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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/655 

av 19. desember 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp 

av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 19 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 19 i forordning (EU) 2016/1628 inneholder bestemmelser om overvåking av utslipp av forurensende gasser 

gjennom prøving av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner og brukes i normale drifts-

sykluser. 

2) For å sikre overvåkingen fastsatt i artikkel 19 er det nødvendig å vedta nærmere bestemmelser med hensyn til valg av 

motorer, prøvingsmetoder og rapportering av resultater. 

3) For å redusere den administrative byrden for produsenter av motorer i små serier og for produsenter som produserer et 

begrenset antall motortyper eller motorfamilier, er det nødvendig å begrense antallet motorer som skal være omfattet av 

produsentenes overvåkingsprøving i bruk. 

4) For å sikre en ensartet anvendelse av denne forordning bør produsenten ikke være forpliktet til å framlegge resultatene 

av overvåkingsprøving i bruk dersom vedkommende kan godtgjøre at motorene ikke er montert i ikke-veigående mobile 

maskiner eller at det ikke var mulig å få tilgang til en motor som kunne prøves i bruk. 

5) For ytterligere å harmonisere prosedyrene for overvåking i bruk for ikke-veigående mobile maskiner med annet  

EU-regelverk og internasjonale standarder, bør disse prosedyrene tilpasses samsvarsprøvingen av tunge kjøretøyer i 

bruk (Euro VI) og kravene i reglement nr. 96 vedtatt av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere bestemmelser med hensyn til valg av motorer, prøvingsmetoder og rapportering av 

resultater som gjelder overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-

veigående mobile maskiner, ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 39. 

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53. 

2020/EØS/45/42 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på overvåking av utslipp av forurensende gasser fra følgende kategorier av motorer i 

bruk som hører inn under utslippstrinn V, og som er montert i ikke-veigående mobile maskiner: 

a) NRE-v-5. 

b) NRE-v-6. 

2. Denne forordning får anvendelse på motorprodusenter. 

Denne forordning får ikke anvendelse på produsenter av originalt utstyr. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er 

mulig å få tilgang til en motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, med sikte på overvåking i bruk. 

Artikkel 3 

Prosedyrer for og krav til overvåking av utslipp fra motorer i bruk 

Utslipp av forurensende gasser fra motorer i bruk som er nevnt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1628, skal overvåkes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Generelle krav til overvåking i bruk 

1.1. I dette vedlegg menes med «kategori av ikke-veigående mobile maskiner» en gruppe av ikke-veigående mobile 

maskiner som oppfyller den/de samme generiske funksjonen/funksjonene. 

1.2. Produsenten skal få tilgang til motorer som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, for å kunne utføre 

overvåkingsprøving i bruk. 

Ved overvåkingsprøving i bruk skal produsenten utføre prøvetaking av utslippsdata, måling av eksosparametrer og 

dataregistrering av en motor i bruk som er montert i en ikke-veigående mobil maskin som brukes i normale 

driftssykluser, fram til den når minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2. 

1.3. Motorer som omfattes av overvåking i bruk, skal 

a) være montert i en av de mest representative kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner for den valgte 

motortypen eller eventuelt motorfamilien, 

b) være brakt i omsetning på unionsmarkedet, 

c) ha dokumentasjon på at motoren er blitt riktig vedlikeholdt og har vært til service i henhold til produsentens 

anbefalinger, 

d) ikke vise tegn på feilaktig bruk (f.eks. overbelastning eller bruk av feil drivstoff) eller andre faktorer (f.eks. 

ulovlige inngrep) som kan påvirke utslippene av forurensende gasser, 

e) være i samsvar med EU-typegodkjenningsdokumentene som gjelder komponentene i utslippskontrollsystemet/ 

-systemene som er montert i motoren og i den ikke-veigående mobile maskinen. 

1.4. Følgende motorer skal ikke anses å være egnet for overvåkingsprøving i bruk, og en alternativ motor skal velges: 

a) Motorer uten et kommunikasjonsgrensesnitt som gjør det mulig å samle inn de nødvendige dataene fra den 

elektroniske styreenheten (ECU) som fastsatt i tillegg 7. 

b) Motorer med en elektronisk styreenhet som mangler data eller har en dataprotokoll som ikke gjør det mulig 

tydelig å identifisere og validere de nødvendige signalene. 

1.5. Motorer der innsamlingen av ECU-data påvirker den ikke-veigående mobile maskinens utslipp av forurensende gasser 

eller ytelse, skal ikke anses å være egnet for overvåkingsprøving i bruk. Uten hensyn til kravene i artikkel 39 i 

forordning (EU) 2016/1628 skal en alternativ motor velges bare dersom produsenten konkret kan godtgjøre for 

godkjenningsmyndigheten at det ikke brukes noen alternativ kontrollstrategi. 

2. Plan for overvåking av motorer i bruk 

2.1. Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten som har gitt godkjenning for en motortype eller eventuelt 

motorfamilie, den opprinnelige planen for overvåking av motorer i bruk innen én måned etter produksjonsstart for en 

godkjent motortype eller motorfamilie. 

2.2. Den opprinnelige planen skal inneholde kriteriene og begrunnelsen for valget av 

a) motorfamiliene eller motortypene og kategoriene av ikke-veigående mobile maskiner som omfattes av planen, 

b) listen over særlige motorer og ikke-veigående mobile maskiner som er utvalgt til overvåkingsprøving i bruk, 

dersom den allerede er utarbeidet, 

c) det valgte prøvingsprogrammet. 

2.3. Produsentene skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en ajourført plan for overvåking av motorer i bruk når 

listen over særlige motorer og ikke-veigående mobile maskiner som er valgt, er fullstendig eller revideres. Den 

ajourførte planen skal inneholde en begrunnelse for kriteriene som ligger til grunn for valget og årsakene til at den 

tidligere listen revideres, dersom det er relevant.  
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2.4. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne den opprinnelige planen og senere ajourførte planer eller be om hensikts-

messige endringer innen to måneder etter at de ble framlagt, og skal sikre at den endelige planen omfatter størst mulig 

variasjon av motortyper og kategorier av ikke-veigående mobile maskiner. 

2.5. Hver opprinnelig eller senere ajourført overvåkingsplan skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten før det settes i 

gang prøving av motorene og de ikke-veigående mobile maskinene som identifiseres i planene. 

2.6. Prøvingsprogrammet 

Produsenten skal velge ett av følgende prøvingsprogrammer for overvåking i bruk: 

2.6.1. Prøvingsprogram på grunnlag av utslippsperioden (EDP) 

2.6.1.1. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mindre enn 30 % av EDP. Prøvingsresultatene skal framlegges 

for godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2022. 

2.6.1.2. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mer enn 70 % av EDP. Prøvingsrapportene skal framlegges for 

godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2024. 

2.6.1.3. Dersom produsenten ikke kan oppfylle kravene i nr. 2.6.1 fordi ingen motorer med den påkrevde driftstids-

akkumuleringen er tilgjengelige, skal godkjenningsmyndigheten ikke avslå en endring av prøvingsprogrammet basert 

på et tidsrom på fire år som fastsatt i nr. 2.6.2. Motorer som allerede er prøvd i samsvar med nr. 2.6.1, skal være 

gyldige i henhold til nr. 2.6.2. 

2.6.2. Prøvingsprogram basert på et tidsrom på fire år 

Prøving av ni motorer per år i fire påfølgende år. Prøvingsrapportene skal framlegges for godkjenningsmyndigheten 

hvert år. 

2.6.2.1. Prøvingsresultatene for de ni første motorene skal framlegges 12 måneder etter at den første motoren ble montert i en 

ikke-veigående mobil maskin og senest 18 måneder etter produksjonsstarten for den godkjente motortypen eller 

motorfamilien. 

2.6.2.2. Dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at ingen motor er montert i en ikke-veigående 

mobil maskin 18 måneder etter produksjonsstarten, skal prøvingsresultatene framlegges etter at den første motoren er 

montert, på en dato som er avtalt med godkjenningsmyndigheten. 

2.6.2.3. Produsenter av motorer i små serier 

Antallet motorer som prøves, skal tilpasses som følger for produsenter av motorer i små serier: 

a) Produsenter som produserer bare to motorfamilier, skal framlegge prøvingsresultater for seks motorer per år. 

b) Produsenter som produserer flere enn 250 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge prøvings-

resultater for tre motorer per år. 

c) Produsenter som produserer mellom 125 og 250 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge 

prøvingsresultater for to motorer per år. 

d) Produsenter som produserer færre enn 125 motorer per år av én enkelt motorfamilie, skal framlegge prøvings-

resultater for én motor per år. 

Godkjenningsmyndigheten skal kontrollere de angitte produksjonsmengdene. 

2.6.3. Produsenten kan utføre flere prøvinger enn dem som er fastsatt i prøvingsprogrammene fastsatt i nr. 2.6.1 og 2.6.2. 

2.6.4. Det er tillatt, men ikke obligatorisk, å utføre flere prøvinger av samme motor for å innhente data for påfølgende trinn 

av driftstidsakkumuleringen i samsvar med nr. 2.6.1 og 2.6.2.  
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3. Prøvingsforhold 

Overvåkingsprøvingen i bruk skal gjenspeile motorens ytelse når den er montert i en ikke-veigående mobil maskin, er 

i faktisk drift og betjenes av den vanlige yrkesføreren. 

3.1. Fører 

3.1.1. Føreren av den ikke-veigående mobile maskinen som utfører overvåkingsprøvingen i bruk, kan være en annen enn den 

vanlige yrkesføreren dersom føreren kan godtgjøre tilstrekkelige ferdigheter og tilstrekkelig opplæring overfor god-

kjenningsmyndigheten. 

3.1.2. Produsenten skal gi godkjenningsmyndigheten en detaljert beskrivelse av den vanlige førerens ferdigheter og 

opplæring, og godtgjøre at den valgte føreren er egnet til å utføre overvåkingsprøvingen i bruk. 

3.2. Drift av ikke-veigående mobile maskiner 

3.2.1. Prøvingen skal utføres under fullstendig (eller delvis) faktisk drift av den ikke-veigående mobile maskinen. 

3.2.2. Når produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å oppfylle nr. 3.2.1, skal prøvings-

driftssyklusen så langt det er mulig tilsvare den ikke-veigående mobile maskinens faktiske drift. 

3.2.2.1. Produsenten skal fastsette den representative prøvingsdriftssyklusen etter avtale med godkjenningsmyndigheten. 

3.2.3. Uansett om prøvingen utføres under faktisk drift av den ikke-veigående mobile maskinen eller under en representativ 

prøvingsdriftssyklus, skal den 

a) vurdere den faktiske driften av et flertall av motorene som er i bruk i de(n) valgte kategorien(e) av ikke-veigående 

mobile maskiner, 

b) ikke omfatte en uforholdsmessig stor aktivitet på tomgang, 

c) omfatte tilstrekkelig belastningsaktivitet til å nå minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2. 

3.3. Omgivelser 

Prøvingen skal utføres i omgivelser som oppfyller følgende krav: 

3.3.1. Det atmosfæriske trykket skal være minst 82,5 kPa. 

3.3.2. Temperaturen skal være minst 266 K (– 7 °C) og lavere enn eller lik temperaturen som bestemmes gjennom følgende 

ligning ved det angitte atmosfæriske trykket: 

T = – 0,4514 * (101,3 – pb) + 311 

der 

— T er omgivelsens lufttemperatur i K, og 

— pb er det atmosfæriske trykket i kPa. 

3.4. Smøreolje, drivstoff og reagens 

Smøreoljen, drivstoffet og reagensen (til systemer for etterbehandling av eksos som bruker en reagens til å redusere 

utslipp av forurensende gasser) skal være i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

3.4.1. Drivstoffet skal være et kommersielt drivstoff eller referansedrivstoff som angitt i vedlegg V til delegert forordning 

(EU) 2017/654. 

3.4.2. For å vise at kravene i nr. 3.4 er oppfylt, skal produsenten ta prøver og oppbevare dem i et tidsrom på tolv måneder 

eller mindre etter avtale med godkjenningsmyndigheten. 

3.4.3. Reagensprøver skal ikke være fryst.  
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3.5. Driftssekvens 

Driftssekvensen er det tidsrommet da en ikke-veigående mobil maskin er i uavbrutt drift under kontinuerlig 

prøvetaking og under overvåkingsprøving i bruk. 

Overvåkingsprøvingen i bruk skal utføres i én enkelt driftssekvens, bortsett fra i henhold til den kombinerte 

prøvetakingsmetoden som er fastsatt i nr. 4.2, der flere driftssekvenser kombineres i én enkelt overvåkingsprøving i 

bruk. 

4. Prøvetakingsmetoder 

4.1. Kontinuerlig prøvetaking 

Kontinuerlig prøvetaking skal brukes når én enkelt driftssekvens er minst like lang som minste prøvingstid fastsatt i 

nr. 2 i tillegg 2. 

4.1.1. Høyst tre minutter med data kan utelates på grunn av ett eller flere tilfeller av midlertidig signaltap. 

4.2. Kombinert prøvetaking 

Som et alternativ til nr. 4.1 kan prøvetakingen utføres ved å kombinere resultatene av flere driftssekvenser. 

4.2.1. Kombinert prøvetaking skal brukes bare når prøvingsforholdene ikke gjør det mulig å nå minste prøvingstid fastsatt i 

nr. 2 i tillegg 2 med én enkelt driftssekvens til tross for forsøk på å oppnå dette, eller når kategorien(e) av ikke-

veigående mobile maskiner som er utvalgt til prøving, brukes til flere arbeidsaktiviteter med forskjellige relevante 

driftssykluser. 

4.2.2. Følgende tilleggskrav skal oppfylles ved bruk av kombinert prøvetaking: 

a) De forskjellige driftssekvensene skal oppnås ved bruk av samme ikke-veigående mobile maskin og motor. 

b) Kombinert prøvetaking skal omfatte høyst tre driftssekvenser. 

c) Hver driftssekvens i den kombinerte prøvetakingen skal omfatte drift i minst én ikke-stasjonær syklus for ikke-

veigående mobile maskiner (NRTC-syklus). 

d) Driftssekvensene i den kombinerte prøvetakingen skal oppnås og ordnes i kronologisk rekkefølge. 

e) Dataanalysen skal utføres på alle dataene fra den kombinerte prøvetakingen. 

f) Det skal være høyst 72 timer mellom første og siste driftssekvens. 

g) Kombinert prøvetaking skal ikke brukes dersom det oppstår en motorfeil, som fastsatt i nr. 8 i tillegg 2. 

5. ECU-datastrøm 

5.1. Den elektroniske styreenheten (ECU) skal gi datastrømopplysninger til måleinstrumentene eller dataloggeren i PEMS 

i samsvar med kravene fastsatt i tillegg 7. 

5.2. Opplysningenes samsvar 

5.2.1. Samsvar i alle signalene fra ECU i samsvar med tabell 1 i tillegg 7 skal kontrolleres av godkjenningsmyndigheten og 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 5 i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(1) om tekniske og 

generelle krav.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1.). 
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5.2.2 Produsentene skal i samsvar med metoden angitt i tillegg 6 kontrollere ECU-dreiemomentsignalets samsvar under 

overvåkingen av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6. Prøvingsmetoder og forbehandling og validering av data 

6.1. Overvåkingsprøving i bruk skal utføres ved hjelp av et bærbart system for utslippsmåling (PEMS) i samsvar med 

tillegg 1. 

6.2. Produsentene skal overholde prøvingsmetoden beskrevet i tillegg 2 ved overvåking av motorer i bruk som er montert i 

ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.3. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 3 ved forbehandling av data fra overvåking av motorer i bruk 

som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.4. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 4 til å bestemme gyldige hendelser under overvåkingsprøving 

av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

7. Tilgang til prøvingsdata 

Ingen data fra en prøving skal endres eller fjernes. Produsenten skal oppbevare alle dataene fra prøvetakingen i minst 

ti år og gjøre dem tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen på anmodning. 

8. Beregninger 

Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 5 ved beregninger av utslipp av forurensende gasser i 

forbindelse med overvåking av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et 

PEMS-system. 

9. Bekreftende prøving 

9.1. Godkjenningsmyndighetene kan utføre en bekreftende prøving av overvåkingen i bruk for å få en uavhengig måling 

fra overvåkingen i bruk. 

9.2. Den bekreftende prøven skal utføres på samme motorfamilie/motortype og kategori(er) av ikke-veigående mobile 

maskiner som er angitt i nr. 2; en bestemt motor som er montert i en ikke-veigående mobil maskin, skal prøves i 

samsvar med kravene fastsatt i denne forordning. 

10. Rapporteringsprosedyrer 

10.1. For hver motor som prøves, skal godkjenningsmyndighetene utarbeide en prøvingsrapport om overvåking av motorer i 

bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. Prøvingsrapporten skal 

beskrive aktivitetene og resultatene av overvåkingen i bruk og minst inneholde de opplysningene som kreves i 

punkt 1–11 i tillegg 8. 

10.2. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata 

10.2.1. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata skal ikke tas med i prøvingsrapporten, men skal oppbevares av 

produsenten og gjøres tilgjengelige for Kommisjonen og godkjenningsmyndigheten på anmodning i tidsrommet som 

er fastsatt i nr. 7. 

10.2.2. Målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata skal minst inneholde de opplysningene som kreves i punkt I–1 til  

I–2.20 i tillegg 8. 

10.3. Offentlig tilgjengelige opplysninger 

I henhold til artikkel 44 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1628 skal produsenten framlegge en egen rapport som 

inneholder opplysningene som kreves i følgende punkter i tillegg 8: 1.1, 2.2, 2.4, 3.2, 6.3, 6.4.1, 6.10, avsnitt 9 og 

avsnitt 10. 

Opplysningene til punkt 6.3 skal gis på regionalt plan og bare med en omtrentlig geografisk beliggenhet. 

 _____  



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/631 

 

Tillegg 1 

Bærbart system for utslippsmåling (PEMS) 

1. PEMS skal omfatte følgende måleinstrumenter: 

a) Gassanalysatorer for måling av konsentrasjonene av utslipp av forurensende gasser fastsatt i nr. 1 første ledd i 

tillegg 2. 

b) En eksosstrømningsmåler (EFM) basert på gjennomsnittlig Pitot eller likeverdig prinsipp. 

c) Følere for å måle omgivelsestemperatur og -lufttrykk. 

d) Andre måleinstrumenter som kreves for overvåkingsprøvingen i bruk. 

PEMS skal også omfatte: 

a) En overføringsledning som skal føre prøvene som er tatt, fra prøvetakingssonden til gassanalysatorene, herunder en 

prøvetakingssonde. 

b) En datalogger til lagring av data som samles inn fra den elektroniske styreenheten. 

c) PEMS kan omfatte en GPS (globalt posisjonsbestemmelsessystem). 

2. Krav til måleinstrumentene 

2.1. Måleinstrumentene skal oppfylle kravene til kalibrering og ytelseskontroll som er fastsatt i nr. 8.1 i vedlegg VI til 

delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. Det skal tas særlig hensyn til følgende punkter: 

a) Kontroll av tetthet på vakuumsiden av PEMS i samsvar med nr. 8.1.8.7 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 

2017/654 om tekniske og generelle krav. 

b) Kontroll av gassanalysatorens respons og oppdateringsregistrering i samsvar med nr. 8.1.6 i vedlegg VI til delegert 

forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2.1.2. Måleinstrumentene skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i nr. 9.4 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 

om tekniske og generelle krav. 

2.1.3. De analysegassene som brukes til kalibrering av måleinstrumentene, skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.5.1 i 

vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2.2. Krav til overføringsledningen og prøvetakingssonden 

2.2.1. Overføringsledningen skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.3.1.2 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

2.2.2. Prøvetakingssonden skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 9.3.1.1 i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

 _____   
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Tillegg 2 

Prøvingsmetode for overvåking i bruk med et PEMS-system 

1. Prøvingsparametrer 

Utslippene av forurensende gasser som skal måles og registreres under overvåkingsprøvingen i bruk, er: karbon-

monoksid (CO), samlet mengde hydrokarboner (HC) og nitrogenoksider (NOx). I tillegg skal karbondioksid (CO2) 

måles for å gjøre det mulig å bruke beregningsmetodene beskrevet i tillegg 5. 

Parametrene i tabellen skal måles og registreres mens overvåkingsprøvingen i bruk pågår. 

Tabell 

Prøvingsparametrer 

Parameter Enhet Kilde 

HC-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

NOx-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO2-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

Eksosmassestrøm(2) kg/t EFM 

Eksostemperatur °K EFM eller ECU eller føler 

Omgivelsestemperatur(3) °K Føler 

Omgivelseslufttrykk kPa Føler 

Relativ fuktighet % Føler 

Motorens dreiemoment(4) Nm ECU eller føler 

Motorturtall o/min ECU eller føler 

Motorens drivstoffstrøm g/s ECU eller føler 

Kjølevæsketemperatur i motor °K ECU eller føler 

Innsugingsluftens temperatur i motoren(3) °K ECU eller føler 

Den ikke-veigående mobile maskinens breddegrad grad GPS (valgfritt) 

Den ikke-veigående mobile maskinens lengdegrad grad GPS (valgfritt) 

(1) Målt eller korrigert (våte forhold). 

(2) Eksosmassestrømmen skal måles direkte med mindre ett av følgende forhold gjelder: 

a) Eksosanlegget som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, fører til fortynning av eksosen med luft oppstrøms for 

stedet der en EFM kan monteres. I dette tilfellet skal eksosprøven tas oppstrøms for fortynningsstedet. 

b) Eksosanlegget som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, fører en del av eksosen til en annen del av den ikke-

veigående mobile maskinen (f.eks. til oppvarming) oppstrøms for stedet der en EFM kan monteres. 

I disse tilfellene der produsenten kan framlegge solid dokumentasjon for godkjenningsmyndigheten av sammenhengen mellom 

drivstoffets massestrøm anslått av den elektroniske styreenheten og drivstoffets massestrøm målt med motoren i prøvingsbenk 

koplet til et dynamometer, kan EFM utelates, og det kan benyttes indirekte målinger av eksosstrømmen (fra drivstoff- og 

innsugingsluftstrømmer eller drivstoffstrøm og karbonbalanse). 

(3) Bruk føleren for omgivelsestemperatur eller en føler for innsugingsluftens temperatur. Bruk av en føler for innsugingsluftens 

temperatur skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.1 annet ledd. 

(4) Den registrerte verdien skal være enten a) netto dreiemoment eller b) netto dreiemoment beregnet på grunnlag av motorens 

faktiske prosentmessige dreiemoment, friksjonsdreiemomentet og referansedreiemomentet, i samsvar med standarder angitt i 

nr. 2.1.1 i tillegg 7.Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og 

hjelpeutstyr som skal inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 
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2. Minste prøvingstid 

Prøvingstiden, som omfatter alle driftssekvenser og bare gyldige data, skal være lang nok til å fullføre mellom fem og 

sju ganger det arbeidet som er utført under NRTC-syklusen, eller produsere mellom fem og sju ganger referansemassen 

av CO2 i kg/syklus fra NRTC-syklusen. 

3. Klargjøring av den ikke-veigående mobile maskinen 

Klargjøringen av den ikke-veigående mobile maskinen skal omfatte minst følgende: 

a) Kontroll av motoren: alle identifiserte problemer skal når de er løst, registreres og framlegges for godkjennings-

myndigheten. 

b) Utskifting av olje, drivstoff og eventuell reagens. 

c) Kontroll av at den elektroniske styreenheten gir datastrømopplysninger i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2 i 

tillegg 7. 

4. Montering av PEMS 

4.1. Monteringen av PEMS skal ikke påvirke den ikke-veigående mobile maskinens utslipp av forurensende gasser eller 

ytelse. 

I alle tilfeller skal monteringen være i samsvar med de lokalt gjeldende sikkerhetsreglene og forsikringskravene og skal 

følge anvisningene fra produsentene av PEMS, måleinstrumenter, overføringsledning og prøvetakingssonde. 

4.2. Strømforsyning 

Strømforsyningen til PEMS skal hentes fra en ekstern strømforsyningsenhet. 

4.2.1. Dersom produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å oppfylle nr. 4.2, kan en kilde 

som henter strømmen (direkte eller indirekte) fra motoren under prøvingen, brukes. 

4.2.2. I dette tilfellet skal PEMS-systemets største effektforbruk ikke overstige 1 % av motorens største effekt, og det skal 

treffes tilleggstiltak for å hindre for stor utlading av batteriet når motoren er slått av eller går på tomgang. 

4.3. Andre måleinstrumenter enn EFM 

Så langt det er mulig skal andre måleinstrumenter enn EFM monteres på et sted med minst mulig av følgende: 

a) Endringer i omgivelsestemperatur. 

b) Endringer i omgivelseslufttrykk. 

c) Elektromagnetisk stråling. 

d) Mekaniske støt og vibrasjoner. 

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

4.4. EFM 

Monteringen av EFM skal ikke øke mottrykket med mer enn den verdien som er anbefalt av produsenten. 

4.4.1. EFM skal være festet til den ikke-veigående mobile maskinens eksosrør. EFM-følerne bør være plassert mellom to deler 

av rette rør med en lengde på minst to ganger EFM-diameteren (oppstrøms og nedstrøms). 

4.4.2. EFM skal være plassert etter den ikke-veigående mobile maskinens lyddemper, for å begrense virkningen av eksosstøt 

på målesignalene.  
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4.5. Overføringsledning og prøvetakingssonde 

Overføringsledningen skal være forsvarlig isolert ved koplingspunktene (prøvetakingssonde og baksiden av måle-

instrumentene). 

4.5.1. Dersom lengden på overføringsledningen endres, skal transporttidene kontrolleres og om nødvendig korrigeres. 

4.5.2. Overføringsledningen og prøvetakingssonden skal monteres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3 i vedlegg VI til 

delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

4.6. Datalogger 

Dataloggeren skal koples til motorens elektroniske styreenhet for å registrere de motorparametrene som er oppført i 

tabell 1 i tillegg 7, og eventuelt de motorparametrene som er oppført i tabell 2 i tillegg 7. 

4.7. GPS (eventuelt) 

Antennen skal monteres så høyt som mulig, men uten risiko for forstyrrelse fra eventuelle hindringer når maskinen er i 

bruk. 

5. Forberedelse før overvåkingsprøving i bruk 

5.1. Måling av omgivelsestemperatur 

Omgivelsestemperaturen skal måles ved begynnelsen av prøvingen og også ved avslutningen av prøvingen innenfor en 

rimelig avstand fra den ikke-veigående mobile maskinen. Det er tillatt å bruke CAN-signalet for innsugingsluftens 

temperatur (temperatur som motoren utsettes for). 

Dersom en føler for innsugingsluftens temperatur brukes til å anslå omgivelsestemperaturen, skal den registrerte 

omgivelsestemperaturen være innsugingsluftens temperatur justert med den relevante nominelle forskyvningen mellom 

omgivelsestemperaturen og innsugingsluftens temperatur som angitt av produsenten. 

5.2. Start og stabilisering av måleinstrumentene 

Måleinstrumentene skal varmes opp og stabiliseres til trykk, temperatur og strømning har nådd sine innstilte funksjons-

punkter, i samsvar med anvisningene fra produsenten av måleinstrumentet/PEMS-systemet. 

5.3. Rengjøring og oppvarming av overføringsledningen 

For å hindre kontaminering av systemet skal overføringsledningen skylles før prøvetakingen starter, i samsvar med 

anvisningene fra produsenten av overføringsledningen/PEMS-systemet. 

Overføringsledningen skal varmes opp til 190 °C (+/– 10 °C) før prøvingen for å unngå forekomst av kalde punkter som 

kan føre til at prøven kontamineres av kondenserte hydrokarboner. 

5.4. Kontroll og kalibrering av gassanalysatorene 

Nullstilling, justeringskalibrering og linearitetskontroll av gassanalysatorene skal utføres med de analysegassene som er 

fastsatt i nr. 2.1.3 i tillegg 1. 

5.5. Rengjøring av EFM 

EFM skal skylles ved trykkgiverens tilkoplinger i samsvar med anvisningene fra PEMS- eller EFM-produsenten. Denne 

metoden skal fjerne kondensering og dieselpartikler fra trykkledningene og de tilhørende trykkmålingsportene for 

strømningsrørene. 

6. Dataregistrering ved overvåkingsprøving i bruk 

6.1. Før overvåkingsprøvingen i bruk 

Prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata 

skal starte før motoren startes.  
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6.2. Under overvåkingsprøvingen i bruk 

Prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata 

skal fortsette under motorens normale bruk. 

Motoren kan stoppes og startes, men prøvetaking av utslipp av forurensende gasser, måling av eksosparametrer og 

registrering av motor- og omgivelsesdata skal fortsette gjennom hele overvåkingsprøvingen i bruk. 

6.3. Etter overvåkingsprøvingen i bruk 

Ved avslutningen av overvåkingsprøvingen i bruk skal måleinstrumentene og dataloggeren ha tilstrekkelig tid til at 

deres responstider kan løpe ut. Motoren kan slås av før eller etter at dataregistreringen er stoppet. 

6.4. Gyldige målte data for beregning av utslipp av forurensende gasser 

De gyldige målte dataene for beregning av utslipp av forurensende gasser skal bestemmes i samsvar med tillegg 4. 

Nr. 6.4.2 får anvendelse på disse beregningene. 

6.4.1. For å bestemme hvor lenge startfasen etter en langvarig hendelse uten drift varer, som nevnt i nr. 2.2.2 i tillegg 4, skal 

eksostemperaturen måles under driftssekvensen innenfor 30 cm fra utløpet av etterbehandlingsinnretningen som brukes 

til reduksjon av NOx. 

6.4.2. Kaldstartdata 

Målte data for utslipp av forurensende gasser ved kaldstart skal fjernes fra beregningene av utslipp av forurensende 

gasser. 

Beregningene av gyldige målte data for utslipp av forurensende gasser skal starte etter at kjølevæsketemperaturen i 

motoren har nådd 343 K (70 °C) for første gang, eller etter at kjølevæsketemperaturen i motoren har stabilisert seg 

innenfor +/–2 K over et tidsrom på fem minutter, alt etter hva som inntreffer først, men skal i alle tilfeller ikke begynne 

senere enn 20 minutter etter at motoren startes. 

7. Kontroll av gassanalysatorene 

7.1. Periodisk verifisering av nullpunkt under driftssekvensen 

Verifisering av gassanalysatorenes nullpunkt skal utføres minst hver annen time under overvåkingsprøving i bruk. 

7.2. Periodisk korrigering av nullpunkt under overvåkingsprøving i bruk 

Resultatene av kontrollene som utføres i samsvar med nr. 7.1, kan brukes til å foreta en korrigering av nullpunkts-

forskyvningen. 

7.3. Verifisering av forskyvning etter prøvingen 

Verifisering av forskyvningen skal utføres bare dersom nullpunktsforskyvningen ikke ble korrigert under overvåkings-

prøvingen i bruk i samsvar med nr. 7.2. 

7.3.1. Senest 30 minutter etter at overvåkingsprøvingen i bruk er fullført, skal gassanalysatorene nullstilles og justeres for å 

verifisere forskyvningen sammenlignet med resultatene før prøving. 

7.3.2. Nullstillings-, justerings- og linearitetskontroll av gassanalysatorene skal gjennomføres som fastsatt i nr. 5.4. 

8. Motorfeil 

8.1. Dersom det oppstår en feil under en driftssekvens og den ikke-veigående mobile maskinens fører får klar beskjed om 

dette fra egendiagnosesystemet gjennom en visuell feilvarsling, tekstmelding eller annen indikator, skal overvåkings-

prøvingen i bruk anses som ugyldig. 

8.2. Alle feil skal rettes før ytterligere overvåkingsprøving i bruk utføres på motoren. 

 _____   
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Tillegg 3 

Forbehandling av data ved beregning av utslipp av forurensende gasser 

1. Definisjoner 

1.2. I dette tillegg menes med 

1.2.1. «nullrespons» middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et tidsintervall på minst 30 sekunder, 

1.2.2. «justeringsrespons» middelresponsen, medregnet støy, på en justeringsgass i løpet av et tidsintervall på minst 

30 sekunder. 

2. Korrigering av forskyvning 

2.1. Største tillatte forskyvning 

Forskyvningen av nullresponsen og justeringsresponsen skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste 

området som benyttes. 

a) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % kan de målte konsentrasjonene 

brukes ukorrigert, eller de kan korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.2. 

b) Dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er lik eller større enn 2 %, skal de målte 

konsentrasjonene korrigeres for forskyvning i samsvar med nr. 2.2. Dersom det ikke foretas noen korrigering, skal 

prøvingen anses som ugyldig. 

2.2. Korrigering av forskyvning 

Konsentrasjonsverdien korrigert for forskyvning beregnes i samsvar med kravene fastsatt i nr. 2.1 eller nr. 3.5 i 

vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

Forskjellen mellom ukorrigerte og korrigerte bremsespesifikke verdier for utslipp av forurensende gasser skal ligge 

innenfor ± 6 % av de ukorrigerte bremsespesifikke verdiene for utslipp av forurensende gasser. Dersom forskyvningen 

er større enn 6 %, skal prøvingen anses som ugyldig. 

Dersom korrigering av forskyvning benyttes, er det bare de forskyvningskorrigerte resultatene for utslipp av 

forurensende gasser som skal brukes når utslipp av forurensende gasser rapporteres. 

3. Tidsjustering 

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom forskjellige signaler ved beregning av massen av 

utslipp av forurensende gasser, skal de dataene som er relevante for beregning av utslipp av forurensende gasser, 

tidsjusteres i samsvar med nr. 3.1–3.4. 

3.1. Gassanalysatordata 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt i samsvar med kravene fastsatt i nr. 8.1.5.3 i vedlegg VII til delegert 

forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

3.2. Gassanalysatordata og EFM-data 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt med dataene fra EFM etter prosedyren fastsatt i nr. 3.4. 

3.3. PEMS og motordata 

Dataene fra PEMS (gassanalysatorene og EFM) skal justeres korrekt med dataene fra motorens ECU etter prosedyren 

fastsatt i nr. 3.4. 
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3.4. Prosedyre for forbedret tidsjustering av PEMS-dataene 

Prøvingsparametrene som er oppført i tabellen i tillegg 2, er inndelt i følgende tre kategorier: 

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

Kategori 2: EFM (eksosmassestrøm og eksostemperatur). 

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

Tidsjusteringen av hver kategori med de to andre kategoriene skal kontrolleres ved å finne den høyeste korrelasjons-

koeffisienten mellom to serier av prøvingsparametrer. Alle prøvingsparametrene i en kategori skal forskyves for å 

maksimere korrelasjonsfaktoren. Følgende prøvingsparametrer skal brukes for å beregne korrelasjonskoeffisientene: 

a) Kategori 1 og 2 (gassanalysatordata og EFM-data) med kategori 3 (motordata): fra ECU. 

b) Kategori 1 med kategori 2: CO2-konsentrasjonen og eksosmassestrømmen. 

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

4. Kontroll av dataenes forenlighet 

4.1. Gassanalysatordata og EFM-data 

Det skal kontrolleres at dataene (eksosmassestrømmen målt ved hjelp av EFM og gasskonsentrasjoner) er forenlige med 

en korrelasjon mellom motorens målte drivstoffstrøm fra ECU og motorens drivstoffstrøm beregnet etter prosedyren 

fastsatt i nr. 2.1.6.4 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

Det skal benyttes en lineær regresjon for de målte og beregnede verdiene for drivstoffstrømmen. Minste kvadraters 

metode skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en ligning med formen 

y = mx + b 

der 

— y er den beregnede drivstoffstrømmen [g/s], 

— m er regresjonslinjens helling, 

— x er den målte drivstoffstrømmen [g/s], 

— b er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

Hellingen (m) og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje. Det anbefales at denne analysen 

utføres i området fra 15 % av høyeste verdi til den høyeste verdien, og med en frekvens som er høyere enn eller lik 

1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal følgende to kriterier vurderes: 

Tabell 

Toleranser 

Regresjonslinjens helling, m 0,9–1,1 – anbefalt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,90 – anbefalt 

4.2. ECU-dreiemomentdata 

Det skal kontrolleres at ECU-dreiemomentdataene er forenlige ved å sammenligne de høyeste ECU-dreiemoment-

verdiene ved ulike motorturtall (dersom relevant) med de tilsvarende verdiene fra den offisielle dreiemomentkurven ved 

full motorbelastning og i samsvar med tillegg 6.  
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4.3. Bremsespesifikt drivstofforbruk 

Det bremsespesifikke drivstofforbruket skal kontrolleres ved hjelp av følgende faktorer: 

a) Drivstofforbruket beregnet ut fra data om utslipp av forurensende gasser (data om gassanalysatorkonsentrasjoner og 

eksosmassestrøm), etter prosedyren fastsatt i nr. 2.1.6.4 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om 

tekniske og generelle krav. 

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

4.4. Omgivelseslufttrykk 

Omgivelseslufttrykket skal kontrolleres mot den høyden over havet som angis i GPS-dataene, dersom de er 

tilgjengelige. 

4.5. Godkjenningsmyndigheten kan anse prøven som ugyldig dersom den ikke er tilfreds med resultatene fra kontrollen av 

dataenes forenlighet. 

5. Korrigering for tørre/våte forhold 

Dersom konsentrasjonen måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis etter prosedyren fastsatt i avsnitt 2 eller 

avsnitt 3 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

6. NOx-korrigering for fuktighet og temperatur 

De NOx-konsentrasjonene som måles av gassanalysatorene, skal ikke korrigeres med hensyn til omgivelsesluftens 

temperatur og fuktighet. 

 _____  
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Tillegg 4 

Algoritme for bestemmelse av gyldige hendelser under overvåking i bruk 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1. I dette tillegg menes med «hendelse» de dataene som måles ved overvåkingsprøving i bruk for beregning av utslipp av 

forurensende gasser, framkommet ved en tidsøkning Δt som tilsvarer dataprøvetakingsperioden. 

1.2. Metoden som er beskrevet i dette tillegget, er basert på begrepet hendelser med og uten drift. 

1.3. En hendelse som anses som en hendelse uten drift i samsvar med dette tillegg, skal ikke anses som gyldig for beregning 

av arbeidet eller CO2-massen og utslippene av forurensende gasser og samsvarsfaktorene for vinduene for gjennom-

snittsberegning fastsatt i avsnitt 2 i tillegg 5. Bare hendelser med drift skal brukes i beregningene. 

1.4. Hendelser uten drift skal inndeles i kortvarige hendelser uten drift (≤ D2) og langvarige hendelser uten drift (> D2)  

(se tabellen for verdien av D2). 

2. Prosedyre for bestemmelse av hendelser uten drift 

2.1. Følgende hendelser skal anses som hendelser uten drift: 

2.1.1. Hendelser der motoreffekten er lavere enn 10 % av motorens største nettoeffekt. 

2.1.2. Hendelser som tilsvarer bruk av motorsystemet under kalde forhold (kaldstart) som fastsatt i nr. 6.4.2 i tillegg 2. 

2.1.3. Hendelser som registreres under omgivelsesforhold som ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 3.3 i dette tillegg. 

2.1.4. Hendelser som registreres under den periodiske kontrollen av måleinstrumentene. 

2.2. Følgende ytterligere trinn skal gjennomføres: 

2.2.1. Hendelser uten drift som er kortere enn D0, skal anses som hendelser med drift og slås sammen med de omkring-

liggende hendelsene med drift (se tabellen for verdiene for D0). 

2.2.2. Startfasen etter en langvarig hendelse uten drift (> D2) skal også anses som en hendelse uten drift til eksostemperaturen 

når 523 K. Dersom eksostemperaturen ikke når 523 K i løpet av D3 minutter, skal alle hendelser etter D3 anses som 

hendelser med drift (se tabellen for verdiene for D3). 

2.2.3. For alle hendelser uten drift skal de første D1 minuttene av hendelsen anses som en hendelse med drift (se tabellen for 

verdiene for D1). 

3. Algoritme for merking av «maskinarbeid» 

3.1. Trinn 1 

Påvis og del opp i hendelser med drift og hendelser uten drift. 

3.1.1. Definer hendelsene med drift og hendelsene uten drift i samsvar med nr. 2. 

3.1.2. Beregn varigheten av hendelsene uten drift. 

3.1.3. Merk hendelser uten drift som er kortere enn D0, som hendelser med drift (se tabellen for verdiene for D0). 

3.1.4. Beregn varigheten av de hendelsene uten drift som gjenstår. 
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3.2. Trinn 2 

Slå sammen kortvarige hendelser med drift (≤ D0) med hendelser uten drift. 

3.2.1. Slå sammen hendelser med drift som er kortere enn D0, med omkringliggende hendelser uten drift som er lengre  

enn D1. 

3.3. Trinn 3 

Utelat hendelser med drift etter langvarige hendelser uten drift (startfase). 

3.3.1. Anse som hendelser uten drift alle hendelser etter langvarige (> D2) hendelser uten drift, til eksostemperaturen når 

523 K eller til det har gått D3 minutter (se tabellen for verdiene for D3), alt etter hva som inntreffer først. 

3.4. Trinn 4 

Legg til hendelser uten drift etter hendelser med drift. 

3.4.1. Legg til D1 minutter av en hendelse uten drift på slutten av hver hendelse med drift (se tabellen for verdiene for D1). 

Tabell 

Verdier for parametrene D0, D1, D2 og D3 

Parametrer Verdi 

D0 2 minutter 

D1 2 minutter 

D2 10 minutter 

D3 4 minutter 

4. Eksempler 

4.1. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 1 

  

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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4.2. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 2 

4.3. Utelatte data fra hendelser uten drift ved slutten av trinn 3 

  

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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4.4. Slutten av trinn 4 – avslutning 

 _____   

Motoreffekt [%] 

Gyldig[1]/Ugyldig[0] 
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Tillegg 5 

Beregning av utslipp av forurensende gasser 

1. Beregning av momentanutslipp av forurensende gasser 

Den momentane massen av utslipp av forurensende gasser skal beregnes på grunnlag av momentankonsentrasjonen av 

utslipp av forurensende gasser som måles under overvåkingsprøving i bruk, og etter framgangsmåten fastsatt i 

avsnitt 2 eller avsnitt 3 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle krav. 

2. Bestemmelse av utslipp av forurensende gasser og samsvarsfaktorer etter metoden med vindu for gjennom-

snittsberegning 

2.1. Metoden med vindu for gjennomsnittsberegning 

Vinduet for gjennomsnittsberegning er det delsettet av hele datasettet som beregnes ved overvåkingsprøving i bruk, 

som har CO2-masse eller arbeid som tilsvarer motorens CO2-masse eller arbeid målt over referanselaboratoriets 

NRTC-syklus. 

Massen av utslipp av forurensende gasser og samsvarsfaktorene skal beregnes ved hjelp av metoden med et vindu med 

glidende gjennomsnittsverdi, basert på referansearbeidet (prosedyren i nr. 2.2) og CO2-referansemassen (prosedyren i 

nr. 2.3) målt over referanselaboratoriets NRTC-syklus. 

Beregningene skal utføres i samsvar med følgende generelle krav: 

2.1.1. Eventuelle data som utelates i henhold til tillegg 4, skal ikke tas i betraktning ved beregning av arbeidet eller CO2-

massen og utslippene av forurensende gasser og samsvarsfaktorene for vinduene for gjennomsnittsberegning. 

2.1.2. Beregningene med et vindu med glidende gjennomsnittsverdi skal utføres med en tidsøkning Δt som tilsvarer 

dataprøvetakingsperioden. 

2.1.3. Massen av utslipp av forurensende gasser for hvert vindu for gjennomsnittsberegning (mg/vindu) skal bestemmes ved 

å integrere massen av momentanutslipp av forurensende gasser i vinduet for gjennomsnittsberegning. 

2.1.4. Beregningene skal utføres og framlegges for begge prosedyrer: CO2-referansemassen og referansearbeidet. 

Figur 1 

Motoreffekt og utslipp av forurensende gasser, med start fra det første vinduet for  

gjennomsnittsberegning, i forhold til tid 
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2.2. Metode basert på arbeid 

Figur 2 

Metode basert på arbeid 

Varigheten (t2,i – t1,i) av det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning bestemmes ved  

W(t2,i) – W(t1,i) ≥ Wref 

der 

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

— Wref er motorens arbeid for NRTC-syklusen, kWh, 

— t2,i skal velges slik at 

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

der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre. 

2.2.1. Beregning av bremsespesifikke utslipp av forurensende gasser 

De bremsespesifikke utslippene av forurensende gasser egas (g/kWh) skal beregnes for hvert vindu for gjennomsnitts-

beregning og for hver forurensende gass på følgende måte: 

𝑒𝑔𝑎𝑠 =
𝑚

𝑊(𝑡2,𝑖) − 𝑊(𝑡1,𝑖)
 

der 

— m er masseutslippet av den forurensende gassen, mg/vindu for gjennomsnittsberegning, 

— W(t2,i) – W(t1,i) er motorens arbeid i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, kWh. 

2.2.2. Valg av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

De gyldige vinduene for gjennomsnittsberegning er de vinduene for gjennomsnittsberegning hvis gjennomsnittlige 

effekt overstiger effektgrensen på 20 % av høyeste motoreffekt. Prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnitts-

beregning skal være minst 50 %. 

2.2.2.1. Prøvingen skal anses som ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning er lavere 

enn 50 %.  

Arbeid [kWh] 

Metode basert på arbeid 
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p
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2.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu for gjennomsnittsberegning og for hver enkelt 

forurensende gass på følgende måte: 

𝐶𝐹 =
𝐸

𝐿
 

der 

— e er det bremsespesifikke utslippet av den forurensende gassen, g/kWh, 

— L er den gjeldende grensen, g/kWh. 

2.3. Metode basert på CO2-masse 

Figur 3 

Metode basert på CO2-masse 

Varigheten (t2,i – t1,i) av det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning bestemmes ved 

𝑀𝑐𝑜2
(𝑇2,𝐼) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) ≥ 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 

der 

— 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡𝑗,𝑖) er CO2-massen målt mellom prøvingsstart og tiden tj,i, kg, 

— 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 er CO2-massen bestemt for NRTC-syklusen, kg, 

— t2,i skal velges slik at 

𝑚𝑐𝑜2
(𝑡2,𝑖 − ∆𝑡) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) < 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
≤ 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡2,𝑖) − 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡1,𝑖) 

der Δt er prøvetakingsperioden, tilsvarende 1 sekund eller mindre. 

CO2-massene beregnes i vinduene for gjennomsnittsberegning ved å integrere momentanutslippene av forurensende 

gasser som er beregnet i samsvar med kravene i nr. 1. 

2.3.1. Valg av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

De gyldige vinduene for gjennomsnittsberegning skal være vinduene hvis varighet ikke overstiger den høyeste 

varigheten beregnet ut fra 

𝐷𝑀𝑎𝑥 =  3 600 ∙
𝑊𝑟𝑒𝑓

0,2∙𝑃𝑚𝑎𝑥
  

CO2-utslipp [kg] 

Metode basert på CO2-masse 
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der 

— Dmax er den høyeste varigheten for vinduer for gjennomsnittsberegning, s, 

— Pmax er den største motoreffekten, kW. 

Prosentdelen av gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning skal være minst 50 %. 

2.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt vindu for gjennomsnittsberegning og for hvert enkelt forurensende 

stoff på følgende måte: 

𝐶𝐹 =
𝐶𝐹𝐼

𝐶𝐹𝐶
 

Med 𝐶𝐹1 =
𝑚

𝑚𝑐𝑜2(𝑡2,𝑖)−𝑚𝑐𝑜2(𝑡1,𝑖)
 (forhold i bruk) og 

𝐶𝐹𝐶 =
𝑚𝐿

𝑚𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓

 (sertifiseringsforhold) 

der 

— m er masseutslippet av den forurensende gassen, mg/vindu for gjennomsnittsberegning, 

— 𝑚𝑐𝑜2
(𝑡2,𝑖) − 𝑚𝑐𝑜2

(𝑡1,𝑖) er CO2-masse i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, kg, 

— 𝑚𝑐𝑜2,𝑟𝑒𝑓
 er motorens CO2-masse bestemt for NRTC-syklusen, kg, 

— mL er masseutslippet av den forurensende gassen tilsvarende den gjeldende grensen for NRTC-syklusen, mg. 

3. Avrunding av beregninger av utslipp av forurensende gasser 

I samsvar med standarden ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine 

Conformance with Specifications) skal de endelige prøvingsresultatene avrundes i ett trinn til det antallet desimaler 

som er angitt i den gjeldende utslippsstandarden, pluss enda ett signifikant siffer. Det er ikke tillatt med noen avrunding 

av mellomliggende verdier som fører til det endelige bremsespesifikke resultatet for utslipp av forurensende gasser. 

4. Resultater for utslipp av forurensende gasser 

Følgende resultater skal rapporteres i samsvar med nr. 10 i dette vedlegg: 

a) Momentankonsentrasjonen av utslipp av forurensende gasser målt under overvåkingsprøvingen i bruk. 

b) Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av utslipp av forurensende gasser for hele overvåkingsprøvingen i bruk. 

c) Den momentane massen av utslipp av forurensende gasser beregnet i samsvar med nr. 1. 

d) Den integrerte massen av utslipp av forurensende gasser for hele overvåkingsprøvingen i bruk, beregnet ved å 

legge til massen av momentane utslipp av forurensende gasser beregnet i samsvar med nr. 1. 

e) Fordelingen av samsvarsfaktorene for gyldige vinduer, beregnet i samsvar med nr. 2.2.3 og 2.3.2 (minste, høyeste 

og kumulativ 90 %-prosentil). 

f) Fordelingen av samsvarsfaktorene for alle vinduer, beregnet i samsvar med nr. 2.2.3 og 2.3.2 uten å bestemme 

gyldige data i samsvar med tillegg 4 og uten å bestemme gyldige vinduer som fastsatt i nr. 2.2.2 og 2.3.1 (minste, 

høyeste og kumulativ 90 %-prosentil). 

 _____   
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Tillegg 6 

ECU-dreiemomentsignalets samsvar 

1. Metode for største dreiemoment 

1.1. Metoden for største dreiemoment består i å bekrefte at et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en 

funksjon av motorturtallet, er oppnådd under overvåkingsprøvingen i bruk. 

1.2. Dersom et punkt på referansekurven for største dreiemoment som en funksjon av motorturtallet ikke er oppnådd under 

overvåkingsprøvingen i bruk, har produsenten rett til å endre den ikke-veigående mobile maskinens belastningsaktivitet 

og/eller minste prøvingstid som fastsatt i nr. 2 i tillegg 2 etter hva som er nødvendig for å utføre denne demonstrasjonen 

etter overvåkingsprøvingen i bruk. 

1.3. Kravene fastsatt i nr. 1.2 får ikke anvendelse dersom det etter produsentens mening og etter forutgående avtale med 

typegodkjenningsmyndigheten ikke er mulig å nå et punkt på kurven for største dreiemoment ved normal drift uten å 

overbelaste motoren som er montert i den ikke-veigående mobile maskinen, eller det ikke vil være sikkert å gjøre dette. 

1.4. I så fall skal produsenten foreslå for godkjenningsmyndigheten en alternativ metode for å kontrollere signalet. Den 

alternative metoden skal benyttes bare dersom godkjenningsmyndigheten anser det praktisk mulig og hensiktsmessig uten 

at det overbelaster motoren eller medfører sikkerhetsrisiko. 

1.5. Produsenten kan foreslå for godkjenningsmyndigheten en mer nøyaktig og fullstendig metode for å kontrollere ECU-

dreiemomentsignalets samsvar under overvåkingsprøving i bruk enn den metoden som er fastsatt i nr. 1.1–1.4. I så fall 

skal metoden som produsenten foreslår, brukes i stedet for metoden som er nevnt i disse numre. 

2. Umulig å kontrollere ECU-dreiemomentsignalets samsvar 

Når produsenten godtgjør overfor godkjenningsmyndigheten at det ikke er mulig å kontrollere ECU-dreiemoment-

signalets samsvar under overvåkingsprøving i bruk, skal godkjenningsmyndigheten godta kontrollen som utføres under 

prøvingene som kreves for EU-typegodkjenning, og som er angitt i EU-typegodkjenningsdokumentet. 
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Tillegg 7 

Krav til ECU-datastrømopplysninger 

1. Data som skal framlegges 

1.1. Den elektroniske styreenheten skal minst levere de måledataene som er oppført i tabell 1. 

Tabell 1 

Måledata 

Parameter Enhet 

Motorens dreiemoment(1) Nm 

Motorturtall o/min 

Kjølevæsketemperatur i motor K 

(1) Den oppgitte verdien skal være enten a) motorens netto bremsende dreiemoment, eller b) motorens netto bremsende dreiemoment 

beregnet ut fra andre relevante dreiemomentverdier som definert i den tilsvarende protokollstandarden nevnt i nr. 2.1.1. 

Grunnlaget for netto dreiemoment skal være ukorrigert netto dreiemoment fra motoren inkludert utstyr og hjelpeutstyr som skal 

inngå i en utslippsprøving i samsvar med tillegg 2 til vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 om tekniske og generelle 

krav. 

1.2. Dersom omgivelseslufttrykket eller omgivelsestemperaturen ikke måles av eksterne følere, skal disse verdiene leveres 

av den elektroniske styreenheten i samsvar med tabell 2. 

Tabell 2 

Ytterligere måledata 

Parameter Enhet 

Omgivelsestemperatur(1) K 

Omgivelseslufttrykk kPa 

Motorens drivstoffstrøm g/s 

(1) Bruk av en føler for innsugingsluftens temperatur skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.1 annet ledd i tillegg 2. 

1.3. Dersom eksosmassestrømmen ikke måles direkte, skal opplysninger om motorens drivstoffstrøm gis i samsvar med 

tabellen i nr. 1 i tillegg 2. 

2. Krav til kommunikasjon 

2.1. Tilgang til datastrømopplysninger 

2.1.1. Tilgangen til datastrømopplysninger skal være i samsvar med minst én av følgende standardserier: 

a) ISO 27145 med ISO 15765-4 (CAN-basert). 

b) ISO 27145 med ISO 13400 (TCP/IP-basert). 

c) SAE J1939-73.  
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2.1.2. Den elektroniske styreenheten skal støtte de tilsvarende tjenestene for minst én av standardene oppført over, for å gi de 

opplysningene som er angitt i tabell 1. 

Det er tillatt, men ikke obligatorisk å innføre flere funksjoner fra standarden(e) i den elektroniske styreenheten. 

2.1.3. Tilgang til datastrømopplysninger skal være mulig ved hjelp av en kabelbasert tilkopling (ekstern avleser). 

2.2. CAN-basert kommunikasjon via kabel 

2.2.1. Kommunikasjonshastigheten for den kabelbaserte datatilkoplingen skal være enten 250 kbps eller 500 kbps. 

2.2.2. Grensesnittet mellom motoren og PEMS-måleinstrumentene skal være standardisert og oppfylle alle kravene i ISO 

15031-3 type A (strømforsyning med 12 V likestrøm), type B (strømforsyning med 24 V likestrøm) eller SAE J1939-13 

(strømforsyning med 12 eller 24 V likestrøm). 

2.3 Krav til dokumentasjon 

I opplysningsdokumentet som er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(1) om administrative krav, skal 

produsenten angi kommunikasjonsstandarden(e) som brukes for å få tilgang til datastrømopplysningene i samsvar med 

nr. 2.1.1. 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 
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Tillegg 8 

Prøvingsrapport for overvåking i bruk 

1. Opplysninger om motorprodusenten 

1.1. Merke (produsentens firma) 

1.2. Produsentens selskapsnavn og adresse 

1.3. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant 

1.4. Monteringsanleggets/-anleggenes og/eller produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r) 

2. Opplysninger om motoren 

2.1. Motortypebetegnelse/motorfamiliebetegnelse 

2.2. Motortypens/motorfamiliens kategori og underkategori 

2.3. Typegodkjenningsnummer 

2.4. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r) 

2.5. Motorens identifikasjonsnummer 

2.6. Motorens produksjonsår og -måned 

2.7. Motor ombygd 

2.8. Motorens slagvolum [dm3] 

2.9. Antall sylindrer 

2.10. Motorens oppgitte nominelle nettoeffekt / nominelle turtall [kW/o/min] 

2.11. Motorens største nettoeffekt / turtall ved største effekt [kW/o/min] 

2.12. Motorens oppgitte største dreiemoment / turtall ved største dreiemoment [kW/o/min] 

2.13. Tomgangsturtall [o/min] 

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

2.15. Referansenummer for dreiemomentkurve ved full belastning angitt av produsenten 

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

2.17. Type katalysator 

2.18. Type partikkelfelle 

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

2.20. Opplysninger om ECU (programvarekalibreringsnummer) 

3. Opplysninger om den ikke-veigående mobile maskinen 

3.1. Den ikke-veigående mobile maskinens eier 

3.2. Kategori(er) av ikke-veigående mobile maskiner 

3.3. Produsent av den ikke-veigående mobile maskinen 

3.4. Den ikke-veigående mobile maskinens identifikasjonsnummer 

3.5. Den ikke-veigående mobile maskinens registreringsnummer og registreringsstat (eventuelt) 

3.6. Den ikke-veigående mobile maskinens handelsbetegnelse(r) (eventuelt) 

3.7. Den ikke-veigående mobile maskinens produksjonsår og -måned  
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4. Valg av motor / ikke-veigående mobil maskin 

4.1. Metode for lokalisering av ikke-veigående mobile maskiner eller motorer 

4.2. Utvelgingskriterier for ikke-veigående mobile maskiner, motorer, familier i bruk 

4.3. Sted der den ikke-veigående mobile maskinen som prøves, vanligvis brukes 

4.4. Driftstimer ved prøvingsstart: 

4.4.1. Ikke-veigående mobil maskin [t] 

4.4.2. Motor [t] 

5. Bærbart system for utslippsmåling (PEMS) 

5.1. PEMS-strømforsyning: ekstern / fra den ikke-veigående mobile maskinen 

5.2. Måleinstrumenter (PEMS), merke og type 

5.3. Måleinstrumenter (PEMS), kalibreringsdato 

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

5.5. Plassering av følere for omgivelsesforhold 

6. Prøvingsforhold 

6.1. Dato og klokkeslett for prøving 

6.2. Prøvingstid [s] 

6.3. Prøvingssted 

6.4. Vær og omgivelsesforhold (f.eks. temperatur, fuktighet, høyde over havet) 

6.4.1. Gjennomsnittlige omgivelsesforhold (beregnet ut fra målte øyeblikksdata) 

6.5. Driftstimer per ikke-veigående mobile maskin / motor 

6.6. Detaljerte opplysninger om den ikke-veigående mobile maskinens faktiske drift 

6.7. Spesifikasjoner for prøvingsdrivstoff 

6.8. Spesifikasjoner for smøreolje 

6.9. Spesifikasjoner for reagens (eventuelt) 

6.10. Kort beskrivelse av det utførte arbeidet 

7. Gjennomsnittlig konsentrasjon av utslipp av forurensende gasser 

7.1. Gjennomsnittlig HC-konsentrasjon [ppm] [ikke obligatorisk] 

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

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

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

7.5. Gjennomsnittlig eksosmassestrøm [kg/t] [ikke obligatorisk] 

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

8. Integrert masse av utslipp av forurensende gasser 

8.1. THC-utslipp [g] 

8.2. CO-utslipp [g]  
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8.3. NOx-utslipp [g] 

8.4. CO2-utslipp [g] 

9. Samsvarsfaktorer for vinduet for gjennomsnittsberegning(1) (beregnet i samsvar med tillegg 2–5) 

(Minste, høyeste og kumulativ 90 %-prosentil) 

9.1. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

9.2. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

9.3. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

9.4. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

9.5. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

9.6. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

9.7. Arbeidsvindu: minste og høyeste effekt for vinduet for gjennomsnittsberegning [%] 

9.8. CO2-massevindu: minste og høyeste varighet for vinduet for gjennomsnittsberegning [s] 

9.9. Arbeidsvindu: prosentdel gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

9.10. CO2-massevindu: prosentdel gyldige vinduer for gjennomsnittsberegning 

9.11. CO2-utslipp 

10. Samsvarsfaktorer for vinduet for gjennomsnittsberegning (beregnet i samsvar med tillegg 2, 3 og 5 uten å 

bestemme gyldige data i samsvar med tillegg 4 og uten å bestemme gyldige vinduer i samsvar med nr. 2.2.2 og 

2.3.1 i tillegg 5) 

(Minste, høyeste og kumulativ 90 %-prosentil) 

10.1. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

10.2. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

10.3. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

10.4. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

10.5. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

10.6. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

10.7. Arbeidsvindu: minste og høyeste effekt for vinduet for gjennomsnittsberegning [%] 

10.8. CO2-massevindu: minste og høyeste varighet for vinduet for gjennomsnittsberegning [s] 

11. Verifisering av prøvingsresultatene 

11.1. THC-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.2. CO-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.3. NOx-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving 

11.4. CO2-analysator, nullstilling, justering og kontrollresultat, før og etter prøving  

  

(1) Vinduet for gjennomsnittsberegning er det delsettet av hele datasettet som beregnes ved overvåkingsprøving i bruk, som har CO2-masse 

eller arbeid som tilsvarer motorens CO2-masse eller arbeid målt over referanselaboratoriets NRTC-syklus. 



2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/653 

 

11.5. Resultater fra kontroll av dataenes forenlighet, i samsvar med avsnitt 4 i tillegg 3 

I-1. Målte øyeblikksdata 

I-1.1. THC-konsentrasjon [ppm] 

I-1.2. CO-konsentrasjon [ppm] 

I-1.3. NOx-konsentrasjon [ppm] 

I-1.4. CO2-konsentrasjon [ppm] 

I-1.5. Eksosmassestrøm [kg/t] 

I-1.6. Eksostemperatur [°C] 

I-1.7. Omgivelsesluftens temperatur [°C] 

I-1.8. Omgivelseslufttrykk [kPa] 

I-1.9. Omgivende fuktighet [g/kg] [ikke obligatorisk] 

I-1.10. Motorens dreiemoment [Nm] 

I-1.11. Motorturtall [o/min] 

I-1.12. Motorens drivstoffstrøm [g/s] 

I-1.13. Kjølevæsketemperatur i motor [°C] 

I-1.14. Den ikke-veigående mobile maskinens breddegrad [grader] 

I-1.15. Den ikke-veigående mobile maskinens lengdegrad [grader] 

I-2. Beregnede øyeblikksdata 

I-2.1. THC-masse [g/s] 

I-2.2. CO-masse [g/s] 

I-2.3. NOx-masse [g/s] 

I-2.4. CO2-masse [g/s] 

I-2.5. Kumulert THC-masse [g] 

I-2.6. Kumulert CO-masse [g] 

I-2.7. Kumulert NOx-masse [g] 

I-2.8. Kumulert CO2-masse [g] 

I-2.9. Beregnet drivstoffstrøm [g/s] 

I-2.10. Motoreffekt [kW] 

I-2.11. Motorens arbeid [kWh] 

I-2.12. Arbeidsvinduets varighet [s] 

I-2.13. Arbeidsvinduets gjennomsnittlige motoreffekt [%] 

I-2.14. Arbeidsvinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

I-2.15. Arbeidsvinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

I-2.16. Arbeidsvinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

I-2.17. CO2-massevinduets varighet [s] 

I-2.18. CO2-massevinduets THC-samsvarsfaktor [-] 

I-2.19. CO2-massevinduets CO-samsvarsfaktor [-] 

I-2.20. CO2-massevinduets NOx-samsvarsfaktor [-] 

 __________  


