingsresultater 

2.1. Lydnivå for kjøretøy i bevegelse: … dB(A) 

2.2.  Lydnivå for stillestående kjøretøy: … dB(A) ved … min-1 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft/driftsbrems: … dB(A) 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft/parkeringsbrems: … dB(A) 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft, når trykkregulatoren aktiveres: … dB(A) 

2.3.  Opplysninger som gjør det lettere å foreta samsvarsprøving av elektriske hybridkjøretøyer i drift dersom en 

forbrenningsmotor ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille 

2.3.1.  Gir (i) eller valgt prøvingsposisjon for girspaken: ...............................................................................................................  

2.3.2.  Omkoplerens posisjon under måling Lwot,(i) (dersom omkopler er montert) .........................................................................  

2.3.3.  Forakselerasjonens lengde lPA … m 

2.3.4.  Kjøretøyets hastighet når akselerasjonen begynner … km/t 

2.3.5.  Lydtrykknivå Lwot,(i) … dB(A) 

3.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

 _____   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG II 

METODER OG INSTRUMENTER TIL MÅLING AV STØY FRA MOTORVOGNER 

1.  MÅLEMETODER 

1.1. Støyen fra kjøretøytypen som er innlevert til EU-godkjenning, skal måles med de to metodene som er beskrevet i 

dette vedlegg, for kjøretøyet i bevegelse og for kjøretøyet når det står stille. For et elektrisk hybridkjøretøy med en 

forbrenningsmotor som ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille, skal støyen måles bare med kjøretøyet i 

bevegelse. 

For kjøretøyer med en største teknisk tillatte totalmasse over 2 800 kg skal det foretas en ytterligere måling av 

trykkluftstøy når kjøretøyet står stille, i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V, dersom det motsvarende 

bremseutstyret er en del av kjøretøyet. 

1.2.  Verdiene som måles i samsvar med de prøvene som er nevnt i punkt 1.1 i dette vedlegg, skal føres inn i prøvings-

rapporten, og på et skjema som samsvarer med modellen i tillegg 2 til vedlegg I. 

2.  MÅLEINSTRUMENTER 

2.1. Akustiske målinger 

Apparatet som benyttes til å måle lydnivået, skal være en presisjonslydmåler eller tilsvarende målesystem som 

oppfyller kravene til instrumenter i klasse 1 (herunder den anbefalte vindskjermen dersom den brukes). Disse 

kravene er angitt i IEC 61672-1:2002: Precision sound level meters, andre utgave, fra Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC). 

Målingene skal utføres med det akustiske måleinstrumentet innstilt på «fast response» og med den A-vektede 

kurven som også er beskrevet i IEC 61672-1:2002. Dersom det benyttes et system med periodisk kontroll av det 

A-vektede lydtrykknivået, skal avlesningen skje med tidsintervaller som ikke overstiger 30 ms (millisekunder). 

Instrumentene skal vedlikeholdes og kalibreres slik instrumentprodusenten har bestemt. 

2.2.  Oppfyllelse av kravene 

De akustiske måleinstrumentenes samsvar skal dokumenteres med et gyldig samsvarssertifikat. Et samsvars-

sertifikat skal anses som gyldig dersom sertifiseringen av samsvar med standardene har funnet sted i løpet av de 

siste 12 månedene for lydkalibreringsinnretningen, og i løpet av de siste 24 månedene for instrumentsystemet. All 

samsvarsprøving skal utføres av et laboratorium som er godkjent til å foreta kalibreringer i samsvar med de 

relevante standardene. 

2.3.  Kalibrering av hele det akustiske målesystemet for måleserien 

I begynnelsen og slutten av hver måleserie skal hele det akustiske målesystemet kontrolleres ved hjelp av en 

lydkalibrator som oppfyller kravene til lydkalibratorer i presisjonsklasse 1 som fastsatt i IEC 60942: 2003. Uten 

ytterligere justering skal forskjellen mellom avlesningene være under eller lik 0,5 dB. Dersom forskjellen er større, 

skal det ses bort fra måleresultatene etter den siste tilfredsstillende kontrollen. 

2.4.  Instrumenter til måling av hastighet 

Turtallet skal måles med instrumenter som har en nøyaktighet på ± 2 % eller bedre ved de turtallene som kreves 

for målingene som utføres. 

Kjøretøyets hastighet på vei skal måles med instrumenter som har en nøyaktighet på minst ± 0,5 km/t når det 

benyttes innretninger som foretar kontinuerlig måling. 

Dersom prøvingen foretas ved hjelp av uavhengige hastighetsmålinger, skal disse instrumentene ha en nøyaktighet 

på minst ± 0,2 km/t.  
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2.5.  Meteorologiske instrumenter 

De meteorologiske instrumentene som benyttes til å overvåke miljøforholdene under prøvingen, skal omfatte 

følgende innretninger med minst den nøyaktighet som er oppført nedenfor: 

— Innretning for måling av temperatur, ± 1 °C. 

— Innretning for måling av vindhastighet, ± 1,0 m/s. 

— Innretning for måling av barometertrykk, ± 5 hPa. 

— Innretning for måling av relativ fuktighet, ± 5 %. 

3.  MÅLEFORHOLD 

3.1. Prøvingssted og omgivelser 

3.1.1.  Testbanens overflate og prøvingsstedets mål skal være i samsvar med ISO 10844:2011. Stedets overflate skal være 

uten puddersnø, høyt gress, løs jord eller slagg. Det skal ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet i 

nærheten av mikrofonen og lydkilden. Teknikeren som foretar målingene, skal plassere seg slik at avlesningen av 

måleinstrumentet ikke påvirkes.  

3.1.2.  Det skal ikke foretas målinger under ugunstige værforhold. Det skal sikres at resultatene ikke påvirkes av 

vindkast. 

De meteorologiske instrumentene skal plasseres i nærheten av prøvingsområdet i en høyde av 1,2 m ± 0,02 m. 

Målingene skal foretas når temperaturen i omgivelsesluften ligger mellom + 5 °C og + 40 °C. 

Prøvingene skal ikke gjennomføres dersom vindhastigheten, med vindkast, i mikrofonhøyde overstiger 5 m/s i 

støymålingsintervallet. 

Verdier for temperatur, vindhastighet, vindretning, relativ fuktighet og barometertrykk skal registreres i 

støymålingsintervallet. 

Ved registrering av avlesningene skal det ses bort fra støytopper som ikke ser ut til å være karakteristiske for 

kjøretøyets generelle lydnivå. 

Bakgrunnsstøyen skal måles i 10 sekunder umiddelbart før og etter en serie med kjøretøyprøvinger. Målingene 

skal foretas med de mikrofonene og mikrofonplasseringene som benyttes under prøvingen. Det A-vektede høyeste 

støytrykknivået skal rapporteres. 

Bakgrunnsstøyen (herunder eventuell vindstøy) skal ligge minst 10 dB under det A-vektede støytrykknivået hos 

kjøretøyet under prøvingen. Dersom forskjellen mellom bakgrunnsstøy og målt støy er mellom 10 og 15 dB(A), 

skal avlesningene på støynivåmåleren korrigeres på passende måte når prøvingsresultatene beregnes, etter 

følgende tabell: 

Forskjell mellom bakgrunnsstøy og 

støy som skal måles dB(A) 
10 11 12 13 14 15 

Korreksjon dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

3.2.  Kjøretøy 

3.2.1.  Kjøretøyet som prøves, skal være representativt for kjøretøyene som skal bringes i omsetning, og skal velges ut av 

produsenten i samråd med den tekniske instansen, for å oppfylle kravene i denne forordning. Målingene skal 

foretas uten tilhenger, unntatt for fast sammenkoplede kjøretøyer. Dersom produsenten ber om det, kan kjøretøyer 

med løftbare aksler måles med akslene i hevet posisjon.  
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Målingene skal foretas på kjøretøyer med en prøvingsmasse mt som er i samsvar med følgende tabell: 

Kjøretøy-

gruppe 
Kjøretøyets prøvingsmasse (mt) 

M1 mt = mro 

N1 mt = mro 

N2, N3 mt = 50 kg per kW nominell motoreffekt 

Ekstra belastning for å oppnå kjøretøyets prøvingsmasse skal plasseres over bakre drivaksel/ 

-aksler. Ekstra belastning kan utgjøre høyst 75 % av bakakselens største teknisk tillatte totalmasse. 

Prøvingsmassen skal oppnås med en toleranse på ± 5 %. 

Dersom den ekstra belastningens tyngdepunkt ikke kan bringes på linje med bakakselens 

midtpunkt, skal kjøretøyets prøvingsmasse ikke overstige summen av for- og bakakselens 

belastning med kjøretøyet uten last pluss den ekstra belastningen. 

Prøvingsmassen for kjøretøyer med mer enn to aksler skal være den samme som for et kjøretøy 

med to aksler. 

M2, M3 mt = mro — mannskapsmedlemmets masse (dersom det er relevant) 

eller, dersom prøvingene utføres på et delvis oppbygd kjøretøy uten karosseri, 

mt = 50 kg per kW nominell motoreffekt i samsvar med vilkårene ovenfor (se gruppe N2 og N3). 

3.2.2.  Dersom søkeren ber om det, skal et kjøretøy i gruppe M2, M3, N2 eller N3 anses som representativt for den ferdig-

oppbygde typen dersom prøvingene utføres på et delvis oppbygd kjøretøy uten karosseri. Ved prøving av et delvis 

oppbygd kjøretøy skal alle relevante lyddempende materialer, skillevegger og støyreduserende komponenter og 

systemer være montert på kjøretøyet slik det er konstruert av produsenten, med unntak av en del av karosseriet 

som bygges på et senere tidspunkt. 

Det kreves ingen ny prøving selv om det er montert en ekstra drivstofftank eller den originale drivstofftanken er 

blitt plassert et annet sted, forutsatt at andre kjøretøydeler eller -strukturer som vil kunne påvirke lydutslippene, 

ikke er endret. 

3.2.3.  Rullestøy fra dekk er omhandlet i forordning (EF) nr. 661/2009. Dekk som benyttes under prøvingen, skal være 

representative for kjøretøyet, og skal velges av kjøretøyprodusenten og registreres i tilføyelsen til tillegg 2 til 

vedlegg I til denne forordning. De skal svare til en av de dekkstørrelsene som er angitt for kjøretøyet som 

originalutstyr. Dekkene er eller vil bli tilgjengelige på markedet samtidig med kjøretøyet(1). De skal være pumpet 

opp til det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for kjøretøyets prøvingsmasse. Dekkene skal ha minst 

1,6 mm mønsterdybde. 

3.2.4.  Før målingene begynner, skal motoren settes i normal driftstilstand. 

3.2.5.  Dersom kjøretøyet trekkes av mer enn to hjul, skal det prøves med det trekket som er beregnet på vanlig bruk på 

vei. 

3.2.6.  Dersom kjøretøyet har en eller flere automatisk styrte vifter, skal dette systemet ikke påvirkes under målingene. 

3.2.7.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med et lyddempingsanlegg som inneholder fibermaterialer, skal det kondisjoneres før 

prøvingen i samsvar med vedlegg IV. 

  

(1) Ettersom dekkene bidrar betydelig til det samlede lydutslippet, må det tas hensyn til gjeldende bestemmelser om lydutslipp fra dekk/vei. 

Drivhjulsdekk, vinterdekk og spesialdekk som definert i UN-ECE-reglement nr. 117 punkt 2 skal på anbefaling fra produsenten ikke tas 

med ved målinger i forbindelse med typegodkjenning og prøving av produksjonssamsvar i samsvar med UNECE-reglement nr. 117  

(EUT L 307 av 23.11.2011, s. 3). 
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4.  PRØVINGSMETODER 

4.1. Måling av støy fra kjøretøyer i bevegelse 

4.1.1.  Generelle prøvingsforhold 

To linjer, AA′ og BB′, som er parallelle med linje PP′ og plassert henholdsvis 10 m foran og 10 m bak linje PP´, 

skal avmerkes på testbanen. 

Det skal foretas minst fire målinger på hver side av kjøretøyet og for hvert gir. Det kan foretas foreløpige målinger 

for å stille inn måleapparatet, men disse skal ikke tas i betraktning. 

Mikrofonen skal plasseres 7,5 m ± 0,05 m fra banens referanselinje CC’ og 1,2 m ± 0,02 m over bakken. 

Referanseaksen for frifeltsforhold (se IEC 61672-1:2002) skal være horisontal og vinkelrett på linjen CC’, som er 

kjøretøyets bane. 

4.1.2.  Særlige prøvingsforhold for kjøretøyer 

4.1.2.1.  Kjøretøyer i gruppe M1, M2 ≤ 3 500 kg og N1 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje 

AA’ og til dets bakre ende passerer linje BB’. Dersom kjøretøyet trekkes av mer enn to hjul, skal det prøves med 

det trekket som er beregnet på vanlig bruk på vei. 

Dersom kjøretøyet har et manuelt tilleggsgir eller en multi-giraksel, skal innstillingen for normal bykjøring 

benyttes. Girutvekslingsforholdene for langsom kjøring, parkering eller bremsing skal under alle omstendigheter 

holdes utenfor. 

Kjøretøyets prøvingsmasse skal være som angitt i tabellen i punkt 3.2.1. 

Prøvingshastigheten vtest er 50 km/t ± 1 km/t. Prøvingshastigheten skal være nådd når referansepunktet befinner 

seg ved linje PP’. 

4.1.2.1.1. Forholdet effekt/masse (PMR) 

PMR beregnes ved hjelp av følgende formel: 

PMR = (Pn/mt) × 1 000 der Pn måles i kW og mt måles i kg i samsvar med punkt 3.2.1 i dette vedlegg. 

PMR uten dimensjon benyttes til å beregne akselerasjon. 

4.1.2.1.2. Beregning av akselerasjon 

Akselerasjonsberegninger får anvendelse bare på gruppe M1, N1 og M2 ≤ 3500. 

Alle akselerasjoner beregnes med forskjellige kjøretøyhastigheter på testbanen. De oppgitte formlene benyttes til å 

beregne awot i, awot i+1 og awot test. Hastigheten ved enten AA’ eller PP’ defineres som kjøretøyets hastighet når 

referansepunktet passerer AA’ (vAA’) eller PP’ (vPP’). Hastigheten ved BB’ bestemmes når kjøretøyets bakre ende 

passerer BB’ (vBB’). Det skal angis i prøvingsrapporten hvilken metode som er benyttet i akselerasjons-

beregningen. 

Som følge av definisjonen av kjøretøyets referansepunkt er kjøretøyets lengde (lveh) angitt på forskjellige måter i 

formelen nedenfor. Dersom referansepunktet er i kjøretøyets front: l = lveh, i kjøretøyets midtpunkt: l = 1/2 lveh og i 

kjøretøyets bakre ende: l = 0. 

4.1.2.1.2.1. Beregningsmetoden for kjøretøyer med manuelt gir, automatgir, gir med automatisk tilpasning og trinnløs girkasse 

(CVT) som prøves med låste girutvekslingsforhold, er som følger: 

awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l))  
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awot test som benyttes til å bestemme girvalg, skal være gjennomsnittet av de fire awot test, i for hver gyldig 

måleprosedyre. 

Forakselerasjon kan benyttes. Punktet der gasspedalen trykkes inn før linje AA’, skal registreres i prøvings-

rapporten. 

4.1.2.1.2.2. Beregningsmetoden for kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste 

girutvekslingsforhold, er som følger: 

awot test som benyttes til å bestemme girvalg, skal være gjennomsnittet av de fire awot test, i for hver gyldig 

måleprosedyre. 

Dersom innretninger eller tiltak oppført i punkt 4.1.2.1.4.2 kan benyttes til å kontrollere girvalget med sikte på å 

oppfylle prøvingskravene, skal awot test beregnes ved hjelp av følgende formel: 

awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l)) 

Forakselerasjon kan benyttes. 

Dersom innretninger eller tiltak oppført i punkt 4.1.2.1.4.2 ikke benyttes, skal awot test beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

awot_testPP-BB = ((vBB’/3,6)2 – (vPP’/3,6)2)/(2*(10+l)) 

awot_test PP-BB: akselerasjonen mellom punkt PP og BB 

Forakselerasjon skal ikke benyttes. 

Gasspedalen trykkes inn når kjøretøyets referansepunkt passerer linje AA’. 

4.1.2.1.2.3. Målakselerasjon 

Ved målakselerasjonen a urban defineres den typiske akselerasjonen i bytrafikk, framkommet gjennom statistiske 

undersøkelser. Det er en funksjon som avhenger av kjøretøyets PMR. 

Målakselerasjonen a urban skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 

4.1.2.1.2.4.  Referanseakselerasjon 

Ved referanseakselerasjonen awot ref defineres akselerasjonen som kreves under akselerasjonsprøving på testbane. 

Det er en funksjon som avhenger av kjøretøyets PMR. Denne funksjonen er forskjellig for hver kjøretøygruppe. 

Referanseakselerasjonen awot ref skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) –1,41 for PMR ≥ 25 

a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 for PMR < 25 

4.1.2.1.3.  Deleffektfaktor kP 

Deleffektfaktoren kP (se punkt 4.1.3.1) benyttes til vektet kombinasjon av resultatene fra akselerasjonsprøvingen 

og prøvingen med konstant hastighet for kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

Ved andre prøvinger enn prøving med ett gir skal a wot ref benyttes i stedet for a wot test (se punkt 4.1.3.1). 

4.1.2.1.4.  Valg av girutvekslingsforhold: 

Valget av girutvekslingsforhold til prøvingen avhenger av deres spesifikke akselerasjonspotensial awot med full 

gass, i samsvar med den referanseakselerasjon awot ref som kreves for akselerasjonsprøving med full gass.  
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Enkelte kjøretøyer kan ha forskjellige former for programvarer eller innstillinger for girutvekslingen (f.eks. sport, 

vinter eller tilpasset). Dersom kjøretøyet har ulike driftsinnstillinger som gir gyldige akselerasjoner, skal kjøretøy-

produsenten godtgjøre overfor den tekniske instansen at kjøretøyet prøves med den driftsinnstillingen som oppnår 

en akselerasjon som ligger så nær a wot ref som mulig. 

4.1.2.1.4.1.  Kjøretøyer med manuelt gir, automatgir, gir med automatisk tilpasning eller CVT som prøves med låste girutveks-

lingsforhold 

 Følgende vilkår for valg av girutvekslingsforhold er mulige: 

a) Dersom et bestemt girutvekslingsforhold gir en akselerasjon som ligger innenfor et toleranseområde på ± 5 % 

av referanseakselerasjonen awot ref, og som ikke overstiger 2,0 m/s2, skal det prøves med denne girutvekslingen. 

b) Dersom ingen girutvekslingsforhold gir den akselerasjon som kreves, velges et utvekslingsforhold «i» ved en 

akselerasjon som er høyere, og et utvekslingsforhold «i + 1» ved en akselerasjon som er lavere enn referanse-

akselerasjonen. Dersom akselerasjonsverdien for girutveksling «i» ikke overstiger 2,0 m/s2, skal det prøves 

med begge girutvekslingsforhold. Vektingsfaktoren i forhold til referanseakselerasjonen awot ref skal beregnes 

ved hjelp av følgende formel: 

k = (a wot ref – a wot (i+1))/(a wot (i) – a wot (i+1)) 

c) Dersom akselerasjonsverdien for girutveksling i overstiger 2,0 m/s2, skal det første girutvekslingsforholdet 

som gir en akselerasjon under 2,0 m/s2, benyttes, med mindre girutvekslingsforhold i + 1 gir en akselerasjon 

som er mindre enn aurban. I dette tilfellet skal det benyttes to gir, i og i + 1, der giret i gir en akselerasjon som 

overstiger 2,0 m/s2. I andre tilfeller skal det ikke benyttes noe annet gir. Akselerasjonen awot test som oppnås 

under prøvingen, skal benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP i stedet for awot ref. 

d) Dersom kjøretøyets kraftoverføring har bare ett girutvekslingsforhold, skal akselerasjonsprøvingen utføres i 

dette giret. Den oppnådde akselerasjonen skal deretter benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP i stedet for 

awot ref. 

e) Dersom det nominelle turtallet overskrides i et girutvekslingsforhold før kjøretøyet passerer linje BB’, skal 

nærmeste høyere gir benyttes. 

4.1.2.1.4.2.  Kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste girutvekslingsforhold 

 Girspakposisjonen for helautomatisk drift skal benyttes. 

 Akselerasjonsverdien awot test skal beregnes som fastlagt i punkt 4.1.2.1.2.2. 

 Under prøvingen kan det deretter skiftes til lavere gir og høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere 

akselerasjon er ikke tillatt. Girskift til et utvekslingsforhold som ikke benyttes i bytrafikk, skal unngås. 

 Det er derfor tillatt å montere og benytte elektroniske eller mekaniske innretninger, herunder alternative girspak-

posisjoner, for å unngå nedgiring til et girutvekslingsforhold som vanligvis ikke benyttes under de særlige 

prøvingsforholdene i bytrafikk. 

 Den oppnådde akselerasjonen awot test skal være større enn eller lik med aurban. 

 Om mulig skal produsenten treffe tiltak for å unngå en akselerasjonsverdi awot test som er større enn 2,0 m/s2. 

 Den oppnådde akselerasjonen awot test skal deretter benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP (se punkt 4.1.2.1.3) i 

stedet for awot ref. 

4.1.2.1.5.  Akselerasjonsprøving 

Produsenten skal bestemme referansepunktets posisjon før linje AA’ der gasspedalen skal trykkes helt inn. 

Gasspedalen skal trykkes helt inn (så raskt som mulig) når kjøretøyets referansepunkt når det fastsatte punktet. 

Gasspedalen skal holdes helt inne til kjøretøyets bakre ende når linje BB’. Gasspedalen skal deretter slippes så 

raskt som mulig. Punktet der gasspedalen trykkes helt inn, skal registreres i prøvingsrapporten. Den tekniske 

instansen skal ha mulighet for å foreta forhåndsprøving.  
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For semitrailervogntog bestående av to fast sammenkoplede enheter som anses som ett kjøretøy, skal semitraileren 

ikke tas i betraktning ved vurdering av når linje BB’ passeres. 

4.1.2.1.6.  Prøving med konstant hastighet 

Prøvingen med konstant hastighet skal utføres i samme gir som for akselerasjonsprøvingen, med en konstant 

hastighet på 50 km/t og en toleranse på ± 1 km/t mellom AA’ og BB’. Ved prøving med konstant hastighet skal 

hastighetsregulatoren være innstilt slik at hastigheten holdes konstant mellom AA’ og BB’. Dersom giret er låst 

under akselerasjonsprøvingen, skal det samme giret være låst under prøvingen med konstant hastighet. 

Det kreves ikke prøving med konstant hastighet for kjøretøyer med PMR < 25. 

4.1.2.2.  Kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje 

AA’ og til dets bakre ende passerer linje BB’. Prøvingen skal utføres uten tilhenger eller semitrailer. Dersom 

tilhengeren ikke uten videre kan koples fra trekkvognen, skal tilhengeren ikke tas i betraktning ved vurdering av 

når linje BB’ passeres. Dersom kjøretøyet har slikt utstyr som en betongblander, en kompressor osv., skal dette 

utstyret ikke være i drift under prøvingen. Kjøretøyets prøvingsmasse skal angis i tabellen oppført i punkt 3.2.1. 

Intervaller for prøvingsparametrer for gruppe M2 > 3 500 kg, N2 

Når referansepunktet passerer linje BB’, skal turtallet nBB’ være mellom 70 % og 74 % av turtallet S der motoren 

yter sin nominelle største effekt, og kjøretøyets hastighet skal være 35 km/t ± 5 km/t. Det skal påses at 

akselerasjonen er stabil mellom linje AA’ og linje BB’. 

Intervaller for prøvingsparametrer for gruppe M3 og N3: 

Når referansepunktet passerer linje BB’, skal turtallet nBB’ være mellom 85 % og 89 % av turtallet S der motoren 

yter sin nominelle største effekt, og kjøretøyets hastighet skal være 35 km/t ± 5 km/t. Det skal påses at 

akselerasjonen er stabil mellom linje AA’ og linje BB’. 

4.1.2.2.1.  Valg av girutvekslingsforhold: 

4.1.2.2.1.1.  Kjøretøyer med manuelt gir 

Det skal påses at akselerasjonen er stabil. Girvalget bestemmes ut fra intervallene for prøvingsparametrene. 

Dersom hastigheten avviker mer enn den oppgitte toleransen, skal det prøves med to gir, ett over og ett under 

målhastigheten. 

Dersom mer enn ett gir oppfyller prøvingsvilkårene, skal det gir som ligger nærmest 35 km/t, benyttes. Dersom 

ingen gir oppfyller prøvingsvilkåret for vtest, skal det prøves med to gir, ett over og ett under vtest. Motorens 

målturtall skal oppnås under alle forhold. 

Det skal påses at akselerasjonen er stabil. Dersom det ikke lar seg gjøre å sikre stabil akselerasjon med et bestemt 

gir, skal det giret ikke tas i betraktning. 

4.1.2.2.1.2.  Kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT 

 Girspakposisjonen for helautomatisk drift skal benyttes. Under prøvingen kan det deretter skiftes til lavere gir og 

høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er ikke tillatt. Girskift til et utvekslingsforhold som 

ikke benyttes i bytrafikk, under de oppgitte prøvingsforholdene, skal unngås. Det er derfor tillatt å montere og 

benytte elektroniske eller mekaniske innretninger for å unngå nedgiring til et girutvekslingsforhold som vanligvis 

ikke benyttes under de særlige prøvingsforholdene i bytrafikk. 

 Dersom kjøretøyet har en girkonstruksjon med bare ett girvalg (drive) som begrenser turtallet under prøvingen, 

skal kjøretøyet bare prøves ut fra sin målhastighet. Dersom kjøretøyet har en motor- og girkombinasjon som ikke 

oppfyller kravene i punkt 4.1.2.2.1.1, skal kjøretøyet bare prøves ut fra sin målhastighet. Kjøretøyets målhastighet 

(vBB’) for prøvingen er = 35 km/t ± 5km/t. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er tillatt etter at kjøretøyets 

referansepunkt har passert linje PP’. Det skal utføres to prøvinger, én med slutthastighet vtest = vBB’ + 5 km/t, og én 

med slutthastighet vtest = vBB’ – 5 km/t. Det registrerte lydnivået skal være det prøvingsresultat som har gitt høyest 

turtall fra AA’ til BB’.  
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4.1.2.2.2.  Akselerasjonsprøving 

Når kjøretøyets referansepunkt når linje AA’, skal gasspedalen trykkes helt inn (uten automatisk nedgiring til et 

lavere gir enn det som vanligvis brukes under bykjøring) og holdes helt inne til kjøretøyets bakre ende passerer 

BB’, men referansepunktet skal være minst 5 m bak BB’. Gasspedalen skal deretter slippes. 

For semitrailervogntog bestående av to fast sammenkoplede enheter som anses som ett kjøretøy, skal semitraileren 

ikke tas i betraktning ved vurdering av når linje BB’ passeres. 

4.1.3.  Tolking av resultatene 

Det høyeste A-vektede lydtrykknivået som måles hver gang kjøretøyet passerer mellom de to linjene AA’ og BB’, 

skal registreres. Dersom det observeres en støytopp som åpenbart ikke er karakteristisk for det generelle 

lydtrykknivået, skal det ses bort fra målingen. Det skal foretas minst fire målinger for hvert prøvingsforhold, på 

hver side av kjøretøyet og for hvert gir. Venstre og høyre side kan måles samtidig eller etter hverandre. De fire 

første gyldige måleresultatene på rad innenfor 2 dB(A), etter at ugyldige resultater er strøket (se punkt 3.1), skal 

benyttes til å beregne det endelige resultatet for en side av kjøretøyet. Gjennomsnittsverdien for hver side skal 

beregnes for seg. Det foreløpige resultatet er den høyeste verdien av de to gjennomsnittsverdiene, avrundet til 

første desimal. 

Hastighetsmålingene ved linje AA’, BB’, og PP’ skal registreres og benyttes i beregningene med en signifikant 

desimal. 

Den beregnede akselerasjonen awot test skal registreres med to desimaler. 

4.1.3.1.  Kjøretøyer i gruppe M1, N1 og M2 ≤ 3 500 kg 

De beregnede verdiene for akselerasjonsprøvingen og prøvingen med konstant hastighet framkommer ved hjelp av 

følgende formler: 

Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i) – Lwot (i+1)) 

Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1)) 

der k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) – awot (i+1)) 

Ved prøving med én girutveksling er verdiene prøvingsresultatet fra hver prøving. 

Det endelige resultatet beregnes ved å kombinere Lwot rep og Lcrs rep. Ligningen er: 

Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep) 

Vektingsfaktoren kP, gir deleffektfaktoren for bykjøring. Ved andre prøvinger enn prøving med ett gir skal kP 

beregnes ved hjelp av følgende formel: 

kP = 1 – (aurban/awot ref) 

Dersom det bare er angitt ett gir for prøvingen, skal kP beregnes ved hjelp av følgende formel: 

kP = 1 – (aurban/awot test) 

I tilfeller der awot test er mindre enn aurban: 

kP = 0. 

4.1.3.2.  Kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 

Når det prøves med ett gir, skal det endelige resultatet være likt med det foreløpige resultatet. Når det prøves med 

to gir, skal den aritmetiske middelverdien av de foreløpige resultatene beregnes.  
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4.2.  Måling av støy fra stillestående kjøretøyer 

4.2.1.  Lydnivå i nærheten av kjøretøyet 

Måleresultatene skal føres inn i den prøvingsrapport som er nevnt i tilføyelsen til tillegg 2 til vedlegg I. 

4.2.2.  Akustiske målinger 

Målingene skal utføres med en presisjonslydmåler eller tilsvarende målesystem som definert i punkt 2.1. 

4.2.3.  Prøvingssted — lokale forhold som nevnt i figur 2 og figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.3.1.  I nærheten av mikrofonen skal det ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet, og det skal ikke befinne seg 

noen person mellom mikrofonen og støykilden. Den som leser av måleren, skal være plassert slik at måleresultatet 

ikke påvirkes. 

4.2.4.  Forstyrrende lyder og vindpåvirkning 

Utslag på måleinstrumentene fra bakgrunnsstøy og vind skal ligge minst 10 dB(A) under lydnivået som skal 

måles. Det kan monteres en egnet vindskjerm på mikrofonen, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning på 

mikrofonens følsomhet (se punkt 2.1). 

4.2.5.  Målemetode 

4.2.5.1.  Type og antall målinger 

Det høyeste lydnivået uttrykt i A-vektede desibel (dB(A)) skal måles i den driftsperiode som er nevnt i punkt 

4.2.5.3.2.1. 

Det skal foretas minst tre målinger på hvert målepunkt. 

4.2.5.2.  Plassering og klargjøring av kjøretøyet 

Kjøretøyet skal plasseres i prøvingsområdets midtfelt med girspaken i fri og clutchen innkoplet. Dersom 

kjøretøyets konstruksjon ikke tillater dette, skal kjøretøyet prøves i samsvar med produsentens instrukser for 

prøving av stasjonær motor. Før hver måleserie skal motoren settes i normal driftstilstand i henhold til 

produsentens spesifikasjoner. 

Dersom kjøretøyet har en eller flere automatisk styrte vifter, skal dette systemet ikke påvirkes under lydnivå-

målingene. 

Et eventuelt panser eller en eventuell luke til motorrommet skal være stengt. 

4.2.5.3.  Støymåling i nærheten av eksosrøret som nevnt i figur 2 og figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.5.3.1.  Mikrofonplasseringer 

4.2.5.3.1.1.  Mikrofonen skal plasseres 0,5 m ± 0,01 m fra eksosrørets referansepunkt som fastlagt i figur 2 og figur 3a–3d i 

tillegget, og i en vinkel av 45° (± 5°) på rørmunningens utstrømmingsakse. Mikrofonen skal være i høyde med 

referansepunktet, men minst 0,2 m fra bakken. Mikrofonens referanseakse skal ligge i et plan parallelt med 

bakken, og skal være rettet mot referansepunktet på eksosutløpet. Dersom det er mulig med to mikrofon-

plasseringer, skal den plasseringen som sideveis er lengst fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen benyttes. 

Dersom eksosrørets utstrømmingsakse er 90° på kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, skal mikrofonen plasseres 

på det punkt som er lengst fra motoren. 

4.2.5.3.1.2.  For kjøretøyer der eksosanlegget har utløp med en innbyrdes avstand på over 0,3 m, skal det foretas målinger for 

hvert utløp. Det høyeste nivået skal registreres. 

4.2.5.3.1.3.  For et eksosanlegg som har to eller flere utløp med en innbyrdes avstand på under 0,3 m, og som er koplet til den 

samme lyddemperen, skal det foretas bare én måling; mikrofonen skal plasseres ved det utløp som er nærmest en 

av kjøretøyets ytterkanter eller, dersom det ikke finnes et slikt utløp, ved det utløpet som er lengst fra bakken.  
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4.2.5.3.1.4.  For kjøretøyer med et vertikalt eksosanlegg (f.eks. nyttekjøretøyer) skal mikrofonen plasseres i høyde med 

eksosutløpet. Mikrofonens akse skal være vertikal og rettet oppover. Den skal plasseres 0,5 m ± 0,01 m fra 

eksosrørets referansepunkt, men aldri under 0,2 m fra den side av kjøretøyet som er nærmest eksosutløpet. 

4.2.5.3.1.5.  Dersom eksosutløpet er plassert under kjøretøyets karosseri, skal mikrofonen plasseres minst 0,2 m fra den delen 

av kjøretøyet som er nærmest, på det nærmeste punktet, men aldri under 0,5 m fra eksosrørets referansepunkt, og i 

en høyde av 0,2 m over bakken, men ikke eksosstrømmens akse. Dersom dette ikke er fysisk mulig, trenger 

vinkelkravet i punkt 4.2.5.3.1.1 ikke oppfylles. 

4.2.5.3.1.6.  Eksempler på mikrofonens plassering, alt etter eksosrørets plassering, er å finne i figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.5.3.2.  Motorens driftsforhold 

4.2.5.3.2.1.  Motorens målturtall 

— 75 % av turtallet S for kjøretøyer med nominelt turtall ≤ 5 000 min-1 

— 3 750 min-1 for kjøretøyer med nominelt turtall over 5 000 min-1 og under 7 500 min-1 

— 50 % av turtallet S for kjøretøyer med nominelt turtall ≥ 7 500 min-1 

 Dersom kjøretøyet ikke kan nå et slikt turtall, skal målturtallet være 5 % under det høyest mulige turtallet under 

den stillestående prøvingen. 

4.2.5.3.2.2.  Prøvingsmetode 

 Turtallet skal økes gradvis fra tomgang til målturtall, uten å overstige en toleranse på ± 3 % av målturtallet, og 

holdes konstant. Deretter skal gasspedalen slippes raskt, og turtallet skal gå tilbake til tomgang. Lydnivået skal 

måles i en driftsperiode med konstant turtall i ett sekund og gjennom hele retardasjonsperioden. Målingen av det 

høyeste lydnivået i løpet av denne driftsperioden, avrundet til én desimal, skal anses som prøvingsverdien. 

4.2.5.3.2.3.  Prøvingsvalidering 

 Målingen skal anses som gyldig dersom prøvingsturtallet ikke avviker fra målturtallet med mer enn ± 3 % i minst 

ett sekund. 

4.2.6.  Resultater 

Det skal foretas minst tre målinger i hver prøvingsposisjon. Det høyeste A-vektede lydtrykknivået som vises under 

hver av de tre målingene skal registreres. De tre første gyldige måleresultatene på rad innenfor 2 dB(A), etter at 

ugyldige resultater er strøket (idet det tas hensyn til spesifikasjonene for prøvingsstedet som nevnt i punkt 3.1), 

skal benyttes til å bestemme det endelige resultatet for den aktuelle måleposisjonen. Det høyeste lydnivået fra alle 

måleposisjoner og fra de tre måleresultatene skal utgjøre det endelige resultatet. 

5.  Støy fra elektriske hybridkjøretøyer i gruppe M1 i bevegelse, med en forbrenningsmotor som ikke kan være i gang 

når kjøretøyet står stille (data som er rapportert for å gjøre det lettere å prøve kjøretøyet når det er i bevegelse). 

5.1. For å gjøre det lettere å foreta samsvarsprøving av elektriske hybridkjøretøyer i bevegelse — der en forbrennings-

motor ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille — anses følgende opplysninger om målinger av lydtrykknivå 

utført i samsvar med punkt 4.1 i vedlegg II for motorvogner i bevegelse, som referansedata for samsvar i 

bevegelse: 

a) Gir (i) eller, for kjøretøyer som prøves med ulåste girutvekslingsforhold, valgt prøvingsposisjon for girspaken. 

b) Omkoplerens posisjon under måling av lydtrykknivået Lwot,(i) (dersom omkopler er montert). 

c) Forakselerasjonens lengde lPA i m. 
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d) Kjøretøyets gjennomsnittshastighet i km/t ved begynnelsen av akselerasjon med full gass for prøvinger i gir (i). 

e) Lydtrykknivået Lwot,(i) i dB(A) ved prøvinger med helt åpent gasspjeld i gir (i), definert som den høyeste av de 

to verdiene som framkommer ved separat beregning av gjennomsnittet av de enkelte måleresultatene ved hver 

enkelt mikrofonplassering. 

5.2.  Referansedataene for samsvar i bevegelse skal føres inn i EU-typegodkjenningsdokumentet slik det er angitt i 

punkt 2.3 i tilføyelsen til tillegg 2 til vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 

Figurer 

 

Figur 1: Målepunkter for kjøretøyer i bevegelse 
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Figur 3a Figur 3b 

 

 
 

Figur 3c Figur 3d 

 

Figur 3a–3d: Eksempler på mikrofonens plassering, alt etter eksosrørets plassering. 

 _____  
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VEDLEGG III 

GRENSEVERDIER 

Lydnivået som måles i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II, avrundet til nærmeste heltall, skal ikke overstige følgende 

grenser: 

Kjøretøy-

gruppe 

Beskrivelse av 

kjøretøygruppe 

Grenseverdier uttrykt i dB(A) 

[desibel (A)] 

  
Fase 1 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2016 

Fase 2 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2020 

og for første registrering fra  

1. juli 2022 

Fase 3 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2024 

og for første registrering fra  

1. juli 2026 

M Kjøretøyer til 

persontransport 

   

M1 Forholdet effekt/masse 

≤ 120 kW/1 000 kg 

72(1) 70(1) 68(1) 

M1 120 kW/1 000 kg  

< forholdet effekt/masse 

≤ 160 kW/1 000 kg 

73 71 69 

M1 160 kW/1 000 kg  

< forholdet effekt/masse 

75 73 71 

M1 Forholdet effekt/masse 

> 200 kW/1 000 kg 

Antall seter ≤ 4 

Førersetets R-punkt 

≤ 450 mm fra bakken 

75 74 72 

M2 Masse ≤ 2 500 kg 72 70 69 

M2 2 500 kg < masse  

≤ 3 500 kg 

74 72 71 

M2 3 500 kg < masse  

≤ 5 000 kg 

Nominell motoreffekt 

≤ 135 kW 

75 73 72 

M2 3 500 kg < masse  

≤ 5 000 kg 

Nominell motoreffekt 

> 135 kW 

75 74 72 

M3 Nominell motoreffekt 

≤ 150 kW 

76 74 73(2) 

M3 150 kW < nominell 

motoreffekt ≤ 250 kW 

78 77 76(2) 

M3 Nominell motoreffekt 

> 250 kW 

80 78 77(2) 
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Kjøretøy-

gruppe 

Beskrivelse av 

kjøretøygruppe 

Grenseverdier uttrykt i dB(A) 

[desibel (A)] 

  
Fase 1 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2016 

Fase 2 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2020 

og for første registrering fra  

1. juli 2022 

Fase 3 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2024 

og for første registrering fra  

1. juli 2026 

N Kjøretøyer til 

godstransport 

   

N1 Masse ≤ 2 500 kg 72 71 69 

N1 2 500 kg < masse  

≤ 3 500 kg 

74 73 71 

N2 Nominell motoreffekt 

≤ 135 kW 

77 75(2) 74(2) 

N2 Nominell motoreffekt 

> 135 kW 

78 76(2) 75(2) 

N3 Nominell motoreffekt 

≤ 150 kW 

79 77 76(2) 

N3 150 kW < nominell 

motoreffekt ≤ 250 kW 

81 79 77(2) 

N3 Nominell motoreffekt 

> 250 kW 

82 81 79(2) 

Grenseverdiene skal forhøyes med 1 dB (2 dB(A) for gruppe N3 og M3) for kjøretøyer som er i samsvar med den relevante definisjonen av 

terrenggående kjøretøyer i del A punkt 4 i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

For kjøretøyer i gruppe M1 er de forhøyde grenseverdiene for terrenggående kjøretøyer gyldige bare dersom største teknisk tillatte totalmasse er 

> 2 tonn. 

Grenseverdiene skal økes med 2 db(A) for kjøretøyer som er tilgjengelige for rullestol og pansrede kjøretøyer som definert i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF. 

(1) Kjøretøyer i gruppe M1 utledet av kjøretøyer i gruppe N1: Kjøretøyer i gruppe M1 med R-punkt > 850 mm fra bakken og tillatt totalmasse 

over 2 500 kg må ligge innenfor grenseverdiene for N1 (2 500 kg < masse ≤ 3 500 kg). 

(2) + to år for nye kjøretøytyper og + ett år for registrering av nye kjøretøyer. 
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VEDLEGG IV 

LYDDEMPINGSANLEGG MED AKUSTISK ABSORBERENDE FIBERMATERIALER 

1.  GENERELT 

Det kan benyttes lydabsorberende fibermaterialer i lyddempingsanlegg, eller i komponenter til dem, når et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Eksosgassen kommer ikke i kontakt med fibermaterialene. 

b) Lyddempingsanlegget, eller dets komponenter, tilhører samme familie som anlegg eller komponenter der det i 

forbindelse med EU-typegodkjenning av en annen kjøretøytype i henhold kravene i denne forordning er godtgjort at 

det ikke skjer noen forringelse. 

Dersom verken vilkåret i bokstav a) eller i bokstav b) i første ledd er oppfylt, skal hele lyddempingsanlegget eller dets 

komponenter gjennomgå konvensjonell kondisjonering etter en av framgangsmåtene i punkt 1.1, 1.2 og 1.3. 

Ved anvendelse av bokstav b) i første ledd skal en gruppe lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, anses å være 

av samme familie når samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f)  Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet. 

1.1. Kontinuerlig kjøring på vei i 10 000 km 

1.1.1.  50 ± 20 % av denne kjøringen skal bestå i bykjøring, og resten skal være langdistansekjøring i høy hastighet; 

kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med et tilsvarende program på testbane. 

1.1.2.  Det skal veksles mellom de to formene for kjøring minst to ganger. 

1.1.3.  Det fullstendige prøvingsprogrammet skal inneholde minst ti pauser av minst tre timers varighet for å kunne reprodusere 

effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

1.2.  Kondisjonering i prøvingsbenk 

1.2.1.  Med bruk av standarddeler og ved å følge kjøretøyprodusentens anvisninger skal lyddempingsanlegget, eller dets 

komponenter, monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I, eller på den motoren som er nevnt i punkt 

1.4 i vedlegg I. Kjøretøyet nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I skal plasseres på et rulledynamometer. Motoren nevnt i punkt 

1.4 i vedlegg I skal koples til et dynamometer. 

1.2.2.  Prøvingen skal utføres i seks sekstimersperioder med en pause på minst tolv timer mellom hver periode for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

1.2.3.  I hver sekstimersperiode skal motoren kjøres i tur og orden under følgende forhold: 

a) Fem minutter på tomgang. 

b) En time med 1/4 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

c) En time med 1/2 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

d) Ti minutter med full belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S).  
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e) 15 minutter med 1/2 belastning på nominelt største turtall (S). 

f) 30 minutter med 1/4 belastning på nominelt største turtall (S). 

De seks sekvensenes totale varighet: Tre timer. 

Hver periode skal omfatte to omganger med disse seks fasene i rekkefølge fra a) til f). 

1.2.4.  Under prøvingen skal lyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke avkjøles ved hjelp av et tvungent avtrekk som 

simulerer normal luftflyt rundt kjøretøyet. Dersom produsenten ber om det, kan imidlertid lyddempingsanlegget eller 

dets komponenter avkjøles slik at temperaturen ikke overstiger den som måles ved innløpet når kjøretøyet kjøres på 

høyeste hastighet. 

1.3. Kondisjonering ved pulsering 

1.3.1. Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I, eller 

på den motoren som er nevnt i punkt 1.4 i vedlegg I. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledyna-

mometer. 

I sistnevnte tilfelle skal motoren koples til et dynamometer. Prøvingsutstyret, vist med en detaljert tegning i figur 1 i 

tillegget til dette vedlegg, skal monteres ved lyddempingsanleggets utløp. Alt annet utstyr som gir tilsvarende resultater, 

skal godtas. 

1.3.2. Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at strømmen av eksosgass vekselvis brytes og åpnes 2 500 ganger ved 

hjelp av den hurtiglukkende ventilen. 

1.3.3. Ventilen skal åpne seg når eksosgassens mottrykk, målt minst 100 mm nedenfor inngangsflensen, når en verdi mellom 

0,35 og 0,40 kPa. Den skal lukke seg når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra det stabiliserte mottrykket 

med ventilen åpen. 

1.3.4. Forsinkelsesreleet skal stilles inn for den gassutstrømmingsperiode som følger av bestemmelsene i punkt 1.3.3. 

1.3.5. Turtallet skal være 75 % av det turtall (S) der motoren yter sin største effekt. 

1.3.6. Effekten dynamometeret viser, skal være 50 % av den effekten med full gass som måles ved 75 % av turtallet (S). 

1.3.7. Eventuelle dreneringshull skal være stengt under prøvingen. 

1.3.8. Hele prøvingen skal fullføres i løpet av 48 timer. 

Om nødvendig skal det legges inn en avkjølingsperiode etter hver time. 

 _____  
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Tillegg 

 

Figur 1 

Prøvingsutstyr til kondisjonering ved pulsering 

1.  Inngangsflens eller -hylse som skal tilsluttes utløpet på lyddempingsanlegget som prøves 

2.  Håndbetjent reguleringsventil 

3.  Trykkpulstank med en største kapasitet på 40 l og en fyllingstid på minst ett sekund 

4.  Trykkbryter med et driftsområde på 0,05 til 2,5 bar 

5.  Forsinkelsesrelé 

6.  Pulsteller 

7.  Det kan benyttes en hurtiglukkende ventil, f.eks. motorbremsventil, 60 mm i diameter. Ventilen styres av en pneumatisk 

sylinder som utvikler en kraft på 120 N ved 4 bar. Reaksjonstiden, både ved åpning og stenging, skal ikke overstige 

0,5 sekunder 

8.  Avtrekk for eksosgass 

9.  Bøyelig rør 

10.  Trykkmåler 

 _____  
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VEDLEGG V 

TRYKKLUFTSTØY 

1.  MÅLEMETODE 

Målingen utføres med mikrofonene i posisjon 2 og 6 som vist i figur 1 i tillegget, med stillestående kjøretøy. Det høyeste  

A-vektede lydnivået skal registreres under utluftning av trykkregulatoren og under utluftning etter bruk av både driftsbrems 

og parkeringsbrems. 

Støyen under trykkregulatorens utluftning måles med motoren på tomgang. Utluftningsstøyen registreres mens drifts- og 

parkeringsbremsen er i bruk; før hver måling må trykkluften opp på høyest tillatte driftstrykk, og motoren stanses deretter. 

2.  VURDERING AV RESULTATENE 

Det foretas to målinger fra hver mikrofonplassering. For å kompensere for unøyaktig måleutstyr reduseres meteravles-

ningen med 1 dB(A), og den reduserte verdien anses som måleresultat. Resultatene anses som gyldige dersom forskjellen 

mellom målingene fra én mikrofonplassering ikke overstiger 2 dB(A). Den høyeste måleverdien anses som resultatet. 

Dersom denne verdien overstiger lydnivågrensen med 1 dB(A), foretas ytterligere to målinger fra den aktuelle mikrofon-

plasseringen. I dette tilfellet må tre av fire måleresultater som oppnås fra denne plasseringen ligge innenfor lydnivågrensen. 

3.  GRENSEVERDI 

Lydnivået skal ikke overstige 72 dB(A). 

 _____  
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Tillegg 

Figur 1: Mikrofonplasseringer ved måling av trykkluftstøy 

 

Målingen utføres på det stillestående kjøretøyet i samsvar med figur 1, fra to mikrofonplasseringer i en avstand av 7 m fra 

kjøretøyenes ytterkant og 1,2 m over bakken. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR FOR KJØRETØYER 

1.  GENERELT 

Kravene i dette vedlegg er i tråd med den prøvingen som skal utføres for å kontrollere produksjonssamsvar (COP) i 

samsvar med punkt 5 i vedlegg I. 

2.  PRØVINGSMETODE 

Prøvingsstedet og måleinstrumentene skal være som beskrevet i vedlegg II. 

2.1. Kjøretøyene som prøves, skal gjennomgå prøving med hensyn til måling av lyd fra kjøretøy i bevegelse som oppført i 

punkt 4.1 i vedlegg II. 

2.2.  Trykkluftstøy 

Kjøretøyer som har en største teknisk tillatte totalmasse over 2 800 kg og er utstyrt med trykkluftsystem, skal gjennomgå 

ytterligere prøving med hensyn til måling av trykkluft som oppført i punkt 1 i vedlegg V. 

2.3.  Tilleggsbestemmelser om lydutslipp (ASEP) 

Kjøretøyprodusenten skal vurdere samsvaret med ASEP ved å foreta en hensiktsmessig evaluering, eller ved å utføre den 

prøving som er beskrevet i vedlegg VII. 

3.  STIKKPRØVETAKING OG EVALUERING AV RESULTATENE 

Ett kjøretøy skal velges ut og gjennomgå de prøvingene som er oppført i punkt 2 i dette vedlegg. Dersom kjøretøyets 

lydnivå ikke overstiger grenseverdien i vedlegg III, og eventuelt i vedlegg V punkt 3, med mer enn 1 dB(A), skal 

kjøretøytypen anses å oppfylle kravene i denne forordning. 

Dersom ett av prøvingsresultatene ikke oppfyller COP-kravene i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF, skal ytterligere to 

kjøretøyer av samme type prøves i henhold til punkt 2 i dette vedlegg. 

Dersom prøvingsresultatene for det andre og det tredje kjøretøyet oppfyller COP-kravene i vedlegg X til direktiv 

2007/46/EF, anses produksjonssamsvar å foreligge. 

Dersom ett av prøvingsresultatene for det andre eller det tredje kjøretøyet ikke oppfyller COP-kravene i vedlegg X til 

direktiv 2007/46/EF, skal kjøretøytypen anses ikke å oppfylle kravene i denne forordning, og produsenten skal treffe de 

tiltak som er nødvendige for å gjenopprette samsvaret. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

MÅLEMETODE FOR Å VURDERE SAMSVAR MED TILLEGGSBESTEMMELSENE OM LYDUTSLIPP 

1.  GENERELT 

I dette vedlegg beskrives en målemetode for å vurdere om kjøretøyet er i samsvar med tilleggsbestemmelsene om 

lydutslipp (ASEP) som er oppført i artikkel 7. 

Det er ikke obligatorisk å utføre faktiske prøvinger når det søkes om EU-typegodkjenning. Produsenten skal undertegne 

samsvarserklæringen som er oppført i tillegget. Godkjenningsmyndigheten kan be om ytterligere opplysninger 

vedrørende samsvarserklæringen og gjennomføre de prøvinger som er beskrevet nedenfor. 

Framgangsmåten i dette vedlegg forutsetter at det utføres en prøving i samsvar med vedlegg II. Den prøvingen som er 

oppført i vedlegg II, skal gjennomføres på samme testbane og under lignende forhold som ved prøvingene i dette 

vedlegg. 

2.  MÅLEMETODE 

2.1. Måleinstrumenter og måleforhold 

Med mindre det er angitt noe annet, skal måleinstrumentene, måleforholdene og kjøretøyets tilstand svare til spesifi-

kasjonene i punkt 2 og 3 i vedlegg II. 

Dersom kjøretøyet har ulike driftsinnstillinger som påvirker lydutslippet, skal kravene i dette vedlegg oppfylles ved alle 

innstillinger. Dersom produsenten har utført prøvinger for å godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at kravene er 

oppfylt, skal det oppgis i en prøvingsrapport hvilke driftsinnstillinger som er benyttet under prøvingene. 

2.2.  Prøvingsmetode 

Med mindre det er angitt noe annet, skal forholdene og framgangsmåtene i punkt 4.1–4.1.2.1.2.2 i vedlegg II benyttes. 

Ved prøving i henhold til dette vedlegg skal de enkelte prøvingskjøringene måles og vurderes. 

2.3.  Kontrollområde 

Driftsforholdene er som følger: 

Kjøretøyets hastighet VAA ASEP: vAA ≥ 20 km/t 

Kjøretøyets akselerasjon awot ASEP awot ≤ 5,0 m/s2 

Turtall nBB ASEP nBB ≤ 2,0 * PMR–0,222 * s eller 

nBB ≤ 0,9 * s, alt etter hva som er lavest 

Kjøretøyets hastighet VBB ASEP: 

Dersom nBB ASEP oppnås med ett gir vBB ≤ 70 km/t 

I alle andre tilfeller vBB ≤ 80 km/t 

Gir K ≤ girutvekslingsforhold i som bestemt i vedlegg II 

Dersom kjøretøyet i lavest gyldige gir ikke oppnår det høyeste turtallet under 70 km/t, er kjøretøyets hastighetsgrense  

80 km/t. 

2.4.  Girutvekslingsforhold 

ASEP-kravene gjelder for alle girutvekslingsforhold K som gir prøvingsresultater innenfor det kontrollområdet som er 

definert i punkt 2.3 i dette vedlegg.  
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For kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste girutvekslingsforhold kan 

prøvingen omfatte et skift til lavere gir og høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er ikke tillatt. 

Girskift som gir forhold som ikke er i samsvar med grensevilkårene, skal unngås. I et slikt tilfelle er det tillatt å 

installere og benytte elektroniske eller mekaniske innretninger, herunder alternative girspakposisjoner. For at ASEP-

prøvingen skal være representativ og kunne gjentas (for godkjenningsmyndigheten), skal kjøretøyene prøves med 

produksjonskalibrering av girkassen. 

2.5.  Intervaller for prøvingsparametrer 

Lydutslippet skal måles ved hvert gyldig girutvekslingsforhold på de fire prøvingspunktene som angitt nedenfor. 

Det første prøvingspunktet P1 er definert ved en inngangshastighet vAA på 20 km/t. Dersom det ikke lar seg gjøre å 

oppnå en stabil akselerasjon, skal hastigheten økes i trinn på 5 km/t til stabil akselerasjon er nådd. 

Det fjerde prøvingspunktet P4 er definert ved kjøretøyets maksimale hastighet ved linje BB’ i girutvekslingsforholdet, 

innenfor grensevilkårene i samsvar med punkt 2.3. 

De to øvrige prøvingspunktene beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Prøvingspunkt Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j – 1)/3) * (vBB_4 – vBB_1) for j = 2 og 3 

der 

vBB_1 = kjøretøyets hastighet ved BB’ for prøvingspunkt P1 

vBB_4 = kjøretøyets hastighet ved BB’ for prøvingspunkt P4 

Toleranse for vBB_j: ±3 km/t 

Grensevilkårene oppført i punkt 2.3 skal være oppfylt for alle prøvingspunkter. 

2.6.  Prøving av kjøretøyet 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje AA’ 

og til dets bakre ende passerer linje BB’. 

Ved linje AA’ skal gasspedalen trykkes helt inn. For å oppnå en mer stabil akselerasjon eller for å unngå nedgiring 

mellom linje AA’ og BB’ kan det benyttes forakselerasjon før linje AA’. Gasspedalen skal holdes helt inne til 

kjøretøyets bakre ende når linje BB’. 

For hver enkelt prøvingskjøring skal følgende parametrer bestemmes og registreres: 

Det høyeste A-vektede lydtrykknivået på begge sider av kjøretøyet, som angis hver gang kjøretøyet passerer mellom de 

to linjene AA’ og BB’, skal avrundes til én desimal (Lwot,kj). Dersom det observeres en lydtopp som åpenbart ikke er 

karakteristisk for det generelle lydtrykknivået, skal det ses bort fra målingen. Venstre og høyre side kan måles samtidig 

eller hver for seg. 

Avlesningene av kjøretøyets hastighet ved linje AA’ og BB’ skal registreres med én signifikant desimal (vAA,kj; vBB,kj). 

Avlesningene av kjøretøyets hastighet ved linje AA’ og BB’ skal eventuelt registreres som en heltallsverdi (nAA,kj; 

nBB,kj). 

Den beregnede akselerasjonen skal bestemmes i samsvar med formelen i punkt 4.1.2.1.2 i vedlegg II og registreres med 

to desimaler (awot,test,kj). 

3.  ANALYSE AV RESULTATENE 

3.1. Bestemmelse av forankringspunktet for hvert girutvekslingsforhold 

For målinger i gir i og lavere består forankringspunktet i det høyeste lydnivået Lwoti, det registrerte turtallet nwoti og 

kjøretøyets hastighet vwoti ved linje BB’ ved girutvekslingsforhold i under akselerasjonsprøvingen i vedlegg II.  
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Lanchor,i = Lwoti,vedlegg II 

nanchor,i = nBB,woti,vedlegg II 

vanchor,i = vBB,woti,vedlegg II 

For målinger i gir i+1 består forankringspunktet i det høyeste lydnivået Lwoti+1, det registrerte turtallet nwoti+1 og 

kjøretøyets hastighet vwoti+1 ved linje BB’ ved girutvekslingsforhold i+1 under akselerasjonsprøvingen i vedlegg II. 

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,vedlegg II 

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,vedlegg II 

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,vedlegg II 

3.2.  Regresjonslinjens helling for hvert gir 

Lydmålingene skal vurderes som en funksjon av turtallet i samsvar med punkt 3.2.1. 

3.2.1.  Beregning av regresjonslinjens helling for hvert gir 

Den lineære regresjonslinjen beregnes ved hjelp av forankringspunktet og de fire korrelerte ytterligere målingene. 

Slopek = 

 

(i dB/1 000 min-1) 

 

der 
 

der nj = turtall målt ved linje BB’ 

3.2.2.  Regresjonslinjens helling for hvert gir 

Hellingen (Slopek) for et bestemt gir, som benyttes til videre beregninger, er et avledet resultat av beregningen i punkt 

3.2.1 avrundet til én desimal, men ikke høyere enn 5 dB/1 000 min–1. 

3.3.  Beregning av forventet økning av det lineære lydnivået for hver måling 

Lydnivået LASEP,kj for målepunkt j og gir k skal beregnes med de turtall som måles i hvert målepunkt, og ved å bruke 

hellingen angitt i punkt 3.2 mot det særlige forankringspunktet for hvert girutvekslingsforhold. 

For nBB_k,j ≤ nanchor,k: 

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek – Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000 

For nBB_k,j > nanchor,k: 

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000 

der Y = 1 

3.4.  Stikkprøver 

Dersom godkjenningsmyndigheten ber om det, skal det gjennomføres ytterligere to kjøringer innenfor grensevilkårene i 

samsvar med punkt 2.3.  
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4.  TOLKING AV RESULTATENE 

Hver enkelt støymåling skal vurderes. 

Lydnivået skal ikke overstige grenseverdiene oppført nedenfor i noen av de spesifiserte målepunktene: 

Lkj ≤ LASEP_k.j + x 

der 

x = 3 dB(A) for kjøretøyer med automatgir som ikke kan låses eller CVT som ikke kan låses 

x = 2 dB(A) + grenseverdi – Lurban i vedlegg II for alle andre kjøretøyer. 

Dersom det målte lydnivået i et punkt overstiger grenseverdien, skal det foretas ytterligere to målinger i det samme 

punktet for å kontrollere måleusikkerheten. Kjøretøyet er fremdeles i samsvar med ASEP dersom gjennomsnittet av de 

tre gyldige målingene i dette bestemte punktet er i samsvar med spesifikasjonen. 

5.  VURDERING AV REFERANSELYD 

Referanselyden vurderes i ett punkt i ett enkelt gir, med simulering av en akselerasjon fra en inngangshastighet vaa 

tilsvarende 50 km/t og en antatt utgangshastighet vbb tilsvarende 61 km/t. Oppfyllelsen av støykravene i dette punktet 

kan enten beregnes ut fra resultatene i punkt 3.2.2 og spesifikasjonen nedenfor, eller vurderes ved direkte måling der 

giret angitt nedenfor blir benyttet. 

5.1. Gir K bestemmes på følgende måte: 

K = 3 for alle manuelle gir og automatgir med inntil 5 gir 

K = 4 for automatgirkasser med 6 gir eller mer. 

Dersom det ikke finnes noe enkeltgir, f.eks. for automatgirkasser eller CVT-girkasser som ikke kan låses, skal girut-

vekslingsforholdet til den videre beregningen bestemmes ut fra resultatet av akselerasjonsprøvingen i vedlegg II, med 

bruk av det registrerte turtallet og kjøretøyets hastighet ved linje BB’. 

5.2.  Bestemmelse av referanseturtall nref_K 

Referanseturtallet nref_K, skal beregnes ved hjelp av utvekslingsforholdet for gir K ved referanseturtall vref = 61 km/t. 

5.3.  Beregning av Lref 

Lref = Lanchor_K + SlopeK * (nref_K – nanchor_K)/1000 

Lref skal være mindre enn eller lik med 76 dB(A). 

For kjøretøyer som er utstyrt med en manuell girkasse med mer enn fire forovergir, og med en motor som yter en 

nominell største nettoeffekt på over 140 kW og har et forhold mellom nominell største nettoeffekt og største masse på 

over 75 kW/t, skal Lref være mindre enn eller lik med 79 dB(A). 

For kjøretøyer som er utstyrt med en automatgirkasse med mer enn fire forovergir, og med en motor som yter en 

nominell største nettoeffekt på over 140 kW og har et forhold mellom nominell største nettoeffekt og største masse på 

over 75 kW/t, skal Lref være mindre enn eller lik med 78 dB(A). 

6.  VURDERING AV ASEP VED HJELP AV L URBAN-PRINSIPPET 

6.1. Generelt 

Denne vurderingsmåten kan produsenten velge som et alternativ til framgangsmåten i punkt 3 i dette vedlegg, og den 

kan benyttes for alle kjøretøyteknologier. Produsenten skal ha ansvar for å bestemme hva som er den rette prø-

vingsmetoden. Med mindre det er angitt noe annet, skal alle prøvinger og beregninger utføres som angitt i vedlegg II. 
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6.2.  Beregning av Lurban ASEP 

Ut fra alle verdier på Lwot ASEP målt i samsvar med dette vedlegg skal Lurban ASEP beregnes som følger: 

a) awot test ASEP beregnes som angitt i punkt 4.1.2.1.2.1 eller punkt 4.1.2.1.2.2 i vedlegg II, alt etter hva som er relevant. 

b) Kjøretøyets hastighet (VBB ASEP) bestemmes ved BB’ under Lwot ASEP-prøvingen. 

c) kP ASEP beregnes som følger: 

kP ASEP = 1 – (aurban/awot test ASEP) 

Det ses bort fra prøvingsresultater der awot test ASEP er mindre enn aurban. 

d) Lurban measured ASEP beregnes som følger: 

Lurban measured ASEP = 

Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs) 

Til ytterligere beregning benyttes Lurban fra vedlegg II uten avrunding, herunder én desimal (xx,x). 

e) Lurban normalized beregnes som følger: 

Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban 

f) Lurban ASEP beregnes som følger: 

Lurban ASEP = 

Lurban normalized – (0,15 * (VBB ASEP – 50)) 

g) Overholdelse av lydnivågrenser: 

Lurban ASEP skal være mindre enn eller lik med 3,0 dB. 

 _____  
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Tillegg 

Mal til erklæring om samsvar med tilleggsbestemmelsene om lydutslipp 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

(Produsentens navn) bekrefter at kjøretøyer av denne typen (kjøretøytype med hensyn til lydutslipp i henhold til forordning 

(EU) nr. 540/2014) oppfyller kravene i artikkel 7 i forordning (EU) nr. 540/2014. 

(Produsentens navn) avgir denne erklæringen i god tro, etter å ha foretatt en hensiktsmessig vurdering av kjøretøyenes ytelse 

med hensyn til lydutslipp. 

Dato: 

Representantens navn: 

Representantens underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

TILTAK VEDRØRENDE DET AKUSTISKE KJØRETØYVARSLINGSSYSTEMET (AVAS) 

I dette vedlegg fastsettes tiltak vedrørende det akustiske kjøretøyvarslingssystemet (AVAS) for elektriske hybridkjøretøyer og 

rent elektriske kjøretøyer. 

AVAS 

1.  Systemets ytelse 

 Dersom AVAS er installert på et kjøretøy, skal det oppfylle de kravene som er oppført nedenfor. 

2.  Driftsforhold 

a) Metode for å produsere lyd 

 AVAS skal automatisk generere lyd minst innenfor hastighetsområdet fra start og opp til ca. 20 km/t samt under rygging. 

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en forbrenningsmotor som er i drift innenfor hastighetsområdet definert ovenfor, skal 

AVAS ikke generere noen lyd. 

 Dersom kjøretøyet har en innretning som avgir et ryggesignal, trenger AVAS ikke generere lyd ved rygging. 

b) Bryter 

 AVAS skal være utstyrt med en bryter som er lett tilgjengelig for kjøretøyets fører, slik at systemet kan slås på og av. Når 

kjøretøyet startes på nytt, skal AVAS slås automatisk på. 

c) Demping 

 Lyden fra AVAS kan dempes i perioder når kjøretøyet er i drift. 

3.  Lydtype og lydstyrke 

a) Lyden som genereres av AVAS, skal være en kontinuerlig lyd som gjør fotgjengere og andre trafikanter oppmerksomme på 

et kjøretøy som er i drift. Lyden bør være betegnende for kjøretøyets virkemåte, og den bør ligne lyden av et kjøretøy i 

samme gruppe som er utstyrt med en forbrenningsmotor. 

b) Lyden som genereres av AVAS, skal være betegnende for kjøretøyets virkemåte, for eksempel gjennom automatisk 

variasjon av lydnivået eller av lydegenskapene synkronisert med kjøretøyets hastighet. 

c) Lydnivået som genereres av AVAS, skal ikke overstige det omtrentlige lydnivået hos et kjøretøy i gruppe M1 som er utstyrt 

med en forbrenningsmotor og kjøres under de samme forholdene. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

EU-TYPEGODKJENNING MED HENSYN TIL LYDNIVÅ FOR LYDDEMPINGSANLEGG SOM SEPARATE TEKNISKE 

ENHETER (RESERVELYDDEMPINGSANLEGG) 

1.  SØKNAD OM EU-TYPEGODKJENNING 

1.1. Søknad om EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 7 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/46/EF med hensyn til et 

reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som separat teknisk enhet beregnet på kjøretøyer i gruppe M1 

og N1, skal inngis av kjøretøyprodusenten eller produsenten av den aktuelle separate tekniske enheten. 

1.2.  En modell for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1. 

1.3.  På anmodning fra den tekniske instansen skal søkeren framlegge følgende: 

1.3.1. To prøveeksemplarer av anlegget som søkes EU-typegodkjent. 

1.3.2.  Et lyddempingsanlegg av den typen som opprinnelig var montert på kjøretøyet da det ble EU-typegodkjent. 

1.3.3.  Et kjøretøy som er representativt for typen der anlegget skal monteres, og som oppfyller kravene i punkt 2.1 i 

vedlegg VI. 

1.3.4.  En separat motor til kjøretøytypen som er beskrevet ovenfor. 

2.  MERKING 

2.4.1.  Reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, med unntak av monteringsdeler og rør, skal være påført 

følgende: 

2.4.1.1.  Varemerket eller handelsnavnet til produsenten av reservelyddempingsanlegget og dets komponenter. 

2.4.1.2.  Produsentens handelsbetegnelse. 

2.4.2.  Merkingen skal være lett å lese og ikke kunne slettes, også når anlegget er montert på kjøretøyet. 

3.  UTSTEDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING 

3.1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og 

eventuelt artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2007/46/EF. 

3.2.  En modell for EU-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2. 

3.3.  Hver enkelt type reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som er typegodkjent som separat teknisk 

enhet, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF; i del 3 av 

typegodkjenningsnummeret skal nummeret på denne forordning angis. Dersom reservelyddempingsanlegget er 

beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, skal 

dessuten del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «A». Dersom reservelyddempingsanlegget 

er beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, 

skal del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «B». Dersom reservelyddempingsanlegget er 

beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 3 i vedlegg III, skal 

del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «C». En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til 

en annen type reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det. 

4.  EU-TYPEGODKJENNINGSMERKE 

4.1. Alle reservelyddempingsanlegg, eller deres komponenter, med unntak av monteringsdeler og rør, som er i samsvar 

med en type som er godkjent i henhold til denne forordning, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke.  
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4.2.  EU-typegodkjenningsmerket skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, etterfulgt av nasjonalitets-

bokstaven(e) eller identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen: 

«1» for Tyskland 

«2» for Frankrike 

«3» for Italia 

«4» for Nederland 

«5» for Sverige 

«6» for Belgia 

«7» for Ungarn 

«8» for Tsjekkia 

«9» for Spania 

«11» for Det forente kongerike 

«12» for Østerrike 

«13» for Luxembourg 

«17» for Finland 

«18» for Danmark 

«19» for Romania 

«20» for Polen 

«21» for Portugal 

«23» for Hellas 

«24» for Irland 

«25» for Kroatia 

«26» for Slovenia 

«27» for Slovakia 

«29» for Estland 

«32» for Latvia 

«34» for Bulgaria 

«36» for Litauen 

«49» for Kypros 

«50» for Malta 

Nær rektangelet skal merket også inneholde det basisgodkjenningsnummeret som er oppført i del 4 av typegod-

kjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, med to foranstilte sifre som angir løpenummeret 

for den siste større tekniske endringen av denne forordning som var gjeldende på tidspunktet da kjøretøyet ble 

typegodkjent. For denne forordning, slik den lyder opprinnelig, er løpenummeret 00. Foran dette løpenummeret 

skal dessuten bokstaven «A» tilføyes dersom reservelyddempingsanlegget er beregnet på å monteres på 

kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, eller bokstaven «B» dersom 

reservelyddempingsanlegget er beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor 

grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, eller bokstaven «C» dersom reservelyddempingsanlegget er beregnet på å 

monteres på kjøretøytyper som holder seg innenfor grenseverdiene for fase 3 i vedlegg III. 

4.3.  Merket skal være lett å lese og ikke kunne slettes, også når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er 

montert på kjøretøyet.  
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4.4.  En modell til EU-typegodkjenningsmerket er gjengitt i tillegg 3. 

5.  SPESIFIKASJONER 

5.1. Generelle spesifikasjoner 

5.1.1.  Reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være utformet, konstruert og kunne monteres på en slik 

måte at kjøretøyet under normale bruksvilkår oppfyller kravene i denne forordning til tross for de vibrasjoner det 

kan utsettes for. 

5.1.2.  Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være utformet, konstruert og kunne monteres på en slik måte at 

det i rimelig grad er bestandig mot den korrosjon det utsettes for, kjøretøyets bruksvilkår tatt i betraktning. 

5.1.3.  Ytterligere krav knyttet til manipuleringsmuligheter og manuelt justerbare eksos- eller lyddempingsanlegg med 

flere driftsinnstillinger 

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

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

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

bruk av fester med vanlige gjenger), og den skal også festes på en slik måte at det vil føre til permanent/ 

uopprettelig skade på lydpottesystemet dersom den fjernes. 

5.1.3.2.  Eksos- eller lyddempingsanlegg med flere manuelt justerbare driftsinnstillinger skal oppfylle alle krav ved samtlige 

innstillinger. Lydnivåene som registreres, skal være fra den driftsinnstillingen som gir høyest lydnivå. 

5.2.  Spesifikasjoner for lydnivåer 

5.2.1.  Målevilkår 

5.2.1.1.  Støyprøvingen av lyddempingsanlegget og reservelyddempingsanlegget må utføres med de samme vanlige 

dekkene, som definert i UNECE-reglement nr. 117 punkt 2. Dersom produsenten ber om det, skal prøvingene ikke 

utføres med drivhjulsdekk, spesialdekk eller vinterdekk, som definert i UN-ECE-reglement nr. 117 punkt 2. Slike 

dekk kan øke kjøretøyets lydnivå eller ha en maskerende effekt ved sammenligning av oppnådd støyreduksjon. 

Dekkene kan være brukt, men de skal oppfylle kravene til bruk i trafikken. 

5.2.2.  Den støyreduksjon som oppnås med reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter, skal kontrolleres med de 

metodene som er beskrevet i punkt 1 i vedlegg II. Ved anvendelse av dette punkt skal det vises til denne forordning 

med de endringer som var i kraft på tidspunktet da det nye kjøretøyet ble typegodkjent. 

a) Måling med kjøretøyet i bevegelse 

Når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er montert på kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, skal de oppnådde lydnivåene oppfylle et av følgende vilkår: 

i) Den målte verdien (avrundet til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 1 dB(A) den verdien 

som ble oppnådd med den aktuelle kjøretøytypen da den ble typegodkjent i henhold til denne forordning. 

ii) Den målte verdien (før avrunding til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 1 dB(A) den 

støyverdien som ble målt (før avrunding til nærmeste heltall) med kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, når det er utstyrt med et lyddempingsanlegg tilsvarende den typen som var montert på kjøretøyet da 

det ble innlevert til typegodkjenning i henhold til denne forordning. 

Ved direkte sammenligning av reservelyddempingsanlegget med det opprinnelige anlegget er det, ved 

anvendelse av punkt 4.1.2.1.4.2 og/eller punkt 4.1.2.2.1.2 i vedlegg II, tillatt å skifte gir for å oppnå høyere 

akselerasjoner, og bruk av elektroniske eller mekaniske innretninger for å hindre slik nedgiring er ikke 

obligatorisk. Dersom prøvingskjøretøyets lydnivå under disse forholdene overstiger verdiene for produk-

sjonssamsvar, skal den tekniske instansen avgjøre om kjøretøyet er representativt.  
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b) Måling med stillestående kjøretøy 

Når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er montert på kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, skal de oppnådde lydnivåene oppfylle et av følgende vilkår: 

i) Den målte verdien (avrundet til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 2 dB(A) den verdien 

som ble oppnådd med den aktuelle kjøretøytypen da den ble typegodkjent i henhold til denne forordning. 

ii) Den målte verdien (før avrunding til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 2 dB(A) den 

støyverdien som ble målt (før avrunding til nærmeste heltall) med kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, når det er utstyrt med et lyddempingsanlegg tilsvarende den typen som var montert på kjøretøyet da 

det ble innlevert til typegodkjenning i henhold til denne forordning. 

5.2.3.  I tillegg til kravene i vedlegg II skal et reservelyddempingsanlegg eller dets komponenter overholde de relevante 

spesifikasjonene i vedlegg VII. For reservelyddempingsanlegg beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent i 

samsvar med direktiv 70/157/EØF, får kravene i vedlegg VII og spesifikasjonene i punkt 5.2.3.1–5.2.3.3 i dette 

vedlegg ikke anvendelse. 

5.2.3.1.  Dersom reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter er et anlegg eller en komponent med variabel 

geometri, skal produsenten avgi en erklæring i søknaden om typegodkjenning, i samsvar med tillegget til vedlegg 

VII, om at den typen lyddempingsanlegg som skal godkjennes, oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i dette vedlegg. 

Godkjenningsmyndigheten kan kreve relevant prøving for å kontrollere at den aktuelle typen lyddempingsanlegg er 

i samsvar med tilleggsbestemmelsene om lydutslipp. 

5.2.3.2.  Dersom reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke er et anlegg med variabel geometri, er det 

tilstrekkelig at produsenten avgir en erklæring i søknaden om typegodkjenning, i samsvar med tillegget til vedlegg 

VII, om at den typen lyddempingsanlegg som skal godkjennes, oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i dette vedlegg. 

5.2.3.3.  Samsvarserklæringen skal lyde som følger: «(Produsentens navn) bekrefter at denne typen lyddempingsanlegg 

oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 540/2014. (Produsentens navn) avgir denne 

erklæringen i god tro, etter å ha foretatt en hensiktsmessig teknisk vurdering av kjøretøyenes ytelse med hensyn til 

lydutslipp under de relevante driftsforhold.» 

5.3.  Måling av kjøretøyets ytelse 

5.3.1.  Reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være slik at kjøretøyets ytelse svarer til den ytelsen som 

oppnås med det originale lyddempingsanlegget eller dets komponenter. 

5.3.2.  Reservelyddempingsanlegget eller, alt etter hva produsenten velger, komponentene til anlegget, skal sammenlignes 

med et originalt lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som også er nytt og som i sin tur monteres på 

kjøretøyet nevnt i punkt 1.3.3. 

5.3.3.  Kontrollen skal foretas ved måling av mottrykket i henhold til punkt 5.3.4. 

Verdien som måles med reservelyddempingsanlegget skal ikke overstige verdien som måles med det originale 

lyddempingsanlegget med mer enn 25 % under de forholdene som er beskrevet nedenfor. 

5.3.4.  Prøvingsmetode 

5.3.4.1.  Prøvingsmetode med motor 

Målingene skal utføres på den motoren som er nevnt i punkt 1.3.4, koplet til et dynamometer. Med gasspedalen 

helt inne skal prøvingsbenken stilles inn slik at det turtall (S) som tilsvarer motorens nominelle største effekt, 

oppnås. 

For å kunne måle mottrykket skal trykkuttaket plasseres i den avstand fra eksosmanifolden som er angitt i tillegg 5.  
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5.3.4.2.  Prøvingsmetode med kjøretøy 

Målingene skal gjennomføres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3.  Prøvingen skal foretas enten på vei 

eller på et rulledynamometer. 

Med gasspedalen helt inne skal motoren belastes slik at det turtall oppnås som tilsvarer motorens nominelle største 

effekt (turtall S). 

For å kunne måle mottrykket skal trykkuttaket plasseres i den avstand fra eksosmanifolden som er angitt i tillegg 5. 

5.4.  Ytterligere spesifikasjoner for reservelyddempingsanlegg, eller deres komponenter, som inneholder akustisk 

absorberende fibermaterialer 

5.4.1.  Generelt 

Lydabsorberende fibermaterialer i lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, kan benyttes bare dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksosgassen kommer ikke i kontakt med fibermaterialene. 

b) Lyddempingsanlegget eller dets komponenter tilhører samme familie som anlegg eller komponenter til anlegg 

der det, i forbindelse med EU-typegodkjenning av en annen kjøretøytype i henhold kravene i denne forordning, 

er godtgjort at det ikke skjer noen forringelse. 

Med mindre et av disse vilkårene er oppfylt, skal hele lyddempingsanlegget eller dets komponenter gjennomgå 

konvensjonell kondisjonering etter en av framgangsmåtene som er beskrevet nedenfor. 

Ved anvendelse av bokstav b) i første ledd skal en gruppe lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, anses å 

være av samme familie dersom samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette 

materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f) Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet, 

5.4.1.1.  Kontinuerlig kjøring på vei i 10 000 km. 

5.4.1.1.1.  50 ± 20 % av denne kjøringen skal bestå i bykjøring, og resten skal være langdistansekjøring i høy hastighet; 

kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med et tilsvarende program på testbane. 

Det skal veksles mellom de to formene for kjøring minst to ganger. 

Det fullstendige prøvingsprogrammet skal inneholde minst ti pauser av minst tre timers varighet for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens som kan forekomme. 

5.4.1.2.  Kondisjonering i prøvingsbenk 

5.4.1.2.1.  Med bruk av standarddeler og ved å følge produsentens anvisninger skal lyddempingsanlegget eller dets 

komponenter monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3, eller på den motoren som er nevnt i punkt 

1.3.4. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledynamometer. I sistnevnte tilfelle skal motoren 

koples til et dynamometer.  
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5.4.1.2.2.  Prøvingen skal utføres i seks sekstimersperioder med en pause på minst tolv timer mellom hver periode for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

5.4.1.2.3.  I hver sekstimersperiode skal motoren kjøres i tur og orden under følgende forhold: 

a) Fem minutter på tomgang. 

b) En time med 1/4 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

c) En time med 1/2 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

d) Ti minutter med full belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

e) 15 minutter med 1/2 belastning på nominelt største turtall (S). 

f) 30 minutter med 1/4 belastning på nominelt største turtall (S). 

Hver periode skal omfatte to omganger med disse seks fasene i rekkefølge fra a) til f). 

5.4.1.2.4.  Under prøvingen skal lyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke avkjøles ved hjelp av et tvungent avtrekk 

som simulerer normal luftflyt rundt kjøretøyet. 

Dersom produsenten ber om det, kan imidlertid lyddempingsanlegget eller dets komponenter avkjøles slik at 

temperaturen ikke overstiger den som måles ved innløpet når kjøretøyet kjøres på høyeste hastighet. 

5.4.1.3.  Kondisjonering ved pulsering 

5.4.1.3.1.  Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3, eller på 

den motoren som er nevnt i punkt 1.3.4. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledynamometer, og i 

sistnevnte tilfelle skal motoren koples til et dynamometer. 

5.4.1.3.2.  Prøvingsutstyret, vist med en detaljert tegning i figur 1 i tillegget til vedlegg IV, skal monteres ved lyddempings-

anleggets utløp. Alt annet utstyr som gir tilsvarende resultater, kan godtas. 

5.4.1.3.3.  Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at strømmen av eksosgass vekselvis brytes og åpnes 2 500 ganger ved 

hjelp av den hurtiglukkende ventilen. 

5.4.1.3.4.  Ventilen skal åpne seg når eksosgassens mottrykk, målt minst 100 mm nedenfor inngangsflensen, når en verdi 

mellom 35 og 40 kPa. Den skal lukke seg når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra det stabiliserte 

mottrykket med ventilen åpen. 

5.4.1.3.5.  Forsinkelsesreleet skal stilles inn for den gassutstrømmingsperiode som følger av bestemmelsene i punkt 5.4.1.3.4. 

5.4.1.3.6.  Turtallet skal være 75 % av det turtallet (S) der motoren yter sin største effekt. 

5.4.1.3.7.  Effekten dynamometeret viser, skal være 50 % av den effekten med full gass som måles ved 75 % av turtallet (S). 

5.4.1.3.8.  Eventuelle dreneringshull skal være stengt under prøvingen. 

5.4.1.3.9.  Hele prøvingen skal fullføres i løpet av 48 timer. Om nødvendig skal det legges inn en avkjølingsperiode etter hver 

time. 

5.4.1.3.10.  Etter kondisjonering skal lydnivået kontrolleres i henhold til punkt 5.2. 

6.  UTVIDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING 

Produsenten av lyddempingsanlegget eller dens representant kan be kontoret som har EU-typegodkjent lyddem-

pingsanlegget for én eller flere kjøretøytyper, om at godkjenningen utvides til å omfatte andre kjøretøytyper. 
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Framgangsmåten er den som er oppført i punkt 1. Utvidelse av en EU-typegodkjenning (eller avslag på søknad om 

utvidelse) skal meldes til medlemsstatene etter framgangsmåten i direktiv 2007/46/EF. 

7.  ENDRING AV EN TYPE LYDDEMPINGSANLEGG 

Ved endring av en type som er godkjent i henhold til denne forordning, får artikkel 13–16 og artikkel 17 nr. 4 i 

direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

8.  PRODUKSJONSSAMSVAR 

8.1.  Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 i direktiv 

2007/46/EF. 

8.2.  Særlige bestemmelser: 

8.2.1.  Prøvingene nevnt i punkt 2.3.5 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF er de prøvingene som er fastsatt i vedlegg XI til 

denne forordning. 

8.2.2.  Kontrollene nevnt i punkt 3 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF skal vanligvis utføres hvert annet år. 

9.  OPPLYSNINGER BEREGNET PÅ BRUKERNE OG TEKNISK INSPEKSJON 

9.1.  Med hvert reservelyddempingsanlegg skal det følge et papirdokument utstedt av produsenten av reservelyddem-

pingsanlegget eller dens representant. Dokumentet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Reservelyddempingsanleggets EU-typegodkjenningsnummer (del 5 med nummeret på utvidelsen av typegod-

kjenningen kan utelates). 

b) EU-typegodkjenningsmerke. 

c) Merke (produsentens handelsnavn). 

d) Type og handelsbetegnelse og/eller delenummer. 

e) Produsentens firma og adresse. 

f) Navn og adresse til produsentens eventuelle representant 

g) Opplysninger om de kjøretøyer som reservelyddempingsanlegget er beregnet på: 

i) Merke 

ii) Type 

iii) Typegodkjenningsnummer 

iv) Motorkode 

v) Største motoreffekt 

vi) Type kraftoverføring 

vii) Eventuelle begrensninger vedrørende de kjøretøyer der anlegget kan monteres 

viii) Lydnivå for kjøretøyet i bevegelse i dB(A) og lydnivå for stillestående kjøretøy i dB(A) ved min–1 

(dersom verdiene avviker fra typegodkjenningsverdiene) 

h) Monteringsanvisninger. 

9.2.  Dersom papirdokumentet nevnt i punkt 9.1 består av mer enn ett papirark, skal samtlige ark minst være forsynt 

med en referanse til EU-typegodkjenningsnummeret. 

9.3.  Opplysningene i punkt 9.1 bokstav g) og h) kan gis på produsentens nettsted dersom nettadressen er oppført på 

papirdokumentet. 

 _____  
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Tillegg 1 

Opplysningsdokument nr. … om EU-typegodkjenning av reservelyddempingsanlegg til motorvogner som separate 

tekniske enheter (forordning (EU) nr. 540/2014) 

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til det formatet. 

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om 

ytelse. 

0.  Generelt 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):  ......................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

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

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ..........................................................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

1.  Beskrivelse av kjøretøyet som innretningen er beregnet på (dersom innretningen skal monteres på mer enn én 

kjøretøytype, skal opplysningene som kreves i dette punktet, oppgis for hver enkelt type). 

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

1.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

1.3.  Typebetegnelse, dersom den er angitt på kjøretøyet:  ..........................................................................................................  

1.4.  Kjøretøygruppe:  ..................................................................................................................................................................  

1.5.  EU-typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyet:  .............................................................................................................  

1.6. Motor:  .................................................................................................................................................................................  

1.6.1.  Motorprodusent:  ..................................................................................................................................................................  

1.6.2.  Produsentens motorkode:  ....................................................................................................................................................  

1.6.3.  Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor): … kW 

1.6.4.  Overlader(e): Originaldel eller merke og merking(1):  .........................................................................................................  

1.6.5.  Luftfilter: Originaldel eller merke og merking(1):  ...............................................................................................................  

1.6.6.  Innsugingslyddemper(e): Originaldel eller merke og merking(1):  .......................................................................................   

  

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegod-

kjenningsdokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(1) Stryk det som ikke passer. 
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1.6.7.  Lydpotte(r)): Originaldel eller merke og merking(1):  ..........................................................................................................  

1.6.8.  Katalysator: Originaldel eller merke og merking(1):  ...........................................................................................................  

1.6.9.  Partikkelfelle(r): Originaldel eller merke og merking(1):  ....................................................................................................  

1.7.  Kraftoverføring 

1.7.1.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):  .......................................................................................................................  

1.8.  Innretninger uavhengig av motoren som er beregnet på å redusere støy: Originaldel eller beskrivelse(1):  .........................  

1.9.  Lydnivåverdier: 

Kjøretøy i bevegelse: … dB(A), hastighet stabilisert før akselerasjon ved … km/t 

Stillestående kjøretøy dB(A), ved … min–-1 

1.10.  Mottrykksverdi: … Pa 

1.11.  Eventuelle restriksjoner på bruk og monteringsanvisning:  ..................................................................................................  

2.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

3.  Beskrivelse av innretningen 

3.1. En beskrivelse av reservelyddempingsanlegget med angivelse av hver systemkomponents plassering samt monterings-

anvisninger 

3.2.  Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hver komponent, og en angivelse av hvilke materialer som er benyttet. 

Plasseringen av det obligatoriske EU-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene. 

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  .....................................................................................................................................................................................  

Stilling:  ............................................................................................................................................................................................  

 _____  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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Tillegg 2 

MAL 

EU-typegodkjenningsdokument 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

Myndighetens stempel 

Melding om 

— typegodkjenning(1) 

— utvidelse av typegodkjenning(1) 

— avslag på typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av typegodkjenning(1) 

for en type separat teknisk enhet i et lyddempingsanlegg i henhold til forordning (EU) nr. 540/2014 

Typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

AVSNITT 1 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

0.3.  Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):  ......................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0,7.  Plassering av og festemåte for EU-typegodkjenningsmerket for eventuelle komponenter og separate tekniske enheter:  ...  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ..........................................................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  .....................................................................................................................  

3.  Prøvingsrapportens dato:  ...........................................................................................................................................................  

4.  Prøvingsrapportens nummer:  ....................................................................................................................................................   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegod-

kjenningsdokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i vedlegg IIA til direktiv 2007/46/EF. 
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5.  Eventuelle merknader: Se tilføyelse 

6.  Sted:  ..........................................................................................................................................................................................  

7.  Dato:  .........................................................................................................................................................................................  

8.  Underskrift:  ...............................................................................................................................................................................  

9.  Vedlagt følger innholdsfortegnelse for opplysningspakken som er innlevert til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres 

på anmodning. 

Vedlegg: Opplysningspakke 

 Prøvingsrapport 

 _____  
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Tilføyelse 

til EU-typegodkjenningsdokument nr. … 

1.  Tilleggsopplysninger 

1.1. Beskrivelse av kjøretøyet som innretningen er beregnet på (dersom innretningen skal monteres på mer enn én 

kjøretøytype, skal opplysningene som kreves i dette punktet, oppgis for hver enkelt type). 

1.1.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

1.1.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

1.1.3.  Typebetegnelse, dersom den er angitt på kjøretøyet:  ..........................................................................................................  

1.1.4.  Kjøretøygruppe:  ..................................................................................................................................................................  

1.1.5.  EU-typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyet:  .............................................................................................................  

1.2.  Motor: 

1.2.1.  Motorprodusent:  ..................................................................................................................................................................  

1.2.2.  Produsentens motorkode:  ....................................................................................................................................................  

1.2.3.  Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor) … kW 

2.  Prøvingsresultater 

2.1. Lydnivå for kjøretøy i bevegelse: … dB(A) 

2.2.  Lydnivå for stillestående kjøretøy: … dB(A) ved … min-1 

2.3.  Mottrykksverdi: … Pa 

3.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 3 

Modell for EU-typegodkjenningsmerke 

 

Det lyddempingsanlegget, eller de komponentene til anlegget, som er påført ovennevnte EU-typegodkjenningsmerke, er en 

innretning som er godkjent i Spania (e 9) i henhold til forordning (EU) nr. 540/2014 under basisgodkjenningsnummer 0148, og 

som overholder grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III til nevnte forordning. 

Tallene er bare eksempler. 

 _____  
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Tillegg 4 

Prøvingsutstyr 

 

1  Inngangsflens eller -hylse – tilslutning til utløpet på hele lyddempingsanlegget som prøves 

2  Reguleringsventil (manuell) 

3  Trykkpulstank fra 35 til 40 l 

4  Trykkbryter 5 kPa til 250 kPa — til åpning av punkt 7 

5  Forsinkelsesrelé — til stenging av punkt 7 

6  Impulsteller 

7  Hurtiglukkende ventil — f.eks. en motorbremsventil med diameter 60 mm, styrt av en pneumatisk sylinder som utvikler en 

kraft på 120 N ved 400 kPa. Reaksjonstiden ved åpning og stenging skal ikke overstige 0,5 sekunder. 

8  Avtrekk for eksosgass 

9  Bøyelig rør 

10  Trykkmåler 

 _____  
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Tillegg 5 

Målepunkter — mottrykk 

Eksempler på mulige målepunkter for trykktapsprøvinger. Det eksakte målepunktet skal angis i prøvingsrapporten. Det skal 

ligge i et område med jevn gasstrøm. 

1.  Figur 1 

Enkeltrør 

 

2.  Figur 2 

Delvis dobbeltrør1 

 

1 Se figur 3 dersom dette ikke er mulig. 

3.  Figur 3 

Dobbeltrør2 

 

2 To målepunkter, én avlesning. 

 _____  
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VEDLEGG X 

KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR FOR RESERVELYDDEMPINGSANLEGG SOM SEPARATE  

TEKNISKE ENHETER 

1.  GENERELT 

Disse kravene er i tråd med den prøvingen som skal utføres for å kontrollere produksjonssamsvaret (COP) i samsvar med 

punkt 8 i vedlegg IX. 

2.  PRØVING OG PROSEDYRER 

Målemetoder, måleinstrumenter og tolking av resultatene skal være som beskrevet i punkt 5 i vedlegg IX. Det 

reservelyddempingsanlegget, eller de komponentene til anlegget, som prøves, skal gjennomgå prøving som beskrevet i 

punkt 5.2, 5.3 og 5.4 i vedlegg IX.  

3.  STIKKPRØVETAKING OG EVALUERING AV RESULTATENE 

3.1. Ett lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, skal velges ut og underkastes prøving som nevnt i punkt 2. Dersom 

prøvingsresultatene oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller 

komponent anses å være i samsvar med COP-bestemmelsene. 

3.2.  Dersom et av prøvingsresultatene ikke oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal ytterligere to lyddem-

pingsanlegg, eller deres komponenter, av samme type prøves i henhold til punkt 2 i dette vedlegg. 

3.3.  Dersom prøvingsresultatene for det andre og det tredje lyddempingsanlegget, eller deres komponenter, oppfyller kravene 

til produksjonssamsvar i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller komponent anses å være 

i samsvar med COP-bestemmelsene. 

3.4.  Dersom et av prøvingsresultatene for det andre eller det tredje lyddempingsanlegget, eller dets komponenter, ikke 

oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller komponent anses ikke å 

oppfylle kravene i denne forordning, og produsenten skal treffe de tiltak som er nødvendige for å gjenopprette samsvaret. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

ENDRINGER I DIREKTIV 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

Del A 

1.  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I del I innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt 
Gyldighetsområde 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

X X X X X X»     

b) I tillegg 1 til del I innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Særlige aspekter 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 A» 

c) I tillegg 1 til del I innsettes følgende rad i tabell 2: 

Nr. Emne Rettsakt Særlige aspekter 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 A» 

2.  I vedlegg VI, i tillegget til modell A, innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Endret ved 
Gjelder for følgende 

versjoner 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014» 

  

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2 500(1) kg M1 > 2 500(1) kg M2 M3 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

H G+H G+H G+H» 

b) I tillegg 2 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

X X X X X X»     
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c) I tillegg 3 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 X» 

d) I tillegg 4 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 H H H H H»     

e) I tillegg 5 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Mobil kran i gruppe N3 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 T» 

Del B 

1.  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I del I utgår nr. 1 i tabellen. 

b) I tillegg 1 til del I utgår nr. 1 i tabell 1. 

c) I tillegg 1 til del I utgår nr. 1 i tabell 2. 

d) I del II utgår nr. 1 i tabellen. 

2.  I vedlegg VI, i tillegget til mal A, utgår nr. 1 i tabellen. 

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 utgår nr. 1 i tabellen. 

b) I tillegg 2 utgår nr. 1 i tabellen. 

c) I tillegg 3 utgår nr. 1 i tabellen. 

d)  I tillegg 4 utgår nr. 1 i tabellen. 

e)  I tillegg 5 utgår nr. 1 i tabellen. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 70/157/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 nr. 1 og 2 

Artikkel 2a Artikkel 4 nr. 3 og 4 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 — 

Vedlegg I punkt 1 Vedlegg I punkt 1 

Vedlegg I punkt 3 Vedlegg I punkt 2 

Vedlegg I punkt 4 Vedlegg I punkt 3 

Vedlegg I punkt 5 Vedlegg I punkt 4 

Vedlegg I punkt 6 Vedlegg I punkt 5 

Vedlegg I tillegg 1 Vedlegg I tillegg 1 

Vedlegg I tillegg 2 Vedlegg I tillegg 2 

Vedlegg I punkt 2 Vedlegg III 

Vedlegg II punkt 1, 2, 3 og 4 Vedlegg IX punkt 1, 2, 3 og 4 

Vedlegg II punkt 5 og 6 Vedlegg IX punkt 7 og 8 

Vedlegg II tillegg 1 Vedlegg IX tillegg 1 

Vedlegg II tillegg 2 Vedlegg IX tillegg 2 

Vedlegg II tillegg 3 Vedlegg IX tillegg 3 

Vedlegg III — 

 


