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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/295 

av 15. desember 2017 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav, og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse med henblikk på 

godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 21 nr. 5 og artikkel 23 

nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og Rådet om den omfattende undersøkelsen av virkningen 

av miljøstandard Euro 5 for kjøretøyer i gruppe L(2) i samsvar med artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013, og 

idet det tas hensyn til problemer som godkjenningsmyndigheter og berørte parter har støtt på ved anvendelsen av 

forordning (EU) nr. 168/2013, delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014(3) og delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014(4), bør det gjøres visse endringer og presiseringer i de delegerte forordningene for å sikre at de 

anvendes på en tilfredsstillende måte. 

2) For å sikre at ordningen for EU-typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L fungerer på en effektiv måte, bør de tekniske 

kravene og prøvingsmetodene som er angitt i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og nr. 134/2014, kontinuerlig 

forbedres og tilpasses den tekniske utviklingen. 

3) Vedlegg IV til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 inneholder den ligningen som skal brukes til å kontrollere at 

produserte kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter er i samsvar med den godkjente typen. 

Ligningen bør endres for å sikre klarhet. Vedlegg XII til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 bør endres med hensyn til 

motorens driftsvindu for påvisning av feiltenning for å sikre at de pålagte kravene er teknisk gjennomførbare. 

Vedlegg XII bør også endres for å muliggjøre en teknisk oppgradering til nye standarder som er utviklet for 

grensesnittet mellom standard skanneverktøy og kjøretøyet med hensyn til egendiagnosesystemer (OBD). Tillegg 2 til 

vedlegg XII bør endres for å skape klarhet om en rekke punkter som overvåkes med hensyn til de OBD-kravene som er 

angitt der. Nye tillegg bør tilføyes vedlegg XII for å sikre at ytelsesfaktorene under drift gjennomføres på riktig måte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 28.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rapport om undersøkelsen «Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles», EU-Books (ET-04-17-619-EN-N). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og 

firehjuls motorsykler (EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning (EUT L 53 av 

21.2.2014, s. 1). 
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4) Visse ligninger i vedlegg II, III og IV til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør tilpasses for å gi større klarhet. 

Vedlegg VI til nevnte delegerte forordning bør endres for å sikre riktig anvendelse av kravene til prøving av 

holdbarheten til forurensningsreduserende innretninger. Klassifiseringskravene for standardsyklusen på vei for 

kjøretøyer i gruppe L (SRC-LeCV) i vedlegg VI bør tilpasses for å sikre riktig anvendelse av disse kravene under 

prøving. Bruk av den godkjente syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) som er fastsatt i vedlegg VI for 

kjøretøyer i klasse III, bør fases ut i samsvar med konklusjonene av den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger. 

Vedlegg VI bør også endres for å tillate bruk av aldring i prøvingsbenk som alternativ til den faktiske fysiske 

holdbarhetsprøvingen med full eller delvis akkumulering av kjørelengde. 

5) Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampingsutslippene fra disse 

kjøretøyene. For dette formål fastsettes det i del C i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 grenseverdier for 

hydrokarbonmasse for kjøretøygruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A. Fordampingsutslippene fra disse kjøretøyene 

måles ved typegodkjenning. Ett av kravene i forbindelse med type IV-prøving i et forseglet kammer for bestemmelse av 

fordampingsutslipp (SHED) er enten å montere en raskt aldret karbonbeholder eller dersom det monteres en innkjørt 

karbonbeholder, å legge til en forringelsesfaktor. I den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger ble det undersøkt 

om det er kostnadseffektivt å benytte SHED-prøving for kjøretøygruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og L7e-C. 

Ettersom undersøkelsen viste at denne metoden ikke er kostnadseffektiv, bør vedlegg V til delegert forordning (EU) 

nr. 134/2014 endres for å tillate fortsatt bruk av den allerede fastsatte alternative og mer kostnadseffektive metoden for 

permeasjonsprøving i Euro 5-standarden for produsenter av kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og  

L7e-C. 

6) På grunnlag av den omfattende undersøkelsen av miljøvirkninger konkluderte Kommisjonen med at den matematiske 

framgangsmåten for kontroll av de holdbarhetskravene som er angitt i artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) nr. 168/2013, 

bør fases ut innen 2025. Undersøkelsen påpekte at den teoretiske framgangsmåten ikke sikret at holdbarhetskravene 

angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 ble oppfylt i praksis. For å redusere virkningen av at denne metoden utfases, ble 

det i undersøkelsen foreslått å innføre aldring i prøvingsbenk som alternativ framgangsmåte til faktisk 

holdbarhetsprøving med full og delvis akkumulering av kjørelengde. Aldring i prøvingsbenk er en veletablert 

framgangsmåte som ofte benyttes på kjøretøyer som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(5). 

Vedlegg VI til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør endres for å innføre framgangsmåten med aldring i 

prøvingsbenk utledet fra kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(6) og UN-ECE-reglement nr. 83(7), 

og tilpasses de kravene som er nødvendige for kjøretøyer i gruppe L. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør endres samtidig for å sikre at Euro  

5-standarden kan gjennomføres på riktig måte for alle berørte kjøretøyer i gruppe L, som angitt i tabellen i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 168/2013. 

8) Delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 42 lyde: 

«42) «kjøresyklus» en prøvingssyklus som innebærer start av motoren, en kjøremåte der en eventuell funksjonssvikt vil 

bli oppdaget, og stans av motoren,». 

  

(5) 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, komponenter og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(7) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med motorens drivstoffkrav [2015/1038] (EUT L 172 av 3.7.2015, 

s. 1). 
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2) Vedlegg IV og XII endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

Vedlegg II–VI, vedlegg VIII og vedlegg X til forordning (EU) nr. 134/2014 endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I vedlegg IV og XII til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg IV skal nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1, 4.1.1.3.1.1.1.1.2 og 4.1.1.3.1.1.1.1.3 lyde: 

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

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

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

lineære beregningsmetoden nevnt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og forskyvningsverdier for 

hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av forurensende stoffer med hensyn til 

produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

Yfull = a (Xfull – XCoP) + YCoP 

der 

a = hellingsverdi ((mg/km)/km) bestemt i samsvar med type V-prøving angitt i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, 

XFull = holdbarhet i kilometer (km) som angitt i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, 

XCoP = kjørelengde for prøvingskjøretøyet på tidspunktet for type I-prøving av produksjons-

samsvar, 

Yfull = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per utslippsbestanddel av 

forurensende stoffer i mg/km. De gjennomsnittlige resultatene for produksjonssamsvar 

skal være lavere enn grenseverdiene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i 

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

YCoP = prøvingsresultat for utslipp av forurensende stoffer (THC, CO, NOx, NMHC og eventuelt 

PM) (mg/km) per utslippsbestanddel ved type I-prøving av et kjøretøy med hensyn til 

produksjonssamsvar. 

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

anvendelse, skal forringelsestendensen bestå av hellingsverdi a som er angitt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1, per 

utslippsbestanddel beregnet i henhold til type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013. Ligning 4-1 skal brukes til å beregne utslippsresultatene for produksjonssamsvar per 

utslippsbestanddel av forurensende stoffer (Yfull). 

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

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

nr. 168/2013, multipliseres med resultatet av type I-prøvingen av kjøretøyet (Ycop) for å beregne de 

gjennomsnittlige prøvingsresultatene per utslippsbestanddel av forurensende stoffer med hensyn til 

produksjonssamsvar (Yfull).» 

2. I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3. Forringelse eller funksjonssvikt kan også identifiseres utenfor en kjøresyklus (f.eks. etter at motoren er 

stanset).» 

b) Nr. 3.3.2.2 skal lyde: 

«3.3.2.2. Feiltenning 

Feiltenning i den delen av motorens driftsområde som begrenses av følgende linjer: 

a) Grense for lavt turtall: Et laveste turtall på 2 500 min-1 eller normalt tomgangsturtall + 1 000 min- 1, 

avhengig av hva som er lavest.  
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b) Grense for høyt turtall: Et høyeste turtall på 8 000 min– 1 eller 1 000 min– 1 over det høyeste turtallet som 

forekommer i en type I-prøvingssyklus, eller motorens høyeste konstruksjonshastighet minus 500 min– 1, 

avhengig av hva som er lavest. 

c) En linje som knytter sammen følgende driftspunkter: 

i) Et punkt på grensen for lavt turtall definert i bokstav a), der motorens innsugingsvakuum er 3,3 kPa 

lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

ii) Et punkt på grensen for høyt turtall definert i bokstav b), der motorens innsugingsvakuum er 13,3 kPa 

lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

Motorens driftsområde for varsling av feiltenning gjenspeiles i figur 10-1. 

Figur 10-1 

Driftsområde for varsling av feiltenning 

»; 

c) Nytt nr. 3.10 skal lyde: 

«3.10. Tilleggsbestemmelser om kjøretøyer med strategier for motoravstenging 

3.10.1. Kjøresyklus 

3.10.1.1. En uavhengig omstart av motoren som reguleres av motorens styringssystem etter en motorstopp, kan anses 

som en ny kjøresyklus eller en fortsettelse av den pågående kjøresyklusen.» 

d) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Dersom de er tilgjengelige, skal følgende signaler i tillegg til det påkrevde øyeblikksbildet gjøres 

tilgjengelig på anmodning gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy, dersom 

opplysningene er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet eller kan bestemmes ved hjelp av opplysninger 

som er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet: diagnosefeilkoder, motorens kjølevannstemperatur, status 

for drivstoffstyringssystemet (lukket sløyfe, åpen sløyfe, annet), drivstoffjustering, fortenningsinnstilling, 

innsugingsluftens temperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for 

posisjonsføler for gasspjeld, status for sekundærluft (oppstrøms, nedstrøms eller atmosfærisk), beregnet 

belastning, kjøretøyets hastighet og drivstofftrykk. 

Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 3.7. Faktiske signaler skal tydelig 

kunne skilles fra standardverdier eller nøddriftssignaler.» 

lavest (nominelt tomgangsturtall + 1 000 o/min, 2 500 o/min) 
lavest (høyeste WMTC-motorturtall + 1 000 o/min,  

8 000 o/min, høyeste nominelle motorturtall – 500 o/min) 

Linje med positivt 

dreiemoment 
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2) Nr. 3.11, 3.12 og 3.13 skal lyde: 

«3.11. Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som 

samsvarer med kodene i standarden ISO 15031-6:2010 «Road vehicles — Communication between vehicle 

and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 6: Diagnostic trouble code 

definitions», om «emission related system diagnostic trouble codes». Dersom dette ikke er mulig, kan 

produsenten bruke diagnosefeilkodene i ISO DIS 15031-6:2010. Alternativt kan feilkoder sammenstilles og 

rapporteres i samsvar med ISO 14229:2006. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard 

diagnoseutstyr som er i samsvar med nr. 3.9. 

Kjøretøyprodusenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan detaljer om eventuelle 

utslippsrelaterte diagnoseopplysninger, f.eks. PID-er, overvåkings-ID-er for OBD-system, prøvings-ID-er 

som ikke er angitt i ISO 15031-5:2011 eller ISO 14229:2006, men som har sammenheng med denne 

forordning. 

3.12. Tilkoplingsgrensesnittet mellom kjøretøyet og diagnoseenheten skal være standardisert og oppfylle alle 

kravene i ISO 19689:2016 «Motorcycles and mopeds — Communication between vehicle and external 

equipment for diagnostics — Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use» 

eller ISO 15031-3:2004 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for 

emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electric circuits: specification and 

use.» Det foretrukne monteringsstedet er under sitteplassen. Enhver annen plassering av uttaket for 

diagnoseverktøy skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten og være lett tilgjengelig for servicepersonell, 

men beskyttet mot inngrep foretatt av ufaglært personell. Plasseringen av tilkoplingsgrensesnittet skal være 

tydelig beskrevet i driftshåndboken. 

3.13. Fram til et OBD II-system for kjøretøyer i gruppe L er gjennomført på kjøretøyet, kan et alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt monteres på anmodning fra kjøretøyprodusenten. Dersom et slikt alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt er montert, skal kjøretøyprodusenten stille nærmere opplysninger om kjøretøyets 

konfigurasjon av kontaktstifter vederlagsfritt til rådighet for produsenter av prøvingsutstyr. 

Kjøretøyprodusenten skal levere et overgangsstykke som gjør det mulig å kople til et standard 

skanneverktøy. Et slikt overgangsstykke skal være av egnet kvalitet til yrkesmessig bruk i verksted. Enhver 

uavhengig operatør skal på anmodning og uten forskjellsbehandling få levert overgangsstykket. 

Produsentene kan kreve en rimelig og forholdsmessig pris for dette overgangsstykket, samtidig som det tas 

hensyn til de tilleggskostnadene for kunden som produsentens valg medfører. Tilkoplingsgrensesnittet og 

overgangsstykket skal ikke omfatte særskilte konstruksjonselementer som vil kreve validering eller 

sertifisering før bruk, eller som vil kunne begrense utvekslingen av kjøretøydata ved bruk av et standard 

skanneverktøy.» 

3) Nr. 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4. Dersom kjøretøyet i samsvar med kravene i dette vedlegg er utstyrt med en særskilt overvåkingsenhet M, 

skal IUPRM fra 1. januar 2024 være større enn eller lik 0,1 for alle overvåkingsenheter M.» 

4) Nytt nr. 4.1.4.1 skal lyde: 

«4.1.4.1. Fram til 31. desember 2023 skal produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten hvordan 

IUPR-bestemmelse fungerer, fra og med 1. januar 2020 for nye kjøretøytyper og fra og med  

1. januar 2021 for eksisterende kjøretøytyper.» 

5) Nr. 4.5 og 4.5.1 skal lyde: 

«4.5. Generell nevner 

4.5.1. Den generelle nevneren er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt. Den skal økes innen 

10 sekunder dersom følgende kriterier er oppfylt i løpet av én enkelt kjøresyklus: 

a) Den samlede tiden siden motorstart er minst 600 sekunder ved en høyde over havet på under 2 440 m 

eller ved et omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) 

eller høyere. 
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b) Den samlede tiden som kjøretøyet er blitt kjørt ved minst 25 km/t, forekommer i minst 300 sekunder ved 

en høyde over havet på under 2 440 m eller ved et omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en 

omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

c) Kontinuerlig kjøring av kjøretøyet på tomgang (dvs. at føreren har sluppet gasspedalen og kjøretøyets 

hastighet er høyst 1,6 km/t) i minst 30 sekunder ved en høyde over havet på under 2 440 m eller ved et 

omgivelseslufttrykk på over 75,7 kPa og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

Den generelle nevneren kan også økes utover grensevilkårene for høyde over havet eller omgivelses-

lufttrykk og omgivelsestemperatur.» 

6) Nytt nr. 4.6.2.1 skal lyde: 

«4.6.2.1. Tellere og nevnere for særskilte overvåkingsenheter for komponenter eller systemer som uten avbrudd 

overvåker kortslutningsfeil eller feil med åpne kretsløp, er unntatt fra rapportering. 

Ved anvendelsen av dette nummer menes med «uten avbrudd» at overvåkingen alltid er aktivert, og at det 

tas prøver av det signalet som brukes til overvåking, med en hastighet på minst to prøver per sekund, og 

at overvåkingsenheten innen 15 sekunder må bestemme om det foreligger en relevant feil eller 

ikke. Dersom det for kontrollformål tas sjeldnere prøver av en inndatakomponent, kan komponentens 

signal i stedet vurderes hver gang det tas prøver. Det er ikke nødvendig å aktivere en utdatakomponent 

eller et utdatasystem utelukkende for det formål å overvåke denne komponenten eller dette systemet.» 

7) Nr. 4.7.4 skal lyde: 

«4.7.4. OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av den generelle nevneren innen 10 sekunder dersom det 

er avdekket en funksjonssvikt i noen av de komponentene som brukes til å fastslå om kriteriene i nr. 4.5 

er oppfylt (f.eks. kjøretøyets hastighet, omgivelsestemperatur, høyde, tomgang eller driftstid), og den 

tilsvarende innkommende feilkoden er blitt lagret. Økingen av den generelle nevneren kan ikke 

deaktiveres av andre årsaker. Økingen av den generelle nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder 

dersom funksjonssvikten ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk 

rensing eller ved aktivering av et skanneverktøy).» 

e) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1 utgår fotnoten. 

ii) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. 

Tabell Ap2-1 

Oversikt over innretninger (dersom de er montert) som skal overvåkes i OBD-trinn I og/eller II 

Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 

Grunnleg-

gende 

overvåkings-

krav 

Merknad 
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1 Intern feil i styringsmodul 

(ECU/PCU) 

3       I&II (1) 

Føler (inndata til styreenheter) 

1 Posisjonsføler for gass (pedal/ 

håndtak) 

1 I&II I&II I&II I&II I&II I&II  (2) 
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Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 

Grunnleg-
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overvåkings-

krav 

Merknad 

nr. 

  

N
iv

å,
 s

e 
2

.3
 

H
ø

y
 g

je
n

n
o

m
g

an
g
 

L
av

 g
je

n
n

o
m

g
an

g
 

Å
p

en
 k

re
ts

 

U
te

n
fo

r 
in

te
rv

al
l 

Y
te

ls
e/

sa
n
n

sy
n
li

g
h

et
 

B
lo

k
k

er
t 

si
g
n

al
 

In
n

re
tn

in
g
 i

k
k
e 

i 
d

ri
ft

 /
 

in
n

re
tn

in
g

 f
in

n
es

 i
k

k
e 

 

2 Føler for barometertrykk 1 I&II I&II I&II  II    

3 Posisjonsføler for kamaksel 3       I&II  

4 Posisjonsføler for veivaksel 3       I&II  

5 Føler for motorens 

kjølevannstemperatur 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

6 Føler for vinkel på eksosventil 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

7 Føler for resirkulering av eksos 1 II II II II II II  (4) 

8 Føler for trykk i drivstoffskinne 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

9 Temperaturføler for drivstoff-

skinne 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

10 Føler for girets stilling (poten-

siometertype) 

1 I&II I&II I&II II II II  (4)(5) 

11 Føler for girets stilling (kop-

lingstype) 

3     II  I&II (5) 

12 Føler for innsugingsluftens tem-

peratur 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

13 Bankeføler (ikke-resonanstype) 3       I&II  

14 Bankeføler (resonanstype) 3     I&II    

15 Føler for absolutt manifoldtrykk 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

16 Luftmengdemåler 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

17 Føler for motoroljetemperatur 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

18 Lambda-sondesignaler 

(binære/lineære) 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

19 Føler for (høyt) drivstofftrykk 1 I&II I&II I&II II II II  (4) 
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Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 
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gende 

overvåkings-

krav 

Merknad 
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20 Temperaturføler for drivstoff-

beholder 

1 I&II I&II I&II II II II  (4) 

21 Posisjonsføler for gasspjeld 1 I&II I&II I&II I&II I&II I&II  (2) 

22 Føler for kjøretøyets hastighet 3     II  I&II (5) 

23 Hjulhastighetsføler 3     II  I&II (5) 

Aktuatorer (utdata fra styreenheter) 

1 Reguleringsventil for utlufting 

av fordampingsutslipp 

2 II I&II II    I&II (6) 

2 Aktuator for eksosventil 

(motordrevet) 

3     II  I&II  

3 Styreenhet for resirkulering av 

eksos 

3     II    

4 Drivstoffinnsprøytingsdyse 2  I&II     I&II (6) 

5 Kontrollsystem for tomgangsluft 1 I&II I&II I&II  II  I&II (6) 

6 Primære styringskretser for 

tennspole 

2  I&II     I&II (6) 

7 Varmeelement for lambda-sonde 1 I&II I&II I&II  II  I&II (6) 

8 System for tilførsel av sekun-

dærluft 

2 II I&II II    I&II (6) 

9 Aktuator via kabel for styring 

fra gasspjeld 

3  I&II     I&II (6) 

Merknader: 

(1) Bare ved en aktivert standardinnstilling som fører til vesentlig redusert framdriftsmoment, eller dersom et kabelsystem for styring fra gasspjeld 

er montert. 

(2) Dersom en overflødig APS eller en overflødig TPS er montert, skal krysskontroll av signalene oppfylle alle krav til kretsrasjonalitet. Dersom 

bare én APS eller TPS er montert, er rasjonalitetsovervåking av APS- eller TPS-kretser ikke obligatorisk. 

(3) Utgår. 

(4) OBD-trinn II: To av tre funksjonssvikter i kretsrasjonalitet merket med «II» skal overvåkes i tillegg til overvåking av gjennomgang i kretsene. 

(5) Bare dersom det er brukt som inndata til ECU/PCU med relevans til miljøprestasjon eller funksjonssikkerhet. 

(6) Unntak tillatt dersom produsenten i stedet ber om nivå 3; aktuatorsignal forekommer bare uten angivelse av symptom.» 
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iii) Nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4. To av tre symptomer i overvåkingsdiagnostikken for gjennomgang i kretsene og rasjonalitet i kretsene kan 

kombineres, f.eks. 

— høy gjennomgang eller åpen krets og lav gjennomgang, 

— høy og lav eller åpen krets, 

— signal utenfor tillatt intervall eller kretsytelse og blokkert signal, 

— høy gjennomgang og over tillatt intervall eller lav gjennomgang og under tillatt intervall.» 

f) Nye tillegg 3, 4 og 5 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Ytelsesfaktor under drift 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg fastsettes kravene til ytelsesfaktoren under drift for en særskilt overvåkingsenhet M i  

OBD-systemene (IUPRM) for kjøretøyer i gruppe L3e, L5e-A og L7e-A som er typegodkjent i samsvar med 

denne forordning. 

2. Kontroll av IUPRM 

2.1. På anmodning fra godkjenningsmyndigheten skal produsenten rapportere til typegodkjenningsmyndigheten 

om garantikrav, garantiarbeid og OBD-feil som registreres i forbindelse med vedlikehold, i samsvar med et 

format fastsatt ved typegodkjenningen. Opplysningene skal gi en detaljert beskrivelse av hvor ofte feil 

inntreffer i utslippsrelaterte komponenter og systemer, samt angi type feil. Rapportene skal framlegges minst 

én gang i kjøretøyets produksjonssyklus for hver kjøretøymodell fram til kjøretøyet er fem år gammelt eller 

har tilbakelagt den strekningen som er angitt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, avhengig 

av hva som kommer først. 

2.2. Parametrer som definerer IUPR-gruppen 

OBD-gruppeparametrene som er oppført i tillegg 5, skal brukes til å definere IUPR-gruppen. 

2.3. Krav til opplysninger 

Godkjenningsmyndigheten foretar kontroll av IUPRM på grunnlag av opplysninger fra produsenten. Slike 

opplysninger skal særlig omfatte følgende: 

2.3.1. Produsentens navn og adresse. 

2.3.2. Navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til produsentens godkjente representant på de 

områdene som omfattes av produsentens opplysninger. 

2.3.3. Modellnavn på de kjøretøyene som omfattes av produsentens opplysninger. 

2.3.4. Eventuelt listen over kjøretøytyper som omfattes av produsentens opplysninger, dvs. for OBD og IUPRM, 

OBD-gruppen i samsvar med tillegg 5. 

2.3.5. Koder for kjøretøyets understellsnummer (VIN) som gjelder kjøretøytypene i gruppen (VIN-prefiks). 

2.3.6. Numrene til de typegodkjenningene som gjelder for kjøretøytypene i IUPR-gruppen, herunder eventuelt 

numrene til alle utvidelser og feilrettinger/tilbakekallinger (endringer). 

2.3.7. Nærmere opplysninger om utvidelser, feilrettinger/tilbakekallinger for typegodkjenninger for kjøretøyer som 

omfattes av produsentens opplysninger (dersom godkjenningsmyndigheten ber om dette). 

2.3.8. Tidsrommet som produsentens opplysninger ble innsamlet i. 

2.3.9. Kjøretøyets konstruksjonsperiode som omfattes av produsentens opplysninger (f.eks. kjøretøyer produsert i 

løpet av kalenderåret 2017).  
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2.3.10. Produsentens framgangsmåte for kontroll av IUPRM, herunder 

a) metode for lokalisering av kjøretøyer, 

b) utvelgings- og avvisningskriterier for kjøretøyer, 

c) prøvingstyper og -framgangsmåter som brukes for programmet, 

d) produsentens godkjennings-/avvisningskriterier for gruppen av kjøretøyer, 

e) det eller de geografiske områdene der produsenten har samlet inn opplysninger, 

f) benyttet prøvestørrelse og prøvetakingsplan. 

2.3.11. Resultatene av produsentens framgangsmåte for IUPRM, herunder 

a) identifikasjon av de kjøretøyene som omfattes av programmet (uansett om disse har gjennomgått prøving 

eller ikke). Identifikasjonen skal inneholde 

— modellnavn, 

— kjøretøyets understellsnummer (VIN), 

— området der kjøretøyet benyttes (dersom dette er kjent), 

— produksjonsdato, 

b) årsakene til at et kjøretøy er forkastet fra utvalget, 

c) prøvingsdata, herunder 

— prøvingsdato/nedlastingsdato, 

— prøvingssted/nedlastingssted, 

— alle data som kreves i samsvar med nr. 4.1.6 i tillegg 1, lastet ned fra kjøretøyet, 

— ytelsesfaktoren under drift for hver overvåkingsenhet som skal rapporteres. 

2.3.12. For IUPRM-prøvetaking, følgende: 

a) Gjennomsnittet av ytelsesfaktorene under drift (IUPRM) for alle utvalgte kjøretøyer for hver 

overvåkingsenhet i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1. 

b) Prosentandelen utvalgte kjøretøyer med en IUPRM som er minst like stor som den minsteverdien som 

gjelder for overvåkingsenheten i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1. 

3. Utvelging av kjøretøyer til IUPRM 

3.1. Produsentens prøvetaking skal stamme fra minst to medlemsstater med vesentlig forskjellige kjøreforhold 

(med mindre kjøretøyet er gjort tilgjengelig på markedet i bare én medlemsstat). Faktorer som ulikheter med 

hensyn til drivstoff, omgivelser, gjennomsnittshastighet på vei og fordeling mellom by- og landeveiskjøring 

skal tas i betraktning når det skal velges ut medlemsstater. 

IUPRM-prøving skal bare omfatte kjøretøyer som oppfyller kriteriene i nr. 2.3 i tillegg 4. 

3.2. Når produsenten skal velge hvilke medlemsstater prøvingskjøretøyer skal hentes fra, kan vedkommende velge 

kjøretøyer fra en medlemsstat som anses å være særlig representativ. I så fall skal produsenten dokumentere 

overfor den godkjenningsmyndigheten som ga typegodkjenningen, at utvalget er representativt (f.eks. 

markedet med det største årlige salget av en kjøretøygruppe i Unionen). Når det i en gruppe kreves mer enn ett 

prøveparti, som angitt i nr. 3.3, skal kjøretøyene i andre og tredje prøveparti avspeile andre kjøreforhold enn 

dem i det første prøvepartiet. 
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3.3. Prøvestørrelse 

3.3.1. Antall prøvepartier skal være avhengig av det årlige salgsvolumet av en OBD-gruppe i Unionen, slik det er 

angitt i tabellen nedenfor. 

EU-registreringer 

— per kalenderår (for eksosutslippsprøving) 

— av kjøretøyer i en OBD-gruppe med IUPR i prøvetakingsperioden 

Antall prøvepartier 

Opptil 100 000 1 

100 001–200 000 2 

Over 200 000 3 

3.3.2. For IUPR er antallet prøvepartier beskrevet i tabellen i nr. 3.3.1, og det er basert på antallet kjøretøyer i en 

IUPR-gruppe som er godkjent med IUPR. 

I den første prøvetakingsperioden for en IUPR-gruppe skal alle kjøretøytyper i gruppen som er godkjent med 

IUPR, anses å være omfattet av prøvetaking. I etterfølgende prøvetakingsperioder skal bare kjøretøytyper som 

ikke tidligere har vært prøvd, eller som omfattes av utslippsgodkjenninger som har blitt forlenget siden forrige 

prøvetakingsperiode, anses å være omfattet av prøvetaking. 

For grupper som har under 5 000 EU-registreringer og er omfattet av prøvetaking i prøvetakingsperioden, skal 

det være minst seks kjøretøyer i et prøveparti. For alle andre grupper skal det være minst femten kjøretøyer i et 

prøveparti. 

Hvert prøveparti skal på tilfredsstillende måte representere salgsmønsteret, dvs. at i det minste kjøretøytyper 

med høyt salgstall (≥ 20 % av den totale gruppen) skal være representert. 

Kjøretøyer i små produksjonsserier med færre enn 1 000 kjøretøyer per OBD-gruppe er unntatt fra 

minstekravene til IUPR samt kravet om å dokumentere disse overfor typegodkjenningsmyndigheten. 

4. På grunnlag av den kontrollen som er nevnt i avsnitt 2, skal godkjenningsmyndigheten 

a) bestemme at IUPR-gruppen er tilfredsstillende og ikke treffe ytterligere tiltak, 

b) bestemme at de opplysningene som produsenten leverer, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas en 

avgjørelse, og be om ytterligere opplysninger eller prøvingsdata fra produsenten, 

c) bestemme på grunnlag av opplysningene fra godkjenningsmyndigheten eller medlemsstatens 

overvåkingsprogram at de opplysningene som produsenten har gitt, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas 

en avgjørelse, og be om ytterligere opplysninger eller prøvingsdata fra produsenten, eller 

d) bestemme at resultatet av kontrollen av IUPR-gruppen ikke er tilfredsstillende, og fortsette med prøving 

av denne kjøretøytypen eller IUPR-gruppen i samsvar med tillegg 1. 

Dersom IUPRM-kontrollen viser at prøvingskriteriene i nr. 3.2 i tillegg 4 er oppfylt for kjøretøyene i et 

prøveparti, skal typegodkjenningsmyndigheten treffe de tiltakene som er beskrevet i bokstav d) i dette 

nummer. 

4.1. Godkjenningsmyndigheten skal i samarbeid med produsenten foreta en stikkprøve av kjøretøyer som har 

tilbakelagt et tilstrekkelig antall kilometer, og som med rimelig sikkerhet er brukt under normale forhold. 

Produsenten skal rådspørres om valget av kjøretøyer i prøven og skal ha lov til å overvære de bekreftende 

kontrollene av kjøretøyene. 

 _____  
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Tillegg 4 

Kriterier for utvelging av kjøretøyer med hensyn til ytelsesfaktorer under drift 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg fastsettes kriteriene nevnt i avsnitt 4 i tillegg 1 til dette vedlegg med hensyn til utvelging av 

kjøretøyer til prøving, og framgangsmåten for IUPRM. 

2. Utvelgingskriterier 

Kriteriene for godkjenning av et utvalgt kjøretøy er definert for IUPRM i nr. 2.1–2.5. 

2.1. Kjøretøyet skal tilhøre en kjøretøytype som er typegodkjent i samsvar med denne forordning, og som er utstyrt 

med et samsvarssertifikat i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014(1). Når det gjelder 

kontroll av IUPRM, skal kjøretøyet være godkjent i henhold til OBD-standarden, trinn II eller nyere. Det skal 

være registrert og ha vært i bruk i Unionen. 

2.2. Kjøretøyet skal ha kjørt minst 3 000 km eller vært i bruk i minst seks måneder, avhengig av hva som inntreffer 

sist, og innenfor den holdbarheten i kilometer som er fastsatt for den aktuelle kjøretøygruppen nevnt i del A i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, eller i fem år, avhengig av hva som inntreffer først. 

2.3. Når det gjelder kontroll av IUPRM, skal prøven bare omfatte følgende kjøretøyer: 

a) Kjøretøyer som har samlet inn tilstrekkelige data om kjøretøyets drift til at overvåkingsenheten kan 

prøves. 

For overvåkingsenheter som skal oppfylle kravene til ytelsesfaktor under drift og registrere og rapportere 

data i samsvar med nr. 4.6.1 i tillegg 1, menes med «tilstrekkelige data om kjøretøyets drift» at nevneren 

oppfyller kriteriene nedenfor. Nevneren, som definert i nr. 4.3 og 4.5 i tillegg 1, for den overvåkings-

enheten som skal prøves, skal ha en verdi som er minst like stor som en av følgende verdier: 

i) 15 for overvåkingsenheter for fordampingsanlegg, overvåkingsenheter for systemer for sekundærluft 

og overvåkingsenheter som bruker en nevner som økes i samsvar med nr. 4.3.2 i tillegg 1 (f.eks. 

overvåkingsenheter for kaldstart, klimaanlegg osv.), eller 

ii) 5 for overvåkingsenheter for partikkelfilter og overvåkingsenheter for oksidasjonskatalysator som 

bruker en nevner som økes i samsvar med nr. 4.3.2 i tillegg 1, eller 

iii) 30 for overvåkingsenheter for katalysator, lambda-sonde, eksosresirkulering, variabel ventilinnstilling 

eller andre komponenter. 

b) Kjøretøyer som ikke har vært utsatt for ulovlige inngrep eller blitt utstyrt med tilbehør eller modifiserte 

deler som medfører at OBD-systemet ikke oppfyller kravene i vedlegg XII. 

2.3. Dersom det er foretatt service, skal det være i samsvar med produsentens anbefalte serviceintervaller. 

2.4. Kjøretøyet skal ikke vise tegn på feilaktig bruk (f.eks. konkurransekjøring, overbelastning, bruk av feil 

drivstoff eller andre former for feilaktig bruk) eller andre faktorer (f.eks. ulovlige inngrep) som kan påvirke 

utslippet. Det skal tas hensyn til opplysninger om feilkode og antall kjørte kilometer som er lagret i 

datamaskinen. Et kjøretøy skal ikke tas ut til prøving dersom opplysningene i datamaskinen viser at kjøretøyet 

har vært i bruk etter at en feilkode ble lagret, uten at det umiddelbart ble foretatt en reparasjon. 

2.5. Det skal ikke være foretatt større ikke-autoriserte reparasjoner av motoren eller større reparasjoner av 

kjøretøyet. 

3. Plan for utbedringstiltak 

3.1. Godkjenningsmyndigheten skal be produsenten om å framlegge en plan for utbedringstiltak for å avhjelpe 

manglende samsvar i følgende tilfeller:  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 av 18. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler (EUT L 249 av 22.8.2014, s. 1). 
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3.2. For IUPRM for en bestemt overvåkingsenhet M, dersom følgende statistiske vilkår er oppfylt i en prøve med 

en størrelse som er fastsatt i samsvar med nr. 3.3.1 i tillegg 3. 

For kjøretøyer som er sertifisert for et forhold på 0,1 i samsvar med nr. 4.1.4 i tillegg 1, viser data innsamlet fra 

kjøretøyene for minst én overvåkingsenhet M i prøven enten at prøvens gjennomsnittlige ytelsesfaktor under 

drift er mindre enn 0,1, eller at minst 66 % av kjøretøyene i prøven har en ytelsesfaktor under drift på mindre 

enn 0,1. 

3.3. Planen for utbedringstiltak skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten senest 60 virkedager fra datoen 

for underretningen nevnt i nr. 3.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 virkedager godkjenne eller 

avvise planen for utbedringstiltak. Dersom produsenten på tilfredsstillende måte kan dokumentere overfor 

vedkommende typegodkjenningsmyndighet at det er behov for mer tid til å undersøke det manglende 

samsvaret for å kunne framlegge en plan for utbedringstiltak, forlenges imidlertid fristen. 

3.4. Utbedringstiltakene gjelder for alle kjøretøyer som kan tenkes å ha samme feil. Det skal vurderes om 

typegodkjenningsdokumentene bør endres. 

3.5. Produsenten skal framlegge en kopi av all korrespondanse i forbindelse med planen for utbedringstiltak og 

skal også føre et register over tilbakekallingen og regelmessig levere statusrapporter til typegodkjennings-

myndigheten. 

3.6. Planen for utbedringstiltak skal omfatte kravene angitt i nr. 3.6.1–3.6.11. Produsenten skal gi planen for 

utbedringstiltak et unikt navn eller nummer. 

3.6.1. En beskrivelse av hver kjøretøytype som er omfattet av planen for utbedringstiltak. 

3.6.2. En beskrivelse av de særskilte modifikasjonene, endringene, reparasjonene, korreksjonene, justeringene eller 

andre endringer som skal foretas for å oppnå samsvar for kjøretøyene, herunder et kort sammendrag av de 

dataene og tekniske undersøkelsene som underbygger produsentens beslutning om særlige tiltak som skal 

treffes for å utbedre det manglende samsvaret. 

3.6.3. En beskrivelse av den metoden som produsenten bruker til å underrette eierne av kjøretøyene. 

3.6.4. En eventuell beskrivelse av riktig vedlikehold eller bruk som produsenten stiller som vilkår for rett til 

reparasjon i henhold til planen for utbedringstiltak, og produsentens begrunnelse for å stille slike vilkår. Det 

kan ikke stilles vilkår til vedlikehold eller bruk med mindre vedlikehold eller bruk kan påvises å ha betydning 

for det manglende samsvaret og utbedringstiltakene. 

3.6.5. En beskrivelse av den framgangsmåten som eierne av kjøretøyene skal følge for å få utbedret det manglende 

samsvaret. Denne beskrivelsen skal inneholde en dato som utbedringstiltakene kan treffes etter, et anslag over 

hvor lang tid verkstedet skal bruke på reparasjonene, og hvor de kan foretas. Reparasjonen skal foretas på 

korrekt måte innen rimelig tid etter innlevering av kjøretøyet. 

3.6.6. En kopi av de opplysningene som gis til eierne av kjøretøyene. 

3.6.7. En kort beskrivelse av det systemet som produsenten bruker til å sikre tilstrekkelig tilgang på komponenter 

eller systemer til gjennomføring av utbedringstiltakene. Det skal angis når det vil være tilstrekkelig tilgang på 

komponenter eller systemer til å iverksette tiltakene. 

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

3.6.9. En beskrivelse av hvilken virkning de foreslåtte utbedringstiltakene vil få på utslipp, drivstofforbruk, 

kjøreegenskaper og sikkerhet for hver kjøretøytype som er omfattet av planen for utbedringstiltak, med data, 

tekniske undersøkelser osv., som underbygger disse konklusjonene. 

3.6.10. Eventuelle andre opplysninger, rapporter eller data som det er rimelig at typegodkjenningsmyndigheten 

vurderer som nødvendige for å evaluere planen for utbedringstiltak. 
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3.6.11. Dersom planen for utbedringstiltak omfatter tilbakekalling, skal en beskrivelse av metoden for registrering av 

reparasjonen framlegges for typegodkjenningsmyndigheten. Dersom det brukes en etikett, skal et eksemplar av 

denne vedlegges. 

3.7. Det kan kreves at produsenten foretar passende tilrettelagte og nødvendige prøvinger av komponenter og 

kjøretøyer med en foreslått endring, reparasjon eller modifikasjon for å påvise at endringen, reparasjonen eller 

modifikasjonen har den tilsiktede virkningen. 

3.8. Produsenten er ansvarlig for å føre register over alle kjøretøyer som er tilbakekalt og reparert, og over hvilket 

verksted som foretok reparasjonen. Typegodkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang til registeret 

i fem år fra gjennomføringen av planen for utbedringstiltak. 

3.9. Reparasjonen og/eller endringen eller tilføyelsen av nytt utstyr skal registreres i en attest som produsenten 

utsteder til eieren av kjøretøyet. 

 _____  
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Tillegg 5 

Gruppe egendiagnosesystemer 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg angis kriteriene for å definere en OBD-gruppe som nevnt i tillegg 3 og 4. 

2. Utvelgingskriterier 

Kjøretøytyper der minst parametrene beskrevet nedenfor er like, anses i denne sammenheng å tilhøre samme 

kombinasjon av motor/utslippskontrollsystem/OBD-system. 

2.2. Motor: 

— forbrenningsprosess (dvs. elektrisk tenning/kompresjonstenning, totakts/firetakts/roterende), 

— drivstofftilførsel (dvs. enkeltpunkts eller flerpunkts drivstoffinnsprøyting), 

— drivstofftype (dvs. bensin, diesel, blandingsdrivstoff med bensin/etanol, blandingsdrivstoff med diesel/ 

biodiesel, NG/biometan, LPG, to typer drivstoff med bensin/NG/biometan, to typer drivstoff med 

bensin/LPG). 

2.3. Utslippskontrollsystem: 

— katalysatortype (dvs. oksidasjonskatalysator, treveiskatalysator, oppvarmet katalysator, SCR, annet), 

— partikkelfelletype, 

— sekundærlufttilførsel (dvs. med eller uten), 

— eksosresirkulering (med eller uten). 

2.4. OBD-systemets deler og virkemåte: 

— de metodene som brukes til å overvåke OBD-systemets funksjoner, påvise funksjonssvikt og angi 

funksjonsfeil overfor føreren.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

Endringer i delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

I vedlegg II–VI, VIII og X til forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.5.5.2.1.1 og 4.5.5.2.1.2 skal lyde: 

«4.5.5.2.1.1. Trinn 1 – beregning av girskifthastigheter 

Oppgiringshastigheter (v1→2 og vi→i + 1) i km/t i akselerasjonsfaser beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-3: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi
, i = 2 to ng – 1 

Ligning 2-4: 

v1→2 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

der 

«i» er girnummeret (≥ 2), 

«ng» er det samlede antallet forovergir, 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

«ndvi» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i». 

4.5.5.2.1.2. Nedgiringshastighetene (vi→i – 1) i km/t ved stabil hastighet eller i retardasjonsfaser i gir 4 (fjerde gir) til 

ng beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-5: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 4 to ng 

der 

«i» er girnummeret (≥ 4), 

«ng» er det samlede antallet forovergir, 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

«ndvi - 2» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i giri – 2. 
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Nedgiringshastigheten fra gir 3 til gir 2 (v3→2) beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-6: 

v2→3 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

der 

«Pn» er den nominelle effekten i kW, 

«Mref» er referansemassen i kg, 

«nidle» er tomgangsturtallet i min- 1, 

«s» er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndv1 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 1. 

Nedgiringshastigheten fra gir 2 til gir 1 (v2→1) beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-7: 

v2→1 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

der 

«ndv2» er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 2. 

Ettersom fasene med stabil hastighet defineres av faseindikatoren, kan mindre hastighetsøkninger 

forekomme, og det kan være hensiktsmessig å gire opp. Oppgiringshastigheter (v1→2, v2→3 og vi→i + 1) i 

km/t i faser med stabil hastighet beregnes ved hjelp av følgende formler: 

Ligning 2-7a: 

v1→2 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

Ligning 2-8: 

v2→3 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

Ligning 2-9: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e
(−1,9×

Pn
Mref

)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−1
, i = 3 to ng» 

b) I siste ledd i nr. 4.5.6.1.2.2 endres «Alternativt kan mr1 anslås til f prosent av m.» til «Alternativt kan mr1 anslås til 

4 prosent av m.» 

c) I tabell 1–10 i nr. 6.1.1.6.2.2, i radene for kjøretøygruppe L3a, L4e, L5e-A og L7e-A med en høyeste hastighet på under 

130 km/t, endres teksten i femte kolonne (veiefaktorer) til følgende: 

«w1 = 0,30 

w2 = 0,70». 

d) I tillegg 6 avsnitt 3 («Globalt harmonisert prøvingssyklus for motorsykler (WMTC), trinn 2»), i nr. 4.1.1 i tabell  

Ap6–19, i posten for 148 s i kolonnen for rullehastighet i km/t, endres «75,4» til «85,4». 
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2. I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. For hver innstillingskomponent som kan innstilles trinnløst, skal et tilstrekkelig antall karakteristiske posisjoner 

bestemmes. Prøvingen skal foretas med motoren ved «normalt tomgangsturtall» og ved «forhøyet 

tomgangsturtall». Innstillingskomponentenes mulige posisjon for et riktig «normalt tomgangsturtall» er definert 

i nr. 4.2.5. Forhøyet tomgangsturtall defineres av produsenten, men skal være høyere enn 2 000 min-1. Forhøyet 

tomgangsturtall nås og holdes stabilt ved manuell betjening av gasspedal eller gasshåndtak.» 

b) Nr. 4.2.5.1 skal lyde: 

«4.2.5.1. Den største av følgende to verdier: 

a) Det laveste tomgangsturtallet der motoren kan brukes. 

b) Turtallet som produsenten anbefaler, minus 100 omdreininger per minutt.» 

3. I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Med hensyn til miljøprestasjon for nye kjøretøytyper og nye motortyper som er utstyrt med en ny konstruksjon 

av ventilasjonssystemet for veivhusgasser, kan et hovedkjøretøy med et ventilasjonssystem for veivhusgasser 

som er representativt for det som er godkjent, velges dersom produsenten velger å dokumentere overfor den 

tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten at type III-prøvingen er godkjent.» 

b) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Prøvingsmetode 1 

Type III-prøving skal gjennomføres i samsvar med følgende prøvingsmetode:» 

c) Nr. 4.1.4.3 skal lyde: 

«4.1.4.3. Kjøretøyet skal anses som tilfredsstillende dersom det gjennomsnittlige målte trykket i veivhuset, under alle 

målevilkårene definert i nr. 4.1.2, ikke overstiger det gjennomsnittlige atmosfæriske trykket på måletids-

punktet.» 

d) Nytt nr. 4.1.8 skal lyde: 

«4.1.8. Dersom den gjennomsnittlige trykkverdien som under ett eller flere av målevilkårene i nr. 4.1.2 måles i 

veivhuset i tidsrommet i nr. 4.1.7, overstiger det atmosfæriske trykket, skal den ytterligere prøvingen som er 

definert i nr. 4.2.3, gjennomføres på en måte som godtas av godkjenningsmyndigheten.» 

e) Nr. 4.2 og 4.2.1 skal lyde: 

«4.2. Prøvingsmetode 2 

4.2.1. Type III-prøving skal gjennomføres i samsvar med følgende prøvingsmetode.» 

f) Nr. 4.2.1.2 skal lyde: 

«4.2.1.2. En fleksibel sekk som er ugjennomtrengelig for veivhusgasser, og som har en kapasitet på cirka tre ganger 

motorens slagvolum, skal festes til hullet til oljepeilepinnen. Sekken skal være tom før hver måling.» 

g) Nr. 4.2.1.4 skal lyde: 

«4.2.1.4. Kjøretøyet skal anses som tilfredsstillende dersom sekken etter hvert målevilkår definert i nr. 4.1.2 og 4.2.1.3 

ikke er synlig oppblåst.»  
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h) Nytt nr. 4.2.2.4 skal lyde: 

«4.2.2.4. Dersom ett eller flere av vilkårene for prøvingen definert i nr. 4.2.1.2 ikke er oppfylt, skal den ytterligere 

prøvingen angitt i nr. 4.2.3 gjennomføres på en måte som godtas av godkjenningsmyndigheten.» 

i) Nr. 4.2.3 skal lyde: 

«4.2.3. Alternativ metode for ytterligere type III-prøving (nr. 3)». 

4. I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5. Kjøretøyer i L-(under)gruppe L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og L7e-C skal prøves i samsvar med metoden for 

permeasjonsprøving angitt i tillegg 2 eller metoden for SHED-prøving angitt i tillegg 3, etter produsentens valg.» 

b) Nr. 2.6 utgår. 

c) I tillegg 2 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1. Fra og med datoen for første anvendelse angitt i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

drivstoffsystemets permeasjon prøves i samsvar med prøvingsmetoden angitt i nr. 2. Dette grunnleggende kravet 

gjelder for alle kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en drivstofftank til oppbevaring av flytende, høyflyktig 

drivstoff, slik det gjelder for et kjøretøy som er utstyrt med forbrenningsmotor med elektrisk tenning, i samsvar 

med del B i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

For å oppfylle kravene til prøving av fordampingsutslipp angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 skal kjøretøyer i  

L-(under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A bare prøves i samsvar med metoden for SHED-prøving som 

er angitt i tillegg 3 til dette vedlegg.» 

5. I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Utslippsresultater for et kjøretøy som har tilbakelagt mer enn strekningen foreskrevet i artikkel 23 nr. 3 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 etter at det ble startet for første gang ved slutten av produksjons-

linjen, de anvendte forringelsesfaktorene angitt i del B i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

produktet av multiplikasjonen av begge og utslippsgrenseverdien fastsatt i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal tilføyes i prøvingsrapporten.» 

b) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«3.4.2. Syklus for akkumulering av kjørelengde godkjent av det amerikanske EPA 

Etter produsentens valg kan den godkjente syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) for holdbar-

hetsprøving gjennomføres som alternativ type V-prøvingssyklus for akkumulering av kjørelengde. AMA-

holdbarhetssyklusen skal gjennomføres i samsvar med de tekniske opplysningene som er angitt i tillegg 2.» 

c) Nytt nr. 3.4.3 skal lyde: 

«3.4.3. AMA-holdbarhetssyklusen fases ut for kjøretøyer i klasse III nevnt i tabell AP2-1 i tillegg 2, men kan brukes i 

en overgangsperiode fram til 31. desember 2024.» 

d) Nye nr. 3.6, 3.6.1, 3.6.2 og 3.7 skal lyde: 

«3.6. Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

3.6.1. Som alternativ til nr. 3.1 eller 3.2 kan produsenten be om at framgangsmåten for aldring i prøvingsbenk angitt i 

tillegg 3, benyttes. Ved holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk som definert i tillegg 3, skal utslippene 

fra et aldret kjøretøy bestemmes ved at kjøretøyets katalysator aldres ved hjelp av standardsyklusen i 

prøvingsbenk (SBC) med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

termisk deaktivering i løpet av den tildelte prøvingsstrekningen som er angitt i del A i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 168/2013. 
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3.6.2. Utslippsresultatene for det kjøretøyet som har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble startet for første gang 

ved slutten av produksjonslinjen, og forringelsesfaktorene som bestemt etter framgangsmåten angitt i tillegg 3, 

skal ikke overstige utslippsgrenseverdiene for den relevante type I-prøvingssyklusen for utslipp i laboratorium, 

som fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. Utslippsresultatene for det kjøretøyet som 

har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble startet for første gang ved slutten av produksjonslinjen, 

forringelsesfaktorene som bestemt etter framgangsmåten angitt i tillegg 3 til dette vedlegg, de samlede 

utslippene (beregnet multiplikativt eller additivt ved hjelp av ligninger) og utslippsgrenseverdien fastsatt i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 skal tilføyes i prøvingsrapporten. 

3.7. På anmodning fra produsenten kan en additiv forringelsesfaktor for eksosutslipp (D.E.F.) beregnes og brukes til 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2. Forringelsesfaktoren skal beregnes for hvert forurensende stoff på 

følgende måte: 

D. E. F.= Mi2 – Mi1 

der 

Mi1 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et kjøretøy etter 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2, 

Mi2 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et aldret kjøretøy etter 

framgangsmåten angitt i nr. 3.1 og 3.2.» 

e) I tillegg 1 skal nr. 2.6.1 lyde: 

«2.6.1. Ved akkumulering av kjørelengde i SRC-LeCV skal kjøretøyer i gruppe L deles inn i samsvar med tabell Ap1-1. 

Tabell Ap1-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for SRC-LeCV 

Klassifisering av SRC-syklus WTMC-klassifisering 

  

1 Klasse 1 

2 Klasse 2-1 

  

2 Klasse 2-2 

3 Klasse 3-1 

4 Klasse 3-2» 

f) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. Syklusen for akkumulering av kjørelengde (AMA) for holdbarhetsprøving godkjent av miljøvernbyrået (EPA) i 

De forente stater (USA) er en syklus for akkumulering av kjørelengde som brukes til å aldre prøvingskjøretøyer 

og deres forurensningsreduserende innretninger på en måte som er repeterbar, men vesentlig mindre 

representativ for EUs kjøretøyer og trafikksituasjon enn SRC-LeCV. AMA-holdbarhetssyklusen fases ut for 

kjøretøyer i klasse III nevnt i tabell AP2-1 i dette tillegg, men på anmodning fra produsenten kan syklusen 

brukes i en overgangsperiode fram til 31. desember 2024. Prøvingskjøretøyene i gruppe L kan gjennomføre 

prøvingssyklusen på vei, på en testbane eller på et kilometerakkumulerende rulledynamometer.»  
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ii) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Ved akkumulering av kjørelengde i AMA-holdbarhetssyklusen skal kjøretøyer i gruppe L deles inn på 

følgende måte: 

Tabell Ap2-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for AMA-holdbarhetsprøving 

Kjøretøyklasse i gruppe L Slagvolum (cm3) Vmax (km/t) 

I < 150 Ikke relevant 

II ≥ 150 < 130 

III ≥ 150 ≥ 130» 

g) Nye tillegg 3 og 4 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

1. Holdbarhetsprøving ved aldring i prøvingsbenk 

1.1. Kjøretøyet som prøves etter framgangsmåten fastsatt i dette tillegg, har tilbakelagt mer enn 100 km etter at det ble 

startet for første gang ved slutten av produksjonslinjen. 

1.2. Det drivstoffet som brukes under prøvingen, skal være et av de drivstoffene som er angitt i tillegg 2 til vedlegg II. 

2. Framgangsmåte for kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

2.1. Følgende framgangsmåte for aldring i prøvingsbenk gjelder for kjøretøyer med elektrisk tenning, herunder 

hybridkjøretøyer som bruker en katalysator som viktigste kontrollinnretning for etterbehandling av utslipp. 

Framgangsmåten for aldring i prøvingsbenk forutsetter montering av et system med katalysator og lambda-sonde i 

en aldringsprøvingsbenk for katalysatorer. 

Aldring i prøvingsbenk skal utføres i henhold til følgende standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) for det 

tidsrommet som beregnes med formelen for aldringstid i prøvingsbenk (bench ageing time, BAT). BAT-formelen 

krever som inngangsverdi opplysninger om tid som funksjon av temperatur for katalysatoren, som måles under 

standardsyklus på vei (Standard Road Cycle, SRC-LeCV), som er beskrevet i tillegg 1. Alternativt kan eventuelt 

opplysningene om tid som funksjon av temperatur for den katalysatoren som ble målt under AMA-

holdbarhetssyklusen, som beskrevet i tillegg 2, benyttes. 

2.2. Standardsyklus i prøvingsbenk (Standard Bench Cycle, SBC). Standardisert aldring av katalysator i prøvingsbenk 

skal utføres i henhold til SBC. SBC skal foretas i et tidsrom som beregnes med BAT-formelen. SBC er beskrevet i 

tillegg 4. 

2.3. Tid som funksjon av temperatur for katalysatoren. Katalysatortemperaturen skal måles i løpet av minst to fulle  

SRC-LeCV-sykluser som beskrevet i tillegg 1, eller eventuelt minst to fulle AMA-sykluser som beskrevet i 

tillegg 2. 

Katalysatortemperaturen skal måles på stedet med høyest temperatur i den varmeste katalysatoren på 

prøvingskjøretøyet. Temperaturen kan også måles på et annet sted, forutsatt at den korrigeres for å gjenspeile den 

temperaturen som er målt på det varmeste stedet, dersom dette er basert på en solid teknisk vurdering. 

Katalysatortemperaturen skal måles med en frekvens på minst én hertz (én måling per sekund). 

Målingsverdiene for katalysatortemperaturen skal registreres i et histogram med temperaturintervaller på  

høyst 25 °C.  
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2.4. Aldringstid i prøvingsbenk. Aldringstid i prøvingsbenk beregnes ved hjelp av formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT) som følger: 

te for temperaturavvik = th e((R/Tr) – (R/Tv)) 

samlet te = sum av te for alle temperaturgrupper 

aldringstid i prøvingsbenk = A (samlet te) 

der 

A = 1,1; denne verdien korrigerer katalysatorens aldringstid for å ta hensyn til forringelse 

fra andre kilder enn katalysatorens termiske aldring, 

R = katalysatorens termiske reaktivitet = 18 500, 

th = tiden (i timer) målt innenfor fastsatt temperaturavvik i et kjøretøys histogram over 

katalysatortemperatur, korrigert til kjøretøyets fulle levetid, dvs. at dersom 

histogrammet viser 400 km og levetiden i samsvar med vedlegg VII til forordning  

(EU) nr. 168/2013, for eksempel er 20 000 km for Le3, skal alle histogramverdier 

multipliseres med 50 (20 000/400), 

samlet te = den ekvivalente tiden (i timer) for aldring av katalysatoren ved temperaturen Tr i 

aldringsprøvingsbenken for katalysatoren ved hjelp av katalysatorens aldringssyklus, 

med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

termisk deaktivering over den strekningen som tilsvarer levetiden for kjøretøyklassen i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, for eksempel 20 000 km for Le3, 

te for et 

temperaturavvik 

= den ekvivalente tiden (i timer) for aldring av katalysatoren ved temperaturen Tr i 

aldringsprøvingsbenken for katalysatoren ved hjelp av katalysatorens aldringssyklus, 

med henblikk på å oppnå samme forringelse som den katalysatoren utsettes for ved 

temperaturavvik Tv over den strekningen som tilsvarer levetiden for kjøretøyklassen i 

vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013, for eksempel 20 000 km for Le3, 

Tr = katalysatorens effektive referansetemperatur (i °K) i prøvingsbenk under aldrings-

syklusen. Den effektive temperaturen er den konstante temperaturen som medfører 

samme aldring som de forskjellige temperaturene som oppstår under aldringssyklusen i 

prøvingsbenk, 

Tv = middeltemperaturen (i °K) for kjøretøyets temperaturavvik i histogrammet for 

kjøretøyets katalysatortemperatur ved kjøring på vei. 

2.5. Effektiv referansetemperatur ved standardsyklus i prøvingsbenk (SBC). Den effektive referansetemperaturen for 

SBC skal bestemmes for det aktuelle katalysatorsystemet og den aktuelle aldringsprøvingsbenken som vil bli 

brukt ved hjelp av følgende framgangsmåter: 

a) Mål tid som funksjon av temperatur i katalysatorsystemet i aldringsprøvingsbenken for katalysatoren i 

henhold til SBC. Katalysatortemperaturen skal måles på stedet med høyest temperatur i den varmeste 

katalysatoren i systemet. Temperaturen kan også måles på et annet sted, forutsatt at den korrigeres for å 

gjenspeile temperaturen som er målt på det varmeste stedet. 

Katalysatortemperaturen skal måles med en frekvens på minst én hertz (én måling per sekund) i minst  

20 minutters aldring i prøvingsbenk. Målingsverdiene for katalysatortemperaturen skal registreres i et 

histogram med temperaturintervaller på høyst 10 °C. 

b) BAT-formelen brukes for å beregne den effektive referansetemperaturen ved hjelp av gjentakende endringer 

av referansetemperaturen (Tr), inntil den beregnede aldringstiden tilsvarer eller overstiger den faktiske tiden i 

histogrammet over katalysatorens temperatur. Den temperaturen som oppnås, er den effektive referansetem-

peraturen i SBC for det aktuelle katalysatorsystemet og den aktuelle aldringsprøvingsbenken. 

2.6. Aldringsprøvingsbenk for katalysator. Aldringsprøvingsbenken for katalysatorer skal følge SBC og gi passende 

eksosstrøm og utslippsnivå i samsvar med den eksosstrømmen som katalysatoren er konstruert for, eksos-

bestanddeler og eksostemperatur ved katalysatorens inntak. 

Alt utstyr og alle framgangsmåter for aldring i prøvingsbenk skal registrere hensiktsmessige opplysninger (f.eks. 

målt luft- og drivstofforhold (A/F-forhold) og tid som funksjon av temperatur i katalysatoren) for å sikre 

tilstrekkelig aldring.  
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2.7. Obligatorisk prøving. For å beregne forringelsesfaktorer skal det på prøvingskjøretøyet utføres minst to type  

1-prøvinger før aldring av utslippskontrollutstyret i prøvingsbenk, og minst to type 1-prøvinger etter at dette 

utslippskontrollutstyret, som har gjennomgått aldring i prøvingsbenk, er blitt montert på nytt. 

Forringelsesfaktorene skal beregnes i samsvar med den beregningsmetoden som er angitt nedenfor. 

En multiplikativ forringelsesfaktor for eksosutslipp skal beregnes for hvert forurensende stoff på følgende måte: 

𝐷. 𝐸. 𝐹.=
Mi2
Mi1

 

der 

Mi1 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et kjøretøy angitt i nr. 1.1 i 

dette tillegg, 

Mi2 = masseutslipp av det forurensende stoffet i, i g/km etter type 1-prøving av et aldret kjøretøy etter 

framgangsmåten beskrevet i dette vedlegg. 

Disse interpolerte verdiene skal beregnes med minst fire desimaler før den ene verdien divideres med den andre 

for å bestemme forringelsesfaktoren. Resultatet skal avrundes til tre desimaler. 

Dersom en forringelsesfaktor er mindre enn én, anses den å være lik én. 

På anmodning fra produsenten kan en supplerende forringelsesfaktor for eksosutslipp brukes, og faktoren skal 

beregnes for hvert forurensende stoff som følger: 

D. E. F. = Mi2 – Mi1 

 _____  



Nr. 50/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

Tillegg 4 

Standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) 

1. Innledning 

Standardframgangsmåten for aldring ved holdbarhetsprøvinger består i aldringsprøving i prøvingsbenk av et 

system med katalysator og lambda-sonde i henhold til standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) som beskrevet i dette 

tillegg. SBC forutsetter at det benyttes en aldringsprøvingsbenk med en motor som kilde til den gassen som 

tilføres katalysatoren. SBC er en syklus på 60 sekunder som gjentas etter behov i aldringsprøvingsbenken, med 

henblikk på å utføre aldring i det tidsrommet som er nødvendig. SBC defineres på grunnlag av katalysator-

temperaturen, A/F-forholdet i motoren og mengden av sekundærluftinnsprøyting foran den første katalysatoren. 

2. Regulering av katalysatortemperatur 

2.1. Katalysatortemperaturen måles i katalysatorsengen på det stedet der den høyeste temperaturen forekommer i den 

varmeste katalysatoren. Alternativt kan temperaturen på den tilførte gassen måles og konverteres til temperatur i 

katalysatorsengen ved hjelp av en lineær transformasjon, beregnet på grunnlag av innsamlede korrelasjonsdata om 

katalysatorens konstruksjon og den prøvingsbenken som brukes i aldringsprosessen. 

2.2. Katalysatortemperaturen reguleres ved støkiometrisk drift (1–40 sekunder per syklus) til minst 800 °C (±10 °C) 

ved valg av passende motorturtall, belastning og tenningsinnstilling for motoren. Den høyeste katalysator-

temperaturen som forekommer i løpet av syklusen ved 890 °C (±10 °C), reguleres ved å velge passende A/F-

forhold for motoren i løpet av den «fete» fasen som er beskrevet i tabellen nedenfor. 

2.3. Dersom det brukes en annen lav temperatur enn 800 °C, skal høyeste innstilte temperatur være 90 °C høyere enn 

den lave innstilte temperaturen. 

Standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) 

Tid 

(sekunder) 
Motorens blandingsforhold luft/drivstoff 

Innsprøyting av 

sekundærluft 

1–40 Støkiometrisk med belastning, tenningsinnstilling og motorturtall som 

reguleres for å oppnå en katalysatortemperatur på minst 800 °C 

Ingen 

41–45 «Fet» (A/F-forholdet som velges for å oppnå en høyeste katalysatortemperatur 

i hele syklusen på 890 °C eller 90 °C høyere enn en lavere innstilt temperatur) 

Ingen 

46–55 «Fet» (A/F-forholdet som velges for å oppnå en høyeste katalysatortemperatur 

i hele syklusen på 890 °C eller 90 °C høyere enn en lavere innstilt temperatur) 

3 % (± 0,1 %) 

56–60 Støkiometrisk med samme belastning, tenningsinnstilling og motorturtall som 

brukes i sekund 1–40 fav syklusen 

3 % (± 0,1 %) 
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3. Utstyr og framgangsmåter for aldringsprøvingsbenk 

3.1. Konfigurering av aldringsprøvingsbenk. Aldringsprøvingsbenken skal gi passende eksosstrøm, temperatur, 

forhold mellom luft og drivstoff, eksosbestanddeler og sekundærluftinnsprøyting ved katalysatorens inntak. 

Standard aldringsprøvingsbenk består av en motor, en styreenhet for motor og et motordynamometer. Andre 

konfigurasjoner kan godtas (f.eks. ferdigoppbygd kjøretøy på dynamometer, eller en brenner som gir eksos med 

korrekte egenskaper), så lenge vilkårene for katalysatorens inntak og funksjonene for regulering som er angitt i 

dette tillegg, oppfylles. 

En enkelt aldringsprøvingsbenk kan være utformet slik at eksosstrømmen er delt opp i flere strømmer, forutsatt at 

hver eksosstrøm oppfyller kravene i dette tillegg. Dersom prøvingsbenken har mer enn én eksosstrøm, kan flere 

katalysatorsystemer utsettes for aldring samtidig. 

3.2. Montering av eksosanlegg. Hele anlegget som består av en eller flere katalysatorer og lambda-sonder samt alle 

eksosrør som forbinder disse komponentene, skal monteres på prøvingsbenken. For motorer med flere 

eksosstrømmer skal hver seksjon i eksosanlegget monteres separat og parallelt på prøvingsbenken. 

For eksosanlegg med flere seriekoplede katalysatorer, monteres hele katalysatorsystemet, herunder alle 

katalysatorer, alle lambda-sonder og tilhørende eksosrør som en enhet med henblikk på aldring. Alternativt kan 

hver katalysator utsettes for aldring separat i et passende tidsrom. 

3.3. Temperaturmåling. Katalysatortemperaturen skal måles ved hjelp av et termoelement som plasseres i 

katalysatorsengen på det stedet der den høyeste temperaturen forekommer i den varmeste katalysatoren. 

Alternativt kan temperaturen på den tilførte gassen rett foran katalysatorinntaket måles og konverteres til 

temperatur i katalysatorsengen ved hjelp av en lineær transformasjon, beregnet på grunnlag av innsamlede 

korrelasjonsdata om katalysatorens konstruksjon og den prøvingsbenken som brukes i aldringsprosessen. 

Katalysatortemperaturen skal lagres digitalt ved en hastighet på 1 hertz (én måling per sekund). 

3.4. Måling av luft og drivstoff. Det skal treffes tiltak for å måle blandingsforholdet mellom luft og drivstoff (A/F) 

(f.eks. lambda-sonder med bredt måleintervall) så nær katalysatorens inntaks- og utgangsflenser som 

mulig. Opplysninger fra disse sondene skal lagres digitalt ved en hastighet på 1 hertz (én måling per sekund). 

3.5. Eksosbalansen. Det skal treffes tiltak for å sikre at en passende mengde eksos (målt i gram/sekund ved støkiometri 

med en toleranse på ± 5 gram/sekund) strømmer gjennom hvert katalysatorsystem som blir utsatt for aldring i 

prøvingsbenken. 
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Den korrekte gjennomstrømningshastigheten fastsettes på grunnlag av den eksosstrømmen som vil kunne 

forekomme i kjøretøyets originalmotor ved det konstante motorturtallet og den konstante belastningen som velges 

for aldring i prøvingsbenk i nr. 3.6. 

3.6. Konfigurasjon. Motorturtall, belastning og tenningsinnstilling velges for å oppnå en temperatur på 800 °C i 

katalysatorsengen (± 10 °C) ved stasjonær støkiometrisk drift. 

Systemet for luftinnsprøyting reguleres slik at det gir den luftstrømmen som er nødvendig for å produsere 3,0 % 

oksygen (± 0,1 %) i eksosstrømmen ved konstante støkiometriske forhold rett foran den første katalysatoren. En 

typisk lambda-verdi ved målingspunktet for A/F oppstrøms (i henhold til nr. 5) er på 1,16 (dvs. cirka 3 % 

oksygen). 

Når luftinnsprøytingen er på, reguleres A/F-forholdet «Fet» slik at det oppnås en temperatur i katalysatorsengen 

på 890 °C (± 10 °C). En typisk lambda-verdi for A/F i denne fasen er på 0,94 (cirka 2 % CO). 

3.7. Aldringssyklus. Standardframgangsmåtene for aldring i prøvingsbenk bygger på standardsyklusen i prøvingsbenk 

(SBC). SBC gjentas helt til det aldringsnivået som er beregnet på grunnlag av formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT), er oppnådd. 

3.8. Kvalitetssikring. Temperaturene og A/F-forholdet i nr. 3.3 og 3.4 skal gjennomgås regelmessig (minst hver 

50. time) under aldring. Nødvendige justeringer skal foretas for å sikre at SBC overholdes på en behørig måte 

gjennom hele aldringsprosessen. 

Etter avsluttet aldring skal opplysninger om katalysatorens tid som funksjon av temperatur, som ble samlet inn 

under aldringen, registreres i et histogram med temperaturintervaller på høyst 10 °C. BAT-formelen og den 

beregnede effektive referansetemperaturen for aldringssyklusen i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg VI, 

skal brukes for å fastslå om katalysatoren faktisk har vært utsatt for passende termisk aldring. Aldring i 

prøvingsbenk forlenges dersom den termiske effekten av den beregnede aldringstiden ikke er minst 95 % av 

ønsket termisk aldring. 

3.9. Start og stopp. Det bør sikres at katalysatorens høyeste temperatur for hurtig forringelse (f.eks. 1 050 °C) ikke 

forekommer i forbindelse med start eller stopp. Særlige framgangsmåter for start og stopp ved lave temperaturer 

kan benyttes for å sikre dette. 

4. Bestemmelse av R-faktor ved forsøk når det gjelder framgangsmåtene for holdbarhetsprøving ved aldring i 

prøvingsbenk 

4.1. R-faktoren er den koeffisienten for katalysatorens termiske reaktivitet som brukes i formelen for aldringstid i 

prøvingsbenk (BAT). Produsenter kan bestemme verdien av R ved forsøk med nedenstående metoder. 

4.2. Ved hjelp av den relevante prøvingsbenksyklusen og det relevante utstyret for aldringsprøvingsbenk utsettes flere 

katalysatorer for aldring (minst tre av samme type) ved forskjellige innstilte temperaturer mellom den normale 

driftstemperaturen og den temperaturgrensen der det oppstår skade. Utslippene (eller katalysatorens ineffektivitet 

(den første katalysatorens virkningsgrad)) måles for hver eksosbestanddel. Det skal sikres at den endelige 

prøvingen gir data mellom én og to ganger utslippsstandarden. 

4.3. Foreta en vurdering av verdien av R og beregn den effektive referansetemperaturen (Tr) for aldringssyklusen i 

prøvingsbenk for hver innstilt temperatur i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg VI. 

4.4. Registrer utslippene (eller katalysatorens ineffektivitet) i forhold til aldringstid for hver katalysator. Beregn den 

best tilpassede kurven som er laget med minste kvadraters metode, på grunnlag av de aktuelle dataene. For å 

kunne benytte de aktuelle dataene til dette formålet, bør de ha et omtrentlig felles skjæringspunkt (mellom 0 og 

6 400 km. Se eksempelet i diagrammet nedenfor). 

4.5. Beregn hellingen for best tilpasset kurve for hver aldringstemperatur. 

4.6. Registrer den naturlige logaritmen (ln) for hellingen for hver beste tilpassede kurve (bestemt i nr. 4.5) langs den 

loddrette aksen i forhold til den omvendte aldringstemperaturen (1/(aldringstemperatur, grader K)) langs den 

vannrette aksen. Beregn den best tilpassede kurven som er laget med minste kvadraters metode, på grunnlag av de 

aktuelle dataene. Linjens helling er R-faktoren. Se eksempelet i diagrammet nedenfor.  
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4.7. Sammenlign R-faktoren med den opprinnelige verdien som ble brukt i samsvar med nr. 4.3. Dersom den 

beregnede R-faktoren avviker fra den opprinnelige verdien med mer enn 5 %, velges en ny R-faktor som ligger 

mellom de opprinnelige og beregnede verdiene, og deretter gjentas trinnene i nr. 4 for å finne en ny R-faktor. 

Gjenta denne prosessen til den beregnede R-faktoren ligger innenfor 5 % av den opprinnelige antatte R-faktoren. 

4.8. Sammenlign den R-faktoren som er fastsatt separat for hver eksosbestanddel. Bruk den laveste R-faktoren (verst 

tenkelige tilfelle) i BAT-formelen.  

 

6. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Produsenten skal stille til rådighet de defekte komponentene og/eller elektriske innretningene som skal brukes til 

simulering av feil. Når slike defekte komponenter eller innretninger måles ved hjelp av den relevante type  

I-prøvingssyklusen, skal det ikke medføre at kjøretøyets utslipp overstiger OBD-grenseverdiene angitt i del B i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 med mer enn 20 prosent. Ved elektriske feil (kortslutning / åpen 

krets) kan utslippene overstige grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 med 

mer enn 20 prosent.  
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Når kjøretøyet prøves med den defekte komponenten eller innretningen montert, skal OBD-systemet godkjennes 

dersom feilindikatoren aktiveres. OBD-systemet skal også godkjennes dersom feilindikatoren aktiveres ved 

lavere verdier enn OBD-systemets grenseverdier.» 

b) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Ved bruk av metoden for holdbarhetsprøving nevnt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 23 nr. 3 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 168/2013, eller nevnt i nr. 3.6 i vedlegg VI til denne forordning, skal 

prøvingskjøretøyene være utstyrt med de aldrede utslippskomponentene som brukes ved holdbarhetsprøvinger 

samt ved anvendelse av dette vedlegg, og miljøprøvingene av OBD-systemet skal endelig kontrolleres og 

rapporteres ved avslutningen av type V-holdbarhetsprøvingen. På produsentens anmodning kan et representativt 

kjøretøy av passende alder brukes ved disse prøvingene av OBD-systemet.» 

c) Nytt nr. 8.1.1 skal lyde: 

«8.1.1. Type I-prøvingen trenger ikke gjennomføres for å påvise elektriske feil (kortslutning / åpen krets). Produsenten 

kan påvise disse feiltilstandene under kjøreforhold der komponenten benyttes og overvåkingsvilkårene er til 

stede. Disse forholdene skal dokumenteres i typegodkjenningsdokumentasjonen.» 

d) Nytt nr. 8.2.3 skal lyde: 

«8.2.3. Bruk av ytterligere forkondisjoneringssykluser eller alternative forkondisjoneringsmetoder skal dokumenteres i 

typegodkjenningsdokumentasjonen.» 

e) Nr. 8.4.1.1 skal lyde: 

«8.4.1.1. Etter at kjøretøyet er forkondisjonert i samsvar med nr. 8.2, gjennomgår prøvingskjøretøyet den relevante 

type I-prøvingen. 

Feilindikatoren skal aktiveres før prøvingen er avsluttet ved slike vilkår som er angitt i nr. 8.4.1.2–8.4.1.6. 

Feilindikatoren kan også aktiveres under forkondisjonering. Godkjenningsmyndigheten kan bytte ut disse 

vilkårene med andre i samsvar med nr. 8.4.1.6. Ved typegodkjenning skal det samlede antallet simulerte feil 

imidlertid ikke overstige fire. 

Når det gjelder gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff, skal begge typer drivstoff brukes for høyst fire 

simulerte feil etter godkjenningsmyndighetens skjønn.» 

7. I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 skal nr. 8.1 lyde: 

«8.1. Kjøretøyets høyeste hastighet som den tekniske instansen fastsetter til godkjenningsmyndighetens tilfredshet, kan 

avvike fra verdien i nr. 7 med ± 10 % for kjøretøyer med Vmax ≤ 30 km/t og med ± 5 % for kjøretøyer med 

Vmax > 30 km/t.» 

b) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) Tittelen skal lyde: 

«Krav til metode for måling av største kontinuerlige nominelle effekt, frakoplingsavstand og høyeste hjelpefaktor 

for kjøretøyer i gruppe L1e som er utformet med pedaler, nevnt i artikkel 3 nr. 94 bokstav b), og tråsykler nevnt i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) nr. 168/2013» 

ii) Nytt nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Tråsykler nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 168/2013.» 
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iii) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Prøvingsmetode for måling av største kontinuerlige nominelle effekt 

Den største kontinuerlige nominelle effekten skal måles i samsvar med tillegg 3 eller alternativt i samsvar 

med prøvingsmetoden angitt i nr. 4.2.7 i EN 15194:2009.» 

 __________  


