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DELEGERT KSOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/989 

av 18. mai 2018 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/654 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(*) 

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 25 nr. 4 bokstav a)–d), artikkel 26 nr. 6, artikkel 42 nr. 4 bokstav b) og artikkel 43 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre det mulig å bruke visse drivstoffer som markedsføres lovlig i noen medlemsstater, uten at dette medfører en 

ytterligere byrde for produsentene, bør det tillatte innholdet av fettsyremetylester («FAME») være 8,0 % v/v i stedet for 

7,0 % v/v. 

2) For å sikre samsvar med artikkel 7 nr. 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(2) dersom en 

eksisterende RLL-prøvingsrapport inngis for å få typegodkjenning for trinn V i samsvar med nevnte artikkel, bør det 

være tillatt å bruke samme versjon av prøvingssyklus type F med henblikk på kontroll av produksjonssamsvar for 

motorer som er typegodkjent ved hjelp av denne syklusen. 

3) For å forbedre prøvingsmetodene for motorer uten etterbehandlingssystem bør det fastsettes særskilte krav for å 

bestemme forringelsesfaktorer for motorer uten etterbehandlingssystem. 

4) For å kunne vurdere alle mulige utslippskontrollstrategier bør de tekniske kravene til utslippskontrollstrategier omfatte 

den grunnleggende strategien for utslippskontroll og ikke bare hjelpestrategien for utslippskontroll. 

5) Kravene til utslippskontrollstrategier ble opprinnelig fastsatt for motorer som er omfattet av en variabel prøvingssyklus. 

Disse kravene er imidlertid ikke egnet for motorer som bare er omfattet av NRSC-syklusen, og som ikke prøves med en 

variabel syklus. Eksisterende utslippskontrollstrategier for motorer i variabel driftstilstand bør derfor tilpasses disse 

motorene ved å skille mellom forholdene ved utslippsprøvingen (bare stasjonære forhold) og eventuelle andre 

driftsforhold (variable). 

6) For å ta hensyn til regenerering av et etterbehandlingssystem i forbindelse med demonstrasjon på grunnlag av tilfeldig 

valgte punkter i samsvar med nr. 3 i vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654(3), og for å klargjøre 

at et etterbehandlingssystem kan regenerere før utslippsprøvingssyklusen kjøres, bør prøvingskravene nevnt i nr. 4 i 

vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 derfor endres slik at de omfatter nye særlige bestemmelser om 

regenerering. 

7) For å redusere sannsynligheten for regenerering under prøvingen bør dessuten minste prøvingstid reduseres til tre 

minutter per punkt når NRSC-syklusen med enkeltfaser brukes til demonstrasjonen på grunnlag av tilfeldig valgte 

punkter i samsvar med nr. 3 i vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2020 av  

20. mars 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) 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). 

(3) 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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8) For at opplysningsmappen skal være fullstendig bør produsenten ta med i opplysningsmappen som angitt i del A i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 demonstrasjonsrapporter som dokumenterer demonstrasjonene 

som utføres i henhold til særskilte tekniske krav og framgangsmåter angitt i delegert forordning (EU) 2017/654. 

9) Henvisningen til bestemmelsene i forordning (EU) 2016/1628 som krever at det tas hensyn til forringelsesfaktorer i 

laboratorieprøvingsresultatene for utslipp som er angitt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 2017/654, er feil og bør 

rettes. 

10) For å sikre konsekvens i forordning (EU) 2016/1628 og alle delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger som 

er vedtatt i henhold til nevnte forordning, bør visse krav til motorfamilier/etterbehandlingssystemer også gjelde for 

motorfamilier eller grupper av motorfamilier. 

11) Det bør foretas visse endringer i bestemmelser som inneholder motsigelser eller overflødig informasjon, og visse 

henvisninger bør rettes. 

12) Etter offentliggjøringen av delegert forordning (EU) 2017/654 er det oppdaget ytterligere feil av forskjellig art, for 

eksempel i terminologi og nummerering, og disse bør rettes. 

13) Delegert forordning (EU) 2017/654 bør derfor endres og rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer i delegert forordning (EU) 2017/654 

I delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Ny artikkel 20a skal lyde: 

«Artikkel 20a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/989, skal godkjenningsmyndighetene fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi EU-typegodkjenning til 

motortyper eller motorfamilier i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/989, skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning av motorer på grunnlag av en motortype 

som er godkjent i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018.» 

 2) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

 3) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

 4) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

 5) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

 6) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

 7) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

 8) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

 9) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

10) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordning. 

11) Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegg X til denne forordning. 

12) Vedlegg XV endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Rettelser i delegert forordning (EU) 2017/654 

I delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Metode for å tilpasse laboratorieprøvingsresultatene for utslipp slik at de omfatter forringelsesfaktorene 

Laboratorieprøvingsresultatene for utslipp skal tilpasses slik at de omfatter forringelsesfaktorene, medregnet faktorene som 

er knyttet til måling av antall partikler (PN) og motorer som bruker gassformig drivstoff, nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c) 

i forordning (EU) 2016/1628, i samsvar med metoden angitt i vedlegg III til denne forordning.» 

2) Vedlegg I rettes i samsvar med vedlegg XII til denne forordning. 

3) I vedlegg II skal nr. 3.3.2 lyde: 

«3.3.2. Førstegangsvurderingen og kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas i samarbeid med godkjen-

ningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller det organet som er utpekt til dette formålet av godkjennings-

myndigheten.» 

4) Vedlegg III rettes i samsvar med vedlegg XIII til denne forordning. 

5) Vedlegg IV rettes i samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

6) Vedlegg V rettes i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

7) Vedlegg VI rettes i samsvar med vedlegg XVI til denne forordning. 

8) Vedlegg VII rettes i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

9) Vedlegg VIII rettes i samsvar med vedlegg XVIII 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 18. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.2.2 skal lyde: 

«1.2.2. I mangel av en standard fra Den europeiske standardiseringsorganisasjon («CEN-standard») for gassolje beregnet 

på bruk i ikke-veigående mobile maskiner eller en tabell over drivstoffegenskaper for gassolje beregnet på bruk i 

ikke-veigående mobile maskiner i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(*) skal dieselreferansedrivstoffet 

(gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner) i vedlegg IX representere kommersiell gassolje med 

et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg, et cetantall på minst 45 og et innhold av fettsyremetylester («FAME») på 

høyst 8,0 % v/v. Med mindre noe annet er tillatt i samsvar med nr. 1.2.2.1, 1.2.3 og 1.2.4, skal produsenten i 

samsvar med kravene i vedlegg XV framlegge en tilsvarende erklæring for sluttbrukerne om at drift av motoren på 

gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner er begrenset til drivstoff med et svovelinnhold på 

høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8,0 % v/v. 

Produsenten kan også angi andre parametrer (f.eks. for smøreevne). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring 

av rådsdirektiv 93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58).» 

2) I nr. 1.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Motorprodusenten skal ikke på noe tidspunkt angi at en motortype eller motorfamilie kan brukes i Unionen med andre 

kommersielle drivstoffer enn dem som oppfyller kravene i dette nummer, med mindre produsenten i tillegg oppfyller 

kravet i nr. 1.2.3.» 

b) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Når det gjelder diesel (gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile maskiner), direktiv 98/70/EF og også 

både et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8,0 % v/v.» 

3) Nr. 2.4.1.4 utgår. 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nytt nr. 6.2.3.1 skal lyde: 

«6.2.3.1. Uten hensyn til nr. 6.2.3 kan belastningsgrad og effekt og vektfaktor for sekvensnummeret for prøvingssyklus 

type F i dette vedlegg være de samme som de som brukes til typegodkjenningsprøvingen når det gjelder motorer 

i kategori RLL, dersom en eksisterende prøvingsrapport brukes ved typegodkjenning i samsvar med artikkel 7 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

2) I nr. 6.2.4 endres «som bestemt i samsvar med vedlegg III» til «som ble bestemt i samsvar med vedlegg III». 

3) I nr. 6.4 skal tredje punktum lyde: 

«For motorer som bruker naturgass/biometan (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff, herunder 

dobbeltdrivstoffmotorer, skal prøvingene utføres med minst to av referansedrivstoffene for hver motor som bruker 

gassformig drivstoff, unntatt for motorer som bruker gassformig drivstoff med en drivstoffspesifikk typegodkjenning der 

det kreves bare ett referansedrivstoff, som beskrevet i tillegg 1 til vedlegg I.» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.1.3 og 3.1.4 skal lyde: 

«3.1.3. Motoren som prøves, skal være representativ for utslippsforringelsesegenskapene til de motorfamiliene som 

benytter de resulterende forringelsesfaktorene ved typegodkjenning. Motorprodusenten skal velge ut én motor som 

er representativ for motorfamilien, gruppen av motorfamilier eller motorfamilien/etterbehandlingssystemet som 

bestemt i samsvar med nr. 3.1.2, til prøving i den planen for driftstidsakkumulering som er nevnt i nr. 3.2.2, som 

skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten før prøvingen starter. 

3.1.4. Dersom godkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra motorfamilien, gruppen av 

motorfamilier eller motorfamilien/etterbehandlingssystemet bedre kan karakteriseres av en annen prøvingsmotor, 

skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av godkjenningsmyndigheten og motorprodusenten.» 

2) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Generelt 

Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en motorfamilie, en gruppe av motorfamilier eller en motorfamilie/ 

etterbehandlingssystem, skal utarbeides ut fra de utvalgte motorene på grunnlag av en plan for driftstidsak-

kumulering som omfatter periodisk prøving av gass- og partikkelutslipp i hver prøvingssyklus som gjelder for 

motorkategorien, som angitt i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1628. Når det gjelder variable prøvingssykluser 

for motorer i ikke-veigående mobile maskiner i kategori NRE («NRTC»), skal bare resultatene av varmstartprøving 

(«NRTC med varmstart») brukes.» 

3) I nr. 3.2.5.2 skal siste ledd lyde: 

«Dersom utslippsverdiene brukes for motorfamilier i samme gruppe av motorfamilier eller motorfamilie/etterbehand-

lingssystem, men med forskjellige utslippsperioder, skal utslippsverdiene ved slutten av utslippsperioden beregnes på nytt 

for hver utslippsperiode ved ekstrapolering eller interpolering av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.2.5.1.» 

4) I nr. 3.2.6.1 utgår siste ledd. 

5) Nytt nr. 3.2.6.1.1 skal lyde: 

«3.2.6.1.1. Uten hensyn til nr. 3.2.6.1 kan enten en additiv forringelsesfaktor på 0,0 eller en multiplikativ forringel-

sesfaktor på 1,0 brukes for PN sammen med resultatene fra en tidligere prøving med forringelsesfaktor der det 

ikke ble fastsatt en PN-verdi, dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den tidligere prøvingen med forringelsesfaktor ble gjennomført med motorteknologi som ville ha inngått i 

samme motorfamilie/etterbehandlingssystem som angis i nr. 3.1.2, som den motorfamilien som forringel-

sesfaktorene er beregnet å anvendes på. 

b) Prøvingsresultatene ble brukt i en tidligere typegodkjenning som ble gitt før den relevante datoen for  

EU-typegodkjenning som angis i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) Nye nr. 2.2.3.1 og 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.3.1. Uten hensyn til nr. 2.2.3 kan den grunnleggende strategien for utslippskontroll bestemme når variabel driftstilstand 

forekommer, og anvende den tilsvarende utslippskontrollstrategien for motor(under)kategorier som ikke er omfattet 

av variable prøvingssykluser for motorer i ikke-veigående mobile maskiner ved EU-typegodkjenning. I så fall skal 

denne utslippskontrollstrategien inngå i oversikten over den grunnleggende strategien for utslippskontroll som 

kreves i nr. 1.4 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 og i den fortrolige informasjonen om 

utslippskontrollstrategien som er angitt i tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

2.2.4. Produsenten skal på det tidspunktet EU-typegodkjenningsprøvingen finner sted, dokumentere overfor den 

tekniske instansen at bruken av den grunnleggende strategien for utslippskontroll er i samsvar med 

bestemmelsene i dette avsnitt, på grunnlag av dokumentasjonen som er nevnt i nr. 2.6.» 

2) I nr. 2.6 utgår leddet under overskriften. 

3) Nye nr. 2.6.1 og 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.1. Produsenten skal oppfylle dokumentasjonskravene angitt i nr. 1.4 i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656 og tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

2.6.2. Produsenten skal sikre at alle dokumenter som brukes for dette formål, er merket med identifikasjonsnummer og 

utstedelsesdato. Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten dersom de registrerte opplysningene 

endres. I så fall skal produsenten utstede enten en ajourført utgave av de aktuelle dokumentene, der de relevante 

sidene er tydelig merket med opplysninger om revisjonsdato og hvilken type endring det gjelder, eller eventuelt en 

ny konsolidert utgave med en innholdsfortegnelse som inneholder en detaljert beskrivelse av og dato for hver 

endring.» 

4) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Reagensnivået i beholderen skal overvåkes under alle driftsforhold der måling er teknisk gjennomførbart (for 

eksempel alle forhold der en flytende reagens ikke er fryst).» 

b) Nye nr. 2.2.2 og 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.2. Frostbeskyttelse for reagenser skal anvendes ved en omgivelsestemperatur på eller under 266 K (– 7 °C). 

2.2.3. Alle komponenter i diagnosesystemet for NOx-kontroll unntatt dem som er oppført i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal 

som et minstekrav kunne fungere ved de gjeldende kontrollforholdene som er angitt i nr. 2.4 i dette vedlegg for 

hver motorkategori. Diagnosesystemet skal fortsette å fungere utenfor dette intervallet dersom det er teknisk 

mulig.» 

c) Nytt nr. 2.3.2.2.4 skal lyde: 

«2.3.2.2.4. Vurderingen av utformingskriteriene kan gjennomføres på en prøvingsstand i et kjølerom med en hel ikke-

veigående mobil maskin eller med deler som er representative for dem som skal monteres i en ikke-

veigående mobil maskin, eller kan bygge på prøving i felt.» 

d) Nr. 2.3.2.3 skal lyde: 

«2.3.2.3. Aktivering av operatørens varslings- og motiveringssystem for et uoppvarmet system» 

e) Nye nr. 2.3.2.3.1 og 2.3.2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2.3.1. Varslingssystemet for operatøren som er beskrevet i nr. 4–4.9, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen 

reagensdosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C). 

2.3.2.3.2. Systemet for kraftig motivering som er nevnt i nr. 5.4, skal aktiveres dersom det ikke skjer noen 

reagensdosering ved en omgivelsestemperatur på ≤ 266 K (– 7 °C) innen høyst 70 minutter etter at 

motoren startet.» 

f) Nr. 2.3.3, 2.3.3.1 og 2.3.3.2 utgår.  
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g) I nr. 5.2.1.1 skal ny bokstav ea) lyde: 

«ea) En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese registrene som er nevnt i bokstav e), skal inngå i 

opplysningsmappen angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

h) Nr. 9.5 skal lyde: 

«9.5. Som alternativ til overvåkingskravene i nr. 9.2 kan produsenten overvåke for å avdekke feil ved å bruke en NOx-

føler plassert i eksosanlegget. I dette tilfellet gjelder følgende: 

a) NOx-verdien som en NCM skal påvises ved, skal ikke overstige den laveste av gjeldende NOx-grenseverdi 

multiplisert med 2,25 eller gjeldende NOx-grenseverdi pluss 1,5 g/kWh. For motorunderkategorier med en 

kombinert HC- og NOx-grenseverdi skal gjeldende NOx-grenseverdi med hensyn til dette nummer være den 

kombinerte HC- og NOx-grenseverdien redusert med 0,19 g/kWh. 

b) Én enkelt varsling kan brukes, herunder, dersom det brukes meldinger, angivelsen «høyt NOx-innhold – 

årsak ukjent». 

c) I nr. 9.4.1 skal det høyeste antall motordriftstimer mellom aktivering av varslingssystemet for operatøren og 

aktivering av systemet for motivering på lavt nivå reduseres til 10. 

d) I nr. 9.4.2 skal det høyeste antall motordriftstimer mellom aktivering av varslingssystemet for operatøren og 

aktivering av systemet for kraftig motivering reduseres til 20.» 

i) Nr. 10.3.1–10.3.3.1 erstattes med følgende: 

«10.3.1. Samsvar for aktivering av varslingssystemet skal demonstreres ved å utføre to prøvinger: mangel på 

reagens og en feilkategori som er beskrevet i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.3.2. Valg av feil til prøvingen blant dem som er nevnt i avsnitt 7, 8 eller 9. 

10.3.2.1. Godkjenningsmyndigheten skal velge én feilkategori. Dersom det velges en feil fra avsnitt 7 eller 9, får 

tilleggskravene angitt i henholdsvis nr. 10.3.2.2 eller 10.3.2.3 anvendelse. 

10.3.2.2. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feilaktig reagenskvalitet skal en reagens 

velges med en fortynning av den aktive bestanddelen som minst tilsvarer den fortynningen som 

produsenten har opplyst om i samsvar med kravene i nr. 7–7.3.3. 

10.3.2.3. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan skyldes ulovlige inngrep, og som 

er definert i avsnitt 9, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav: 

10.3.2.3.1. Produsenten skal levere en liste over slike mulige feil til godkjenningsmyndigheten. 

10.3.2.3.2. Den feilen som skal undersøkes ved prøvingen, skal velges av godkjenningsmyndigheten fra den listen 

som er nevnt i nr. 10.3.2.3.1. 

10.3.3. Demonstrasjon 

10.3.3.1. Ved denne demonstrasjonen skal det utføres en egen prøving for mangel på reagens og feilen som er 

valgt i samsvar med nr. 10.3.2–10.3.2.3.2.» 

j) Nye nr. 10.5 og 10.5.1 skal lyde: 

«10.5. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

10.5.1. Demonstrasjonen av NCD-systemet skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at relevante advarsler og motiveringer er aktivert som påkrevd i denne forordning, og 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.»  
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k) Nr. 11.4.1.1 og 11.4.1.1.1 skal lyde: 

«11.4.1.1. For å oppfylle kravene i dette tillegg skal systemet omfatte minst fire tellere for å registrere det antall timer 

motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget én eller flere av følgende NCM-er: 

a) Feil reagenskvalitet. 

b) Avbrudd i reagensdoseringen. 

c) Hindret EGR-ventil. 

d) Feil i NCD-systemet. 

11.4.1.1.1. Produsenten kan bruke én eller flere tellere til å samle NCM-ene angitt i nr. 11.4.1.1.» 

l) Nye nr. 13.4 og 13.4.1 skal lyde: 

«13.4. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

13.4.1. Demonstrasjonen av minste akseptable reagenskonsentrasjon skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. 

Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at utslippene av forurensende stoffer som følge av denne demonstrasjonen, ikke oversteg NOx-

grenseverdien angitt i nr. 7.1.1, 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

5) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2–4.5 skal lyde: 

«2. Generelle krav 

Kravene i tillegg 1 får anvendelse på motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg, unntatt som angitt 

i nr. 3 og 4 i dette tillegg. 

3. Unntak fra kravene i tillegg 1 

Av sikkerhetshensyn får motiveringssystemet for operatøren nevnt i nr. 5 og 11.3 i tillegg 1 ikke anvendelse på 

motorer som omfattes av virkeområdet for dette tillegg. Kravet om å lagre data i en intern datalogg nevnt i nr. 4 

i dette tillegg får anvendelse når motiveringssystemet ville ha vært aktivert i samsvar med nr. 2.3.2.3.2, 6.3, 7.3, 

8.4 og 9.4 i tillegg 1. 

4. Krav til lagring av hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet 

4.1. Den interne dataloggen skal i det permanente dataminnet eller i tellere registrere det samlet antallet og 

varigheten av alle hendelser ved motordrift med utilstrekkelig reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet på en 

måte som sikrer at opplysningene ikke kan slettes med overlegg. 

4.1.1. Det skal være mulig for nasjonale tilsynsmyndigheter å lese disse registrene med en avleser. 

4.1.2. En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som 

angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

4.2. Varigheten av en hendelse med utilstrekkelig reagensinnsprøyting som registreres i den interne dataloggen som 

angitt i nr. 4.1, i stedet for en motivering i samsvar med nr. 6.3 i tillegg 1, skal begynne når reagensbeholderen 

er tom, det vil si når doseringssystemet ikke kan hente mer reagens fra beholderen, eller på et nivå under 2,5 % 

av den nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg. 

4.3. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, i stedet for en 

motivering i samsvar med nr. 6.3, 7.3, 8.4 og 9.4 i tillegg 1, skal begynne når den respektive telleren når 

verdien for kraftig motivering i tabell 4.4 i tillegg 1.  
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4.4. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, i stedet for en 

motivering i samsvar med nr. 2.3.2.3.2 i tillegg 1, skal begynne når motiveringssystemet ville ha blitt aktivert. 

4.5. Varigheten av en hendelse som registreres i den interne dataloggen som angitt i nr. 4.1, skal opphøre når 

hendelsen er utbedret.» 

b) Nytt nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Ved en demonstrasjon i henhold til nr. 10.4 i tillegg 1 skal demonstrasjonen utføres i samsvar med de gjeldende 

kravene til demonstrasjon av systemet for kraftig motivering, men demonstrasjonen av systemet for kraftig 

motivering skal erstattes med en demonstrasjon av lagringen av en hendelse ved motordrift med utilstrekkelig 

reagensinnsprøyting eller reagenskvalitet.» 

6) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. PCD-systemet skal som et minstekrav kunne fungere ved de gjeldende kontrollforholdene som er angitt i 

nr. 2.4 i vedlegg IV for hver motorkategori. Diagnosesystemet skal fortsette å fungere utenfor dette intervallet 

dersom det er teknisk mulig.» 

b) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. OEM-produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon til alle 

sluttbrukere av ikke-veigående mobiler maskiner som fastsatt i vedlegg XV.» 

c) Nytt nr. 5.4 skal lyde: 

«5.4. En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som 

angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

d) Nr. 9.2.1 skal lyde: 

«9.2.1. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en PCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent i samsvar 

med nr. 2.3.6 (figur 4.8), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere prøving, 

forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er nødvendige for å 

oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og PCD-motorfamiliene. 

Figur 4.8 

Tidligere demonstrert samsvar for en PCD-motorfamilie 

»  

Samsvar for motorfamilie 1 anses 

som demonstrert 

Samsvar for PCD-motorfamilie 1 er 

demonstrert for motorfamilie 2 

Motor-

familie 1 

Motor-

familie 2 

PCD-motorfamilie 1 
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e) I nr. 9.3.3.6.2 skal bokstav a) lyde: 

«a) at den alternative prøvingssyklusen gir en overvåking ved driftsforhold som tilsvarer reelle driftsforhold, og» 

f) Nye nr. 9.3.6 og 9.3.6.1 skal lyde: 

«9.3.6. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

9.3.6.1. Demonstrasjonen av PCD-systemet skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten skal 

a) identifisere de feilene som er undersøkt, 

b) beskrive demonstrasjonen som er utført, herunder den gjeldende prøvingssyklusen, 

c) bekrefte at relevante advarsler er aktivert som påkrevd i denne forordning, 

d) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.1.2 gjøres følgende endringer: 

a) Figur 5.2 erstattes med følgende: 

«Figur 5.2 

Kontrollområdet for motorer med variabelt turtall i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW 

og motorer med variabelt turtall i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall 

C < 2 400 o/min 

 

Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment»   
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b) Figur 5.3 erstattes med følgende:  

«Figur 5.3 

Kontrollområdet for motorer med variabelt turtall i kategori NRE med en største nettoeffekt < 19 kW 

og motorer med variabelt turtall i kategori IWA med en største nettoeffekt < 300 kW, turtall 

C ≥ 2 400 o/min 

 

Forklaring: 

1 Motorens kontrollområde 2 Unntak for alle utslipp 

3 Unntak for partikler a Prosent av største nettoeffekt 

b Prosent av største dreiemoment»   

2) Nytt nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Ved den tilfeldige utvelgingen som kreves i nr. 3, skal det brukes anerkjente statistiske metoder for tilfeldig 

fordeling.» 

3) I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

Prøvingen skal utføres umiddelbart etter den aktuelle NRSC-syklusen som følger:» 

b) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Prøvingen av de tilfeldig utvalgte dreiemoment- og turtallpunktene skal enten utføres umiddelbart etter NRSC-

prøvingssekvensen med enkeltfaser beskrevet i bokstav a)–e) i nr. 7.8.1.2 i vedlegg VI, men før framgangsmåten 

etter prøving i bokstav f), eller etter prøvingssekvensen med en stasjonær prøvingssyklus med ramper («RMC») 

beskrevet i bokstav a)–d) i nr. 7.8.2.3 i vedlegg VI, men før framgangsmåten etter prøving i bokstav e), alt etter 

hva som er relevant.» 

c) Bokstav e) og f) skal lyde: 

«e) Ved summering av gassutslipp og eventuelt partikkelantall skal Nmode i ligning (7-64) eller (7-131) og (7-178) ha 

verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes. 

f) Ved PM-beregninger skal metoden med flere filtre brukes, ved summering skal Nmode i ligning (7-67) eller  

(7-134) ha verdien 1 og en vektingsfaktor på 1 skal brukes.»  
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4) Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5. Regenerering 

Dersom regenerering finner sted under eller umiddelbart før framgangsmåten angitt i nr. 4, kan prøvingen etter at 

nevnte framgangsmåte er avsluttet, anses som ugyldig på anmodning fra produsenten, uavhengig av årsaken til 

regenerering. I så fall skal prøvingen gjentas. Samme dreiemoment- og turtallpunkt skal brukes selv om driftsferdig 

stand kan være endret. Det skal ikke anses nødvendig å gjenta dreiemoment- og turtallpunkter som det allerede er 

oppnådd et godkjent resultat for. Følgende framgangsmåte skal brukes til å gjenta prøvingen: 

a) Motoren skal kjøres på en måte som sikrer at regenereringen er avsluttet og eventuell sotbelastning i systemet for 

etterbehandling av partikler er gjenopprettet. 

b) Framgangsmåten for motoroppvarming skal utføres i samsvar med nr. 7.8.1.1 i vedlegg VI. 

c) Prøvingsmetoden angitt i nr. 4 skal gjentas ved å begynne med trinnet nevnt i nr. 4 bokstav b).» 

 _____   
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VEDLEGG VI 

I vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Innledning 

Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslippet av forurensende gasser og partikler fra den motoren som 

skal prøves, og spesifikasjonene for måleutstyret. Fra og med avsnitt 6 samsvarer nummereringen i dette vedlegg med 

nummereringen i globalt teknisk reglement nr. 11(*) (GTR nr. 11) og UN-ECE-reglement nr. 96, endringsserie 

04(**), vedlegg 4B. Noen punkter i GTR nr. 11 er imidlertid ikke nødvendige i dette vedlegg eller er endret i samsvar 

med den tekniske utviklingen. 
  

(*) Globalt teknisk reglement nr. 11 om utslipp fra motorer i jordbruks- og skogbrukstraktorer og fra ikke-veigående 

mobile maskiner i det globale registeret opprettet 18. november 2004, i henhold til artikkel 6 i avtalen om fastsettelse 

av globale tekniske forskrifter for kjøretøyer med hjul, utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på 

kjøretøyer med hjul. 

(**) Reglement nr. 96 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser 

om godkjenning av motorer med kompresjonstenning som skal monteres i jordbruks- og skogbrukstraktorer og i 

ikke-veigående mobile maskiner, med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra motoren.» 

 2) I nr. 5.1 skal annet, tredje og fjerde ledd lyde: 

«De målte verdiene av forurensende gasser og partikler og av CO2 fra motorens eksos viser til de bremsespesifikke 

utslippene i gram per kilowattime (g/kWh) eller antall per kilowattime (#/kWh) for PN. 

De utslippene av forurensende gasser og partikler som skal måles, er utslippene der grenseverdier for den motorunder-

kategorien som prøves, får anvendelse, som angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628. Resultatene, herunder 

a) utslipp av veivhusgasser bestemt i samsvar med nr. 6.10, dersom det er relevant, 

b) justeringsfaktorer for uregelmessig regenerering av etterbehandlingssystemet bestemt i samsvar med nr. 6.6, dersom 

det er relevant, og 

c) som siste trinn i beregningen, forringelsesfaktoren bestemt i samsvar med vedlegg III, 

skal ikke overstige de gjeldende grenseverdiene. 

CO2 skal måles og rapporteres for alle motorunderkategorier i henhold til artikkel 43 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1628.» 

 3) Nr. 5.2.5.1.1 skal lyde: 

«5.2.5.1.1. Beregning av MTS 

For å beregne MTS skal framgangsmåten for utarbeiding av effektdiagram ved en variabel prøvingssyklus 

utføres i samsvar med nr. 7.4. MTS bestemmes deretter ut fra de fastsatte verdiene for motorturtall i forhold 

til effekt. MTS skal beregnes ved hjelp av ett av følgende alternativer: 

a) Beregning basert på verdier for lavt turtall og høyt turtall 

MTS = nlo + 0,95 · (nhi – nlo) (6-1) 

der 

nhi er høyt turtall som definert i artikkel 1 nr. 12, 

nlo er lavt turtall som definert i artikkel 1 nr. 13. 

b) Beregning basert på metoden med lengste vektor 

MTS = ni (6-2) 

der 

ni er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste 

verdien av (n2
normi + P2

normi). 
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Dersom det bare er ett turtall der verdien av (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av 

(n2
normi + P2

normi): 

MTS = ni (6-3) 

der 

ni er turtallet der den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi) forekommer, 

der 

n er motorturtallet, 

i er en indekseringsvariabel som representerer én registrert verdi i motorens effektdiagram, 

nnormi er et motorturtall som normaliseres ved å dividere det med nPmax
, 

Pnormi er en motoreffekt som normaliseres ved å dividere den med Pmax, 

nPmax
 er gjennomsnittet av det laveste og høyeste turtallet der effekten er lik 98 % av Pmax. 

Lineær interpolasjon skal brukes mellom de fastsatte verdiene til å bestemme 

i) turtallene der effekten er lik 98 % av Pmax. Dersom det bare er ett turtall der effekten er lik 98 % av 

Pmax, skal nPmax
 være turtallet der Pmax forekommer, 

ii) turtallet der (n2
normi + P2

normi) er lik 98 % av den høyeste verdien av (n2
normi + P2

normi).» 

 4) I nr. 5.2.5.2 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Det nominelle turtallet er definert i artikkel 3 nr. 29 i forordning (EU) 2016/1628. Nominelt turtall for motorer med 

variabelt turtall som er omfattet av en annen utslippsprøving enn dem som prøves med en NRSC-syklus med konstant 

turtall som definert i artikkel 1 nr. 31 i denne forordning, skal bestemmes etter gjeldende framgangsmåte for 

utarbeiding av effektdiagram angitt i nr. 7.6 i dette vedlegg. Nominelt turtall for motorer med variabelt turtall som 

prøves med en NRSC-syklus med konstant turtall, skal angis av produsenten i samsvar med motorens egenskaper. 

Nominelt turtall for motorer med konstant turtall skal angis av produsenten i samsvar med turtallsregulatorens 

egenskaper. Dersom en motor som har alternative turtall som tillates i henhold til artikkel 3 nr. 21 i forordning (EU) 

2016/1628, er omfattet av en utslippsprøving, skal hvert alternative turtall angis og prøves.» 

b) Tredje ledd skal lyde: 

«For motorer i kategori NRSh skal prøvingsturtallet på 100 % ligge innenfor ± 350 o/min av det nominelle turtallet 

angitt av produsenten.» 

 5) I nr. 5.2.5.3 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen i første ledd skal lyde: 

«Dersom det kreves, skal turtallet ved største dreiemoment bestemt ut fra kurven for største dreiemoment fastsatt etter 

gjeldende framgangsmåte for utarbeiding av motorens effektdiagram i nr. 7.6.1 og 7.6.2 være et av følgende:» 

b) I siste ledd endres «motorer i kategori NRS eller NRSh» til «motorer i kategori NRS». 

 6) I nr. 6.2 skal første ledd lyde: 

«Det skal brukes et system for ladeluftkjøling med en samlet innsugingsluftkapasitet som er representativ for et system 

som er montert i produksjonsmotorer i bruk. Et laboratoriesystem for ladeluftkjøling skal være utformet slik at det gir 

minst mulig kondensansamling. All kondens skal ledes bort, og alle avløp skal være helt lukket før utslippsprøvingen. 

Avløpene skal holdes lukket under utslippsprøvingen. Kjølingsforholdene skal være som følger: 

a) En kjølevannstemperatur på minst 293 K (20 °C) skal holdes ved innløpet til ladeluftkjøleren under hele prøvingen.  
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b) Ved nominelt turtall og full belastning skal kjølevannets strømningshastighet stilles inn slik at lufttemperaturen holdes 

innenfor ± 5 K (± 5 °C) av verdien fastsatt av produsenten etter ladeluftkjølerens utløp. Temperaturen ved luftuttaket 

skal måles på det stedet som produsenten har angitt. Dette innstillingspunktet for kjølevannets strømningshastighet 

skal brukes gjennom hele prøvingen. 

c) Dersom motorprodusenten angir grenser for trykkfall i hele systemet for ladeluftkjøling, skal det sikres at trykkfallet i 

systemet for ladeluftkjøling ved motorforhold angitt av produsenten er innenfor produsentens angitte grenseverdi(er). 

Trykkfallet skal måles på de stedene som produsenten har angitt.» 

 7) Nr. 6.3.4 skal lyde: 

«6.3.4. Bestemmelse av effekten som opptas av hjelpeutstyret 

Dersom det er relevant i henhold til nr. 6.3.2 og 6.3.3, skal verdiene for effekt som opptas av hjelpeutstyret, og 

måle-/beregningsmetoden for å bestemme effekten som opptas av hjelpeutstyret, framlegges av motorprodusenten 

for hele driftsområdet for de relevante prøvingssyklusene og godkjennes av godkjenningsmyndigheten.» 

 8) I nr. 6.6.2.3 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd skal siste punktum lyde: 

«Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme denne frekvensen skal avtales med typegodkjenningsmyndigheten 

på grunnlag av godt teknisk skjønn.» 

b) Overskriften på figur 6.1 skal lyde: 

«Figur 6.1 

Diagram over uregelmessig regenerering med n antall målinger og nr antall målinger under regenerering» 

c) Ligning (6-9) og forklaringen til denne skal lyde: 

«e̅w =
n∙e̅+nr∙e̅r

n+nr
 (6-9) 

der 

n antall prøvinger der regenerering ikke finner sted, 

nr antall prøvinger der regenerering finner sted (minst én prøving), 

e̅ det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering ikke finner sted [g/kWh eller #/kWh], 

e̅r det gjennomsnittlige spesifikke utslippet fra en prøving der regenerering finner sted [g/kWh eller #/kWh].» 

d) Ligning (6-10) og (6-11) skal lyde: 

«kru,m =
e̅w

e̅
 (oppjusteringsfaktor) (6-10) 

krd,m =
e̅w

e̅r
 (nedjusteringsfaktor) (6-11)» 

a) Ligning (6-12) og (6-13) skal lyde: 

«kru,a = ew̅̅̅̅ − e̅ (oppjusteringsfaktor) (6-12) 

krd,a = ew̅̅̅̅ − er̅ (nedjusteringsfaktor) (6-13)» 

 9) I nr. 6.6.2.4 skal tredje ledd bokstav b) lyde: 

«b) På anmodning fra produsenten kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til regenereringen på en annen måte enn det 

som er fastsatt i bokstav a). Dette alternativet får imidlertid anvendelse bare på regenerering som finner sted svært 

sjelden, og som det ikke er praktisk mulig å ta hensyn til ved hjelp av justeringsfaktorene beskrevet i nr. 6.6.2.3.» 

10) I nr. 7.3.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«7.3.1.1. Generelle krav til forkondisjonering av prøvetakingssystemet og motoren»  
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b) Nytt nummer skal lyde: 

«Motorer utstyrt med et etterbehandlingssystem kan brukes før syklusspesifikk forkondisjonering nevnt i 

nr. 7.3.1.1.1–7.3.1.1.4, slik at etterbehandlingssystemet regenereres og eventuell sotbelastning i systemet for 

etterbehandling av partikler gjenopprettes.» 

11) Nr. 7.3.1.1.5 utgår. 

12) Nr. 7.3.1.2–7.3.1.5 skal lyde: 

«7.3.1.2. Kjøling av motoren (NRTC) 

Det kan benyttes en metode for naturlig eller tvungen kjøling. Ved tvungen kjøling skal godt teknisk skjønn 

benyttes for å sette opp systemer som sender kjøleluft over motoren, sender kjøleolje gjennom motorens 

smøresystem, fjerner varme fra kjølevæsken gjennom motorens kjølesystem og avleder varme fra et system for 

etterbehandling av eksos. Ved tvungen kjøling eller etterbehandlingskjøling skal kjøleluften ikke tilføres før 

systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til under den temperaturen der katalysatoren aktiveres. 

Kjølemetoder som fører til ikke-representative utslipp, er ikke tillatt. 

7.3.1.3. Verifisering av hydrokarbonforurensning 

Dersom det foreligger mistanke om en vesentlig hydrokarbonforurensning av systemet for eksosmåling, kan 

hydrokarbonforurensningen kontrolleres med nullgass, og systemet kan deretter korrigeres. Dersom mengden 

hydrokarbonforurensning av målesystemet og bakgrunnssystemet må kontrolleres, skal kontrollen foretas innen 

åtte timer før hver prøvingssyklus påbegynnes. Verdiene skal registreres med tanke på senere korreksjon. Før 

denne kontrollen skal det foretas tetthetskontroll, og FID-analysatoren skal kalibreres. 

7.3.1.4. Klargjøring av måleutstyr for prøvetaking 

Følgende framgangsmåte skal følges før utslippsprøvetakingen begynner: 

a) Tetthetskontroll skal foretas innen åtte timer før utslippsprøvetaking i samsvar med nr. 8.1.8.7. 

b) Ved partiprøvetaking skal rene lagringsmedier tilkoples, f.eks. tomme sekker eller filtre som er korrigert for 

taravekt. 

c) Alle måleinstrumenter skal settes i gang i samsvar med produsentens anvisninger og godt teknisk skjønn. 

d) Fortynningssystemer, prøvetakingspumper, kjølevifter og datainnsamlingssystem skal startes opp. 

e) Strømningshastigheten for prøvetakingen skal justeres til ønsket nivå ved hjelp av omløpsstrøm, dersom 

dette ønskes. 

f) Varmevekslere i prøvetakingssystemet skal på forhånd varmes opp eller kjøles ned til driftstempe-

raturområdet for prøving. 

g) Oppvarmede eller avkjølte komponenter, som prøvetakingsledninger, filtre, kjølere og pumper, skal ha 

mulighet til å stabilisere seg ved driftstemperaturene. 

h) Strømmen fra systemet for fortynning av eksos skal koples på minst ti minutter før en prøvingssekvens. 

i) Gassanalysatorer skal kalibreres og kontinuerlige analysatorer skal nullstilles etter framgangsmåten i 

nr. 7.3.1.5. 

j) Alle elektroniske innretninger skal nullstilles, eller nullstilles på nytt, før et prøvingsintervall begynner. 

7.3.1.5. Kalibrering av gassanalysatorer 

Passende måleområder for gassanalysatorene skal velges. Det er tillatt å bruke utslippsanalysatorer med 

automatisk eller manuell områdeskifting. Under prøving med variable prøvingssykluser (NRTC eller LSI-

NRTC) eller prøving med ramper (RMC) og ved prøvetaking av gassutslipp ved slutten av hver fase i NRSC-

prøving med enkeltfaser skal utslippsanalysatorenes område ikke skiftes. Forsterkningsinnstillingene i en 

analysators analoge operasjonsforsterker(e) skal heller ikke endres i løpet av en prøvingssyklus.  
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Alle kontinuerlige analysatorer skal nullstilles og justeres ved hjelp av internasjonalt sporbare gasser som 

overholder spesifikasjonene i nr. 9.5.1. FID-analysatorene skal justeres på grunnlag av et karbontall på 1 (C1).» 

13) Nytt nr. 7.3.1.6 skal lyde: 

«7.3.1.6. Forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara 

Framgangsmåtene for forkondisjonering av partikkelfilter og veiing av tara skal utføres i samsvar med 

nr. 8.2.3.» 

14) Nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4. Prøvingssykluser 

EU-typegodkjenningsprøvingen skal utføres ved hjelp av den relevante NRSC-syklusen og eventuelt NRTC- eller 

LSI-NRTC-syklusen, som angitt i artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1628 og vedlegg IV til nevnte forordning. De 

tekniske spesifikasjonene og egenskapene for NRSC-, NRTC- og LSI-NRTC-syklusen er beskrevet i vedlegg XVII 

i denne forordning, og metoden for å bestemme dreiemoment-, effekt- og turtallsinnstillingene for disse 

prøvingssyklusene er angitt i nr. 5.2.» 

15) I nr. 7.5 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd skal bokstav h) lyde: 

«h) Partikkelfiltre skal forkondisjoneres, veies (egenvekt), fylles, kondisjoneres på nytt og veies (fylt vekt) på nytt, 

og deretter skal prøvene vurderes etter framgangsmåtene før prøvingen (nr. 7.3.1.6) og etter prøvingen 

(nr. 7.3.2.2).»  
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b) Figur 6.4 erstattes med følgende: 

«Figur 6.4 

Prøvingssekvens 

» 

16) I nr. 7.5.1.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med kaldstart, er hele prøvingen ugyldig. 

b) Dersom motoren stopper på noe tidspunkt i NRTC-syklusen med varmstart, er bare denne syklusen ugyldig. 

Motoren skal stabiliseres i samsvar med nr. 7.8.3, og varmstartprøvingen skal gjentas. I dette tilfellet er det ikke 

nødvendig å gjenta kaldstartprøvingen.»  
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17) I nr. 7.8.1.2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Hver sekvens har en lengde på minst ti minutter. I hver sekvens skal motoren stabiliseres i minst fem 

minutter. Det skal tas prøver av gassutslipp, og eventuelt partikkelantall (PN), i ett til tre minutter ved slutten av 

hver sekvens, og det skal tas prøver av partikkelutslipp (PM) i samsvar med bokstav c). 

Uten hensyn til forrige ledd skal hver sekvens ha en lengde på minst tre minutter når motorer med elektrisk 

tenning prøves ved hjelp av syklus G1, G2 og G3 eller ved å foreta målinger i samsvar med vedlegg V til denne 

forordning. I dette tilfellet skal det tas prøver av gassutslipp, og eventuelt partikkelantall, i minst de to siste 

minuttene av hver sekvens, og det skal tas prøver av partikkelutslipp i samsvar med bokstav c). Sekvensens 

lengde og prøvetakingstiden kan forlenges for å forbedre nøyaktigheten. 

Sekvensens lengde skal registreres og oppgis i prøvingsrapporten.» 

b) I bokstav c) skal første ledd lyde: 

«For partikkelutslipp kan partikkelprøvetakingen foretas enten med metoden med enkeltfilter eller med metoden med 

flere filtre. Fordi resultatene kan variere noe etter metode, skal metoden angis sammen med resultatene.» 

18) I nr. 7.8.2.4 skal siste punktum i første ledd lyde: 

Ved prøving av motorer med en referanseeffekt på over 560 kW kan toleransene for regresjonslinjen i tabell 6.2 og 

slettingen av punkter i tabell 6.3 brukes.» 

19) I nr. 7.8.3.5 skal tabell 6.3 lyde: 

«Tabell 6.3 

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen 

Hendelse Forhold (n = motorturtall, T = dreiemoment) 
Punkter som det er tillatt å 

slette 

Minste operatørkrav 

(tomgangspunkt) 

nref = nidle 

og 

Tref = 0 % 

og 

Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

og 

Tact < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

turtall og effekt 

Minste operatørkrav nact ≤ 1,02 nref og Tact > Tref 

eller 

nact > nref og Tact ≤ Tref' 

eller 

nact > 1,02 nref og Tref < Tact ≤ (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemo-

ment eller turtall 

Største operatørkrav nact < nref og Tact ≥ Tref 

eller 

nact ≥ 0,98 nref og Tact < Tref 

eller 

nact < 0,98 nref og Tref > Tact ≥ (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque) 

effekt og enten dreiemo-

ment eller turtall 

der 

nref er referanseturtallet (se nr. 7.7.2), 

nidle er tomgangsturtallet, 

nact er det faktisk (målte) turtallet, 

Tref er referansedreiemomentet (se nr. 7.7.2), 

Tact er det faktiske (målte) dreiemomentet, 

Tmaxmappedtorque er den høyeste verdien av dreiemomentet på dreiemomentkurven ved full belastning fastsatt i samsvar med nr. 7.6.» 
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20) I nr. 8.1.2 gjøres følgende endringer i tabell 6.4: 

a) Raden for nr. 8.1.11.4 skal lyde: 

«8.1.11.4: NO2-gjennomtrenging i prøve-

tørkeren (kjøler) 

Ved første montering og etter større vedlikehold.» 

b) Raden for nr. 8.1.12.1 erstattes med følgende: 

«8.1.12: Verifisering av prøvetørkeren For termiske kjølere: ved montering og etter større vedlikehold. For 

osmotiske membraner: ved montering, innen 35 dager etter prøving og 

etter større vedlikehold.» 

21) Nr. 8.1.7 skal lyde: 

«8.1.7. Måling av motorparametrer og omgivelser 

Framgangsmåter for intern kvalitetssikring som kan føres tilbake til anerkjente nasjonale eller internasjonale 

standarder, skal anvendes. Ellers skal følgende framgangsmåter følges:» 

22) I nr. 8.1.8.4.1 bokstav f) skal første ledd lyde: 

«CFV eller SSV kan alternativt demonteres fra sin faste stilling ved kalibrering såfremt følgende krav er oppfylt ved 

montering i CVS-systemet:» 

23) I nr. 8.1.8.5.1 bokstav a) skal nr. iv) lyde: 

«iv) Verifiseringen av hydrokarbonforurensning i prøvetakingssystemet skal utføres som angitt i nr. 7.3.1.3.» 

24) I nr. 8.1.8.5.4 skal første og annet punktum under overskriften lyde: 

«Verifisering av tetthet på vakuumsiden av HC-prøvetakingssystemet kan utføres i samsvar med bokstav g). Dersom 

denne framgangsmåten brukes, kan framgangsmåten for HC-forurensning angitt i nr. 7.3.1.3 brukes.» 

25) Nr. 8.1.8.5.8 utgår. 

26) Nr. 8.1.9.1.2 skal lyde: 

«8.1.9.1.2. Måleprinsipper 

H2O kan forstyrre en NDIR-analysators reaksjon på CO2. Dersom NDIR-analysatoren benytter kompensa-

sjonsalgoritmer som bygger på målinger av andre gasser, i gjennomføringen av denne interferens-

verifiseringen, skal slike målinger utføres samtidig for å prøve kompensasjonsalgoritmene når analysatorens 

interferens verifiseres.» 

27) I nr. 8.1.9.1.4 skal bokstav b) lyde: 

«b) En fuktet prøvingsgass skal dannes ved at nullstillingsluft som overholder spesifikasjonene angitt i nr. 9.5.1, bobles 

gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som 

forventes under prøving. Dersom prøven ledes gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved 

tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1.» 

28) I nr. 8.1.9.2.4 skal bokstav b) lyde: 

«b) En fuktet CO2-prøvingsgass skal dannes ved at CO2-justeringsgass bobles gjennom destillert vann i en lukket 

beholder. Dersom prøven ikke ledes gjennom en tørker, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-innholdet 

i prøvingsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes under prøving. Dersom prøven ledes 

gjennom en tørker under prøvingen, skal beholderens temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i prøvingsgassen 

blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1. Det skal 

brukes en konsentrasjon av CO2-justeringsgass som er minst like høy som den høyeste konsentrasjonen som 

forventes under prøving.» 
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29) I nr. 8.1.10.1.3 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav b) skal siste punktum lyde: 

Med FID-drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en justeringsgass inn i 

analysatoren.» 

b) I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

i) Punkt i) skal lyde: 

«i) Responsen på en gitt FID-drivstoffstrøm skal bestemmes ut fra differansen mellom responsen på 

justeringsgassen og nullgassresponsen.» 

ii) I punkt ii) skal siste punktum lyde: 

«Responsen på justeringsgassen og nullgassen ved disse FID-drivstoffstrømmene skal registreres.» 

30) I nr. 8.1.10.2.4 bokstav a) utgår annet punktum. 

31) I nr. 8.1.11.1.5 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav e) skal lyde: 

«e) NO-justeringsgassen skal fuktes ved at den bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder. Dersom den 

fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens 

temperatur reguleres slik at H2O-innholdet i justeringsgassen blir omtrent likt som den største molbrøken av 

H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-justeringsgassprøven ikke går gjennom en 

prøvetørker, skal beregningene for dempingsverifisering i nr. 8.1.11.2.3 brukes til å omregne den målte H2O-

dempingen til den største molbrøken av H2O som forventes under utslippsprøvingen. Dersom den fuktede NO-

justeringsgassprøven går gjennom en prøvetørker ved denne verifiseringen, skal beholderens temperatur 

reguleres slik at H2O-innholdet i justeringsgassen blir minst like høyt som det høyeste nivået som forventes ved 

tørkerens utløp, i samsvar med nr. 9.3.2.3.1.1. I dette tilfellet skal beregningene for dempingsverifisering i 

nr. 8.1.11.2.3 ikke brukes til å omregne den målte H2O-dempingen.» 

b) I bokstav f) skal siste punktum lyde: «Legg merke til at prøvetørkeren skal oppfylle kravene til verifisering av 

prøvetørkere i nr. 8.1.12.» 

32) I nr 8.1.11.3.4 bokstav g) skal innledningen lyde: 

«Denne differansen skal multipliseres med forholdet mellom den forventede gjennomsnittlige HC-konsentrasjonen og 

HC-konsentrasjonen som ble målt under verifiseringen. Analysatoren oppfyller kravene i interferensverifiseringen i dette 

nummer dersom dette resultatet ligger innenfor ± 2 % av den forventede NOx-konsentrasjonen ved utslippsgrenseverdien, 

som angitt i ligning (6-25):» 

33) I nr. 8.1.11.4.2 endres «kjølebad» til «prøvetørker». 

34) Nr. 8.1.12 skal lyde: 

«8.1.12. Verifisering av prøvetørkeren 

Dersom en fuktighetsføler for kontinuerlig overvåking av duggpunkt ved prøvetørkerens utløp brukes, får denne 

kontrollen ikke anvendelse, såfremt det sikres at fuktigheten ved tørkerens utløp er lavere enn de minsteverdiene 

som brukes til dempings-, interferens- og kompensasjonskontroll. 

Dersom en prøvetørker som tillatt i nr. 9.3.2.3.1 brukes til å fjerne vann fra prøvegassen, skal ytelsen for 

termiske kjølere verifiseres ved montering og etter større vedlikehold. For osmotiske membrantørkere skal 

ytelsen verifiseres ved montering, etter større vedlikehold og innen 35 dager før prøving. 

Vann kan hindre en analysators evne til å måle den relevante eksosbestanddelen og fjernes dermed enkelte 

ganger før prøvegassen når analysatoren. For eksempel kan vann påvirke en CLD-analysators NOx-respons med 

negativ interferens ved å dempe responsen og påvirke en NDIR-analysator med positiv interferens ved å 

forårsake en respons som ligner den fra CO.  
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Prøvetørkeren skal overholde spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 for duggpunkt, Tdew, og absolutt 

trykk, ptotal, nedstrøms den osmotiske membrantørkeren eller den termiske kjøleren. 

Følgende framgangsmåte for verifisering av prøvetørkeren skal brukes til å bestemme prøvetørkerens ytelse, 

eller en annen protokoll skal utformes på grunnlag av godt teknisk skjønn: 

i) Rør av polytetrafluoretylen («PTFE») eller rustfritt stål skal brukes til de nødvendige koplingene. 

ii) N2 eller renset luft skal fuktes ved å bobles gjennom destillert vann i en lukket beholder der gassen fuktes 

til det høyeste prøveduggpunktet som anslås under utslippsprøvetakingen. 

iii) Den fuktede gassen skal tilføres oppstrøms for prøvetørkeren. 

iv) Temperaturen i den fuktede gassen nedstrøms beholderen skal holdes ved minst 5 K (5 °C) over gassens 

duggpunkt. 

v) Den fuktede gassens duggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens innløp som mulig 

for å sikre at duggpunktet er det høyeste som ble anslått under utslippsprøvetakingen. 

vi) Den fuktede gassens duggpunkt, Tdew, og trykk, ptotal, skal måles så nær prøvetørkerens utløp som mulig. 

vii) Prøvetørkeren oppfyller kravene i verifiseringen dersom resultatet beskrevet i bokstav d) vi) i dette avsnitt 

er lavere enn duggpunktet som tilsvarer prøvetørkerens spesifikasjoner som fastsatt i nr. 9.3.2.3.1 pluss 2 K 

(2 °C), eller dersom molbrøken definert i bokstav d) vi) er mindre enn tilsvarende spesifikasjoner for 

prøvetørkeren pluss 0,002 mol/mol eller 0,2 volumprosent. Legg merke til at prøveduggpunktet i denne 

verifiseringen uttrykkes i absolutt temperatur, kelvin.» 

35) Nr 8.1.12.1–8.1.12.2.5 utgår. 

36) Nye nr. 8.1.13–8.1.13.2.5 skal lyde: 

«8.1.13. PM-målinger 

8.1.13.1. Verifisering av PM-vekt og veieprosessen 

8.1.13.1.1. Omfang og hyppighet 

I dette avsnitt beskrives tre verifiseringer: 

a) Uavhengig verifisering av PM-vektens ytelse innen 370 dager før veiing av et filter. 

b) Nullstilling og justering av vekten innen 12 timer før veiing av et filter. 

c) Verifisering av at massebestemmelsen av referansefiltrene før og etter filterveiing er innenfor en angitt 

toleranse. 

8.1.13.1.2. Uavhengig verifisering 

Vektprodusenten (eller en representant som er godkjent av vektprodusenten) skal verifisere vektens ytelse 

innen 370 dager før prøvingen i samsvar med framgangsmåter for internkontroll. 

8.1.13.1.3. Nullstilling og justering 

Vektens ytelse skal verifiseres ved at den nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt, og alle vekter 

som brukes ved denne verifiseringen, skal overholde spesifikasjonene i nr. 9.5.2. En manuell eller 

automatisert framgangsmåte skal følges: 

a) Ved en manuell framgangsmåte kreves det at vekten nullstilles og justeres med minst én kalibreringsvekt. 

Dersom gjennomsnittsverdier normalt framkommer ved å gjenta veieprosessen for å forbedre 

nøyaktigheten og påliteligheten i PM-målingene, skal samme prosess brukes til å verifisere vektens 

ytelse. 

b) Ved en automatisert framgangsmåte brukes interne kalibreringsvekter til automatisk verifisering av 

vekten. Ved denne verifiseringen skal disse interne kalibreringsvektene overholde spesifikasjonene i 

nr. 9.5.2.  
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8.1.13.1.4. Veiing av referanseprøver 

Alle masseverdier som avleses under veiingen, skal verifiseres ved at referansepartikkelprøvetakingsmediene 

(f.eks. filtre) veies før og etter veiingen. En veiing kan vare så lenge som ønsket, men ikke lenger enn i 

80 timer, og kan omfatte masseavlesninger både før og etter prøvingen. Påfølgende massebestemmelser av 

hver referansepartikkelprøve skal gi samme verdi som ligger innenfor ± 10 μg eller ± 10 % av den forventede 

samlede partikkelmassen, alt etter hva som er høyest. Dersom påfølgende veiinger av PM-prøvetakingsfiltre 

ikke oppfyller dette kriteriet, er hver prøvingsfiltermasse som avleses mellom de påfølgende veiingene, 

ugyldig. Disse filtrene kan veies på nytt i en ny veiing. Dersom et filter gjøres ugyldig etter prøvingen, er 

prøvingsintervallet ugyldig. Denne verifiseringen skal utføres på følgende måte: 

a) Minst to prøver av ubrukte PM-prøvetakingsmedier skal oppbevares i PM-stabiliseringsmiljøet. Disse 

skal brukes som referanser. Ubrukte filtre av samme materiale og størrelse skal velges som referanser. 

b) Referansene skal stabiliseres i PM-stabiliseringsmiljøet. Referansene skal anses å være stabilisert dersom 

de har vært i PM-stabiliseringsmiljøet i minst 30 min, og PM-stabiliseringsmiljøet har oppfylt 

spesifikasjonene i nr. 9.3.4.4 i minst 60 min før dette. 

c) Vekten skal brukes flere ganger med en referanseprøve uten at verdiene registreres. 

d) Vekten skal nullstilles og justeres. En prøvingsmasse skal plasseres på vekten (f.eks. en kalibreringsvekt) 

og deretter fjernes for å sikre at vekten går tilbake til en akseptabel avlest nullverdi i løpet av den normale 

stabiliseringstiden. 

e) Hvert referansemedium (f.eks. et filter) skal veies og massen registreres. Dersom gjennomsnittsverdier 

normalt framkommer ved å gjenta veieprosessen for å forbedre nøyaktigheten og påliteligheten til 

referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse, skal samme prosess brukes til å måle gjennomsnittsverdiene 

av prøvetakingsmedienes (f.eks. filtrenes) masse. 

f) Vektmiljøets duggpunkt, omgivelsestemperatur og atmosfæriske trykk skal registreres. 

g) De registrerte omgivelsene skal brukes til å korrigere resultatene for oppdrift som beskrevet i nr. 8.1.13.2. 

Massen for hver referanse korrigert for oppdrift skal registreres. 

h) Hvert referansemediums (f.eks. et filters) referansemasse korrigert for oppdrift skal trekkes fra den 

massen korrigert for oppdrift som tidligere er målt og registrert. 

i) Dersom et referansefilters registrerte masse endres mer enn det som er tillatt i henhold til dette avsnitt, er 

alle PM-masser som er bestemt etter den siste godkjente valideringen av et referansemediums (f.eks. et 

filters) masse, ugyldige. Referansepartikkelfiltre kan kasseres dersom bare én filtermasse er endret mer 

enn tillatt og det med sikkerhet kan fastslås en særlig grunn til endringen i filterets masse som ikke kan ha 

påvirket andre filtre i prosessen. I så fall kan valideringen anses som vellykket. I dette tilfellet skal det ses 

bort fra det forurensede referansemediet når det skal avgjøres om kravene i bokstav j) i dette nummer er 

oppfylt, men det berørte referansefilteret skal kasseres og skiftes ut. 

j) Dersom en av referansemassene endres mer enn det som er tillatt i henhold til nr. 8.1.13.1.4, er alle PM-

resultater som ble bestemt mellom de to gangene referansemassene ble bestemt, ugyldige. Dersom 

referansepartikkelprøvetakingsmedier kasseres i samsvar med nr. i), skal minst én referansemasse-

differanse som oppfyller kriteriene i nr. 8.1.13.1.4, være tilgjengelig. I motsatt fall er alle PM-resultater 

som ble bestemt mellom de to gangene referansemedienes (f.eks. filtrenes) masse ble bestemt, ugyldige. 

8.1.13.2. Korreksjon av PM-prøvetakingsfiltre for oppdrift 

8.1.13.2.1. Generelt 

PM-prøvetakingsfiltrene skal korrigeres for oppdrift i luft. Oppdriftskorreksjonen avhenger av 

prøvetakingsmediets tetthet, lufttettheten og tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å kalibrere vekten. 

Oppdriftskorreksjonen tar ikke hensyn til selve PM-oppdriften, fordi partikkelmassen vanligvis utgjør bare 

0,01–0,10 % av den samlede vekten. Korreksjon av en så liten masse ville utgjøre høyst 0,010 %. Verdiene 
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som er korrigert for oppdrift, er PM-prøvenes taravekt. Disse oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av 

filteret før prøving trekkes deretter fra de oppdriftskorrigerte verdiene for veiing av det tilsvarende filteret 

etter prøving for å bestemme partikkelmassen som slippes ut under prøvingen. 

8.1.13.2.2. PM-prøvetakingsfilterets tetthet 

Ulike PM-prøvetakingsfiltre har ulik tetthet. Prøvetakingsmedienes kjente tetthet eller en av tetthetene for 

vanlige prøvetakingsmedier skal brukes på følgende måte: 

a) For PTFE-belagt borsilikatglass skal en tetthet på 2 300 kg/m3 brukes. 

b) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av polymetylpenten som står for 95 % av 

mediets masse, skal en tetthet på 920 kg/m3 brukes. 

c) For PTFE-membranmedier (film) med en innebygd støttering av PTFE skal en tetthet på 2 144 kg/m3 

brukes. 

8.1.13.2.3. Lufttetthet 

Fordi PM-vektens miljø skal reguleres til en nøyaktig omgivelsestemperatur på 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) og et 

duggpunkt på 282,5 K ± 1 K (9,5 ± 1 °C), er lufttettheten først og fremst en funksjon av det atmosfæriske 

trykket. Derfor angis en oppdriftskorreksjon som bare er en funksjon av det atmosfæriske trykket. 

8.1.13.2.4. Kalibreringsvektens tetthet 

Den angitte tettheten for metallkalibreringsvektens materiale skal brukes. 

8.1.13.2.5. Beregning av korreksjon 

Partikkelprøvetakingsfilteret skal korrigeres for oppdrift ved hjelp av ligning (6-27): 

mcor = muncor ∙ (

1 −
ρair

ρweight

1 −
ρair

ρmedia

)  (6-27) 

der 

mcor er partikkelprøvetakingsfilterets masse korrigert for oppdrift, 

muncor er partikkelprøvetakingsfilterets masse ukorrigert for oppdrift, 

ρair er lufttettheten i vektens miljø, 

ρweight er tettheten til kalibreringsvekten som brukes til å justere vekten, 

ρmedia er partikkelprøvetakingsfilterets tetthet, 

med 

ρair =
pabs ∙ Mmix

R ∙ Tamb
 (6-28) 

der 

pabs er det absolutte trykket i vektens miljø, 

Mmix er luftens molmasse i vektens miljø, 

R er den molare gasskonstanten, 

Tamb er den absolutte omgivelsestemperaturen i vektens miljø.» 

37) I nr. 9.3.2.1.1 skal første punktum lyde: 

«Når det brukes i samsvar med nr. 9.3.1.1.1, skal blandekammerets innvendige volum være minst ti ganger den enkelte 

sylinderens slagvolum for motoren som prøves.»  
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38) I nr. 9.3.2.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) For THC-overføringsledninger skal veggtemperaturen i hele ledningen holdes på (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C]. 

Dersom det skal tas prøver fra råeksos, kan en uoppvarmet isolert overføringsledning koples direkte til en sonde. 

Overføringsledningens lengde og isolasjon skal være utformet slik at den høyeste forventede råeksostemperaturen 

ikke kjøles ned mer enn til 191 °C, målt ved overføringsledningens utløp. Ved prøvetaking av fortynnet eksos tillates 

en overgangssone mellom sonden og overføringsledningen på inntil 0,92 m for overgang til en veggtemperatur på 

(464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].» 

39) I nr. 9.3.2.3.1.1 skal siste ledd lyde: 

«For den høyeste forventede vanndampkonsentrasjonen, Hm, skal metoden for fjerning av vann holde fuktigheten på ≤ 5 g 

vann/kg tørr luft (eller omtrent 0,8 volumprosent H2O), som er 100 % relativ fuktighet ved 277,1 K (3,9 °C) og 101,3 kPa. 

Denne fuktighetsspesifikasjonen tilsvarer også omtrent 25 % relativ fuktighet ved 298 K (25 °C) og 101,3 kPa. Dette kan 

vises ved en av følgende metoder: 

a) Måle temperaturen ved prøvetørkerens utløp. 

b) Måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms CLD. 

c) Gjennomføre framgangsmåten for verifisering i nr. 8.1.12.» 

40) I nr. 9.3.3.4.3 skal annet punktum lyde: 

«Prøvetemperaturen skal reguleres til 320 ± 5 K (47 ± 5 °C), målt på et vilkårlig sted høyst 200 mm oppstrøms eller 

200 mm nedstrøms PM-filtermediene.» 

41) I nr. 9.3.4.4 bokstav b) skal siste punktum lyde: 

«Denne verdien skal brukes til å beregne oppdriftskorreksjonen for PM-prøvetakingsfilteret i nr. 8.1.13.2.» 

42) I nr. 9.4.1.2 skal siste punktum lyde: 

«Dersom mer enn ett instrument spesifiseres for en bestemt måling, vil godkjenningsmyndigheten på anmodning utpeke 

ett av instrumentene som referanse, for å vise at en alternativ framgangsmåte tilsvarer den spesifiserte framgangsmåten.» 

43) I nr. 9.4.1.3 skal første punktum lyde: 

«For alle måleinstrumenter som er beskrevet i dette nummer, kan data fra flere instrumenter brukes til å beregne 

prøvingsresultater for én enkelt prøve, med forhåndsgodkjenning fra godkjenningsmyndigheten.» 

44) I nr. 9.4.5.3.2 skal første punktum lyde: 

«For å regulere et system med delstrømsfortynning og ta ut en proporsjonal prøve av råeksos kreves det en 

strømningsmåler med en reaksjonstid som er raskere enn angitt i tabell 6.8.» 

45) I nr. 9.4.6 skal siste punktum lyde: 

«Det NDIR-baserte systemet skal oppfylle kravene til kalibrering og verifisering i nr. 8.1.9.1 eller 8.1.9.2, alt etter hva 

som er relevant.» 

46) I nr. 9.4.12 skal leddet under overskriften lyde: 

«En FTIR-analysator (infrarødanalysator med fouriertransformasjon), NDUV-analysator eller infrarød laseranalysator kan 

brukes i samsvar med tillegg 4.» 

47) I nr. 9.5.1.1 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a) Punkt i) skal lyde: 

«i) 2 % forurensning, målt i forhold til gjennomsnittskonsentrasjonen som forventes ved utslippsgrenseverdien. 

Dersom det for eksempel forventes en CO-konsentrasjon på 100,0 μmol/mol, er det tillatt å bruke en nullgass 

med en CO-forurensning på høyst 2,000 μmol/mol,» 

b) I punkt iii) skal tredje rad i tabell 6.9 lyde: 

«CO2 ≤ 10 μmol/mol ≤ 10 μmol/mol» 
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48) I nr. 9.5.1.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) CH4, resten renset syntetisk luft og/eller N2 (alt etter hva som er relevant).» 

49) I nr. 9.5.1.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) Kalibreringsgassen kan merkes på nytt og brukes etter utløpsdatoen dersom godkjenningsmyndigheten har godkjent 

den på forhånd.» 

50) I nr. 9.5.1.3 utgår annet ledd under overskriften. 

51) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.3.4 skal første punktum lyde: 

«Ved måling av partikkelantall brukes massestrøm av eksos bestemt i samsvar med en av metodene som er beskrevet i 

nr. 2.1.6.1–2.1.6.4 i vedlegg VII til å regulere systemet med delstrømsfortynning, slik at dette tar en prøve som er 

proporsjonal med massestrømmen av eksos.» 

b) I nr. 2.1.3.3.3 skal første punktum lyde: 

«regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstemperatur innenfor området angitt i 

nr. 2.1.3.3.2, med en toleranse på ± 10 K (± 10 °C).» 

c) I nr. 2.1.4 erstattes figur 6.10 med følgende: 

«Figur 6.10 

Skjematisk framstilling av anbefalt partikkelprøvetakingssystem – fullstrømsprøvetaking 

» 

52) I tillegg 3 nr. 3 annet ledd skal første punktum lyde: 

«Dreiemomentet som sendes av ECU, skal godtas uten korreksjon dersom faktoren som beregnes ved hvert målepunkt ved 

å dividere dreiemomentverdien fra dynamometeret med dreiemomentverdien fra ECU-en, er minst 0,93 (dvs. en differanse 

på høyst 7 %).» 

53) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.2.7 skal siste punktum lyde: 

«Utløpsdatoen for kalibreringsgassene skal registreres.» 

b) I nr. 4.2.8 skal bokstav j) lyde: 

«j) Analysatoren skal ha en kombinert interferens som ligger innenfor ± 2 % av den gjeldende gjennomsnittsverdien 

for ammoniakk (NH3) som er angitt i nr. 3.4 i vedlegg IV.»  

fra motorens eksos kull 

LEPA HEPA aktiv- 

luftoverskudd 

filtrert luft 

strømningsretning 

syklon 
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54) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.4 erstattes figur 6.11 med følgende: 

«Figur 6.11 

Illustrasjon av systemreaksjon 

» 

b) Nytt nr. 2,5 skal lyde: 

«2.5. Tid for trinnformet inngangssignal er tidspunktet da det skjer en endring i parameteren som måles.» 

 _____   

Tid for trinnformet inngangssignal 

responstid 

omdanningstid 

Tid stigningstid forsinkelsestid 

R
es

p
o

n
s 
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Måling av gassutslipp i råeksos» 

 2) I nr. 2.1.1 skal ligning (7-1) lyde: 

«qmgas,i = kh ∙ k ∙ ugas ∙ qmew,i ∙ cgas,i ∙ 3 600 (7-1)» 

 3) I nr. 2.1.3 skal ligning (7-4) lyde: 

«kw,a =

(1−
1,2442∙Ha+111,19∙wH∙

qmf,i
qmad,i

773,4+1,2442∙Ha+
qmf,i

qmad,i
∙kf∙1 000

)

(1−
pr
pb

)
 

(7-4)» 

 4) I nr. 2.1.5.2 skal ligning (7-13) lyde: 

«Me,i =
1+

qmf,i

qmaw,i

qmf,i

qmaw,i
 ∙ 

α
4

+
ε
2

+
δ
2

12,011+1,00794∙α+15,9994∙ε+14,0067∙δ+32,065∙γ
 + 

Ha∙10−3

2×1,00794+15,9994+
1

Ma
1+Ha∙10−3

 (7-13)» 

 5) I nr. 2.1.6.4 skal raden for «wC» i forklaringen til ligning (7-21) lyde: 

«wC = drivstoffets karboninnhold [masseprosent] (se ligning (7-82) i nr. 3.3.3.1 eller tabell 7.3),» 

 6) I nr. 2.2.3 skal radene for «Mda,w» og «Mr,w» i forklaringen til ligning (7-34) lyde: 

«Mda,w = fortynningsluftens molmasse [g/mol] (se ligning (7-144) i nr. 3.9.3), 

Mr,w = råeksosens molmasse [g/mol] (se tillegg 2 nr. 5),» 

 7) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og RMC-sykluser 

Partikkelmassen skal beregnes etter oppdriftskorreksjon av partikkelprøvemassen i samsvar med nr. 8.1.13.2.5 i 

vedlegg VI.» 

 8) I nr. 2.3.1.1.2 skal ligning (7-46) lyde: 

«qmedf,i = qmew,i ∙ rd,i (7-46)» 

 9) I nr. 2.4.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) I forklaringen til ligning (7-59) tilføyes følgende rad: 

«Δti = målingsintervallet [s].» 

b) I forklaringen til ligning (7-60) skal raden for «Ti,AUX» lyde: 

«Ti,AUX = tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med ligning (6-

18) i vedlegg VI.» 

10) I nr. 2.4.1.2 gjøres følgende endringer i forklaringen til ligning (7-64): 

a) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 
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b) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

11) I nr. 2.4.2.2 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-66) skal lyde: 

«ePM =
qmPM

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 (7-66)» 

b) I forklaringen til ligning (7-66) gjøres følgende endringer: 

i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves 

for å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

c) Ligning (7-67) skal lyde: 

«ePM =
∑ (qmPMi∙WFi)

Nmode
i= 1

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 
(7-67)» 

d) I forklaringen til ligning (7-67) gjøres følgende endringer: 

i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves 

for å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

12) I nr. 3.3.4 skal første ledd lyde: 

«Ved HC-måling skal xTHC[THC-FID] beregnes ved hjelp av den opprinnelige THC-forurensningskonsentrasjonen xTHC[THC-

FID]init fra nr. 7.3.1.3 i vedlegg VI ved hjelp av ligning (7-83):» 

13) I nr. 3.3.5 skal siste punktum lyde: 

«En viss strømningsveid gjennomsnittskonsentrasjon for et utslipp ved utslippsgrenseverdien kan i visse tilfeller allerede 

forventes på grunnlag av tidligere prøving med lignende motorer eller prøving med lignende utstyr og instrumenter.» 

14) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Måling av gassutslipp i råeksos» 

15) I nr. 3.5.3 bokstav c) skal ligning (7-113) lyde: 

«ṅexh =
ṁfuel∙WC∙(1+XH2Oexhdry)

Mc∙XCcombdry
 (7-113)» 

16) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«3.6.1. Beregning av utslippsmasse og bakgrunnskorreksjon 

Beregningen av gassutslippsmassen mgas [g/prøving] som funksjon av utslippsmolstrømmen beregnes som følger: 

a) Kontinuerlig prøvetaking, varierende strømningshastighet, beregnes ved hjelp av ligning (7-106): 

mgas =
1

f
∙ Mgas ∙ ∑

N

i= 1

ṅexhi ∙ Xgasi 
[se ligning (7-106)] 
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der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

xgasi = momentan molkonsentrasjon av generisk gass under våte forhold [mol/mol], 

f = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

b) Kontinuerlig prøvetaking, konstant strømningshastighet, beregnes ved hjelp av ligning (7-107): 

mgas = Mgas ∙ ṅexh ∙ x̅gas ∙ Δt [se ligning (7-107)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexh = molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

x̅gas = gjennomsnittlig molbrøk av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

Δt = prøvingsintervallets varighet. 

c) Partiprøvetaking, uavhengig av om strømningshastigheten er varierende eller konstant, beregnes ved hjelp av 

ligning (7-108): 

mgas =
1

f
∙ Mgas ∙ x̅gas ∑

N

i= 1

ṅexhi 
[se ligning (7-108)] 

der 

Mgas = molmasse av generiske utslipp [g/mol], 

ṅexhi = momentan molstrøm av eksos under våte forhold [mol/s], 

x̅gas = gjennomsnittlig molbrøk av gassutslipp under våte forhold [mol/mol], 

f = dataprøvetakingsfrekvens [Hz], 

N = antall målinger [-]. 

d) For fortynnet eksos skal de beregnede verdiene for massen av forurensende stoffer korrigeres ved å trekke fra 

massen av bakgrunnsutslipp, som følge av fortynningsluft: 

i) Først bestemmes fortynningsluftens molstrøm nairdil [mol/s] for hele prøvingsintervallet. Dette kan være 

en målt mengde eller en mengde som beregnes ut fra strømmen av fortynnet eksos og den strøm-

ningsveide gjennomsnittlige andelen av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, x̅dil/exh. 

ii) Den samlede strømmen av fortynningsluft nairdil [mol] multipliseres med gjennomsnittskonsentrasjonen 

av bakgrunnsutslipp. Dette kan være et tidsveid gjennomsnitt eller et volumveid gjennomsnitt (f.eks. fra 

proporsjonal bakgrunnsprøvetaking). Produktet nairdil og gjennomsnittskonsentrasjonen av et 

bakgrunnsutslipp er den samlede mengden bakgrunnsutslipp. 

iii) Dersom resultatet er en molmengde, skal det omregnes til en masse av bakgrunnsutslipp mbkgnd [g] ved å 

multiplisere det med utslippets molmasse, Mgas [g/mol]. 

iv) Den samlede bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen for å korrigere for bakgrunnsutslipp. 

v) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ved direkte strømningsmåling. I dette tilfellet 

skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av strømmen av fortynningsluft, nairdil. 

Bakgrunnsmassen trekkes fra den samlede massen. Resultatet brukes ved beregning av bremsespesifikke 

utslipp.  
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vi) Den samlede strømmen av fortynningsluft kan bestemmes ut fra den samlede strømmen av fortynnet 

eksos og en kjemisk balanse for drivstoffet, innsugingsluften og eksosen som angitt i nr. 3.4. I dette 

tilfellet skal den samlede bakgrunnsmassen beregnes ved hjelp av den samlede strømmen av fortynnet 

eksos, ndexh. Deretter multipliseres dette resultatet med den strømningsvektede gjennomsnittlige andelen 

av fortynningsluft i den fortynnede eksosen, x̅dil/exh. 

I de to tilfellene v) og vi) benyttes ligning (7-115) og (7-116): 

mbkgnd = Mgas ∙ xgasdil ∙ nairdil eller mbkgnd = Mgas ∙ x̅dil/exh ∙ x̅bkgnd ∙ ndexh (7-115) 

mgascor = mgas – mbkgnd (7-116) 

der 

mgas = samlet masse av gassutslipp [g], 

mbkgnd = samlet bakgrunnsmasse [g], 

mgascor = gassmasse som er korrigert for bakgrunnsutslipp [g], 

Mgas = molekylmasse av generiske gassutslipp [g/mol], 

xgasdil = konsentrasjon av gassutslipp i fortynningsluften [mol/mol], 

nairdil = fortynningsluftens molstrøm [mol], 

x̅dil/exh = strømningsveid gjennomsnittlig andel av fortynningsluft i fortynnet eksos [mol/mol], 

x̅bkgnd = gassandel av bakgrunnsutslippet [mol/mol], 

ndexh = samlet strøm av fortynnet eksos [mol].» 

17) I nr. 3.6.3 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a) I punkt i) skal innledningen lyde: 

«PDP-metoden. På grunnlag av hastigheten som fortrengningspumpen (PDP) fungerer ved i et prøvingsintervall, 

brukes tilsvarende helling a1 og skjæringspunkt a0 [-], som beregnes etter kalibreringsmetoden angitt i nr. 3.9.2, til å 

beregne molstrømmen ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-117):» 

b) I punkt ii) skal innledningen lyde: 

«SSV-metoden. På grunnlag av Cd- og Re
#-ligningen bestemt i samsvar med nr. 3.9.4 beregnes molstrømmen for den 

subsoniske venturien (SSV) under utslippsprøving ṅ [mol/s] ved hjelp av ligning (7-119):» 

c) I punkt iii) skal innledningen lyde: 

«CFV-metoden. Ved beregning av molstrømmen gjennom én venturi eller en kombinasjon av venturier brukes de 

respektive gjennomsnittlige Cd-verdiene og andre konstanter bestemt i samsvar med nr. 3.9.5. Molstrømmen ṅ [mol/s] 

under utslippsprøving beregnes ved hjelp av ligning (7-120):» 

18) I nr. 3.8.1.1 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-126) skal lyde: 

«Wact = ∑N
i= 1 Pi ∙ Δti =

1

f
∙

1

3 600
∙

1

103 ∙
2∙π

60
∙ ∑ (ni ∙ Ti)

N
i= 1  (7-126)» 

b) I forklaringen til ligning (7-126) tilføyes følgende rad: 

«Δti = målingsintervallet [s].» 

c) Forklaringen til ligning (7-127) skal lyde: 

«der 

Ti,meas er målt verdi for momentant motordreiemoment, 

Ti,AUX er tilsvarende dreiemomentverdi som kreves for å drive hjelpeutstyr, bestemt i samsvar med nr. 7.7.2.3 

bokstav b) i vedlegg VI.» 
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19) I nr. 3.8.1.2 gjøres følgende endringer i forklaringen til ligning (7-131): 

a) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 

b) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

20) I nr. 3.8.2.2.1 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-133) skal lyde: 

«ePM =
ṁPM

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 (7-133)» 

b) I forklaringen til ligning (7-133) gjøres følgende endringer: 

 i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for 

å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

21) I nr. 3.8.2.2.2 gjøres følgende endringer: 

a) Ligning (7-134) skal lyde: 

«ePM =
∑ (ṁPMi∙WFi)

Nmode
i= 1

∑ (Pi∙WFi)
Nmode
i= 1

 
(7-134)» 

b) I forklaringen til ligning (7-134) gjøres følgende endringer: 

 i) Raden for «Pi» skal lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for 

å drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI  

(Pi = Pmeas + PAUX),» 

ii) Følgende rad tilføyes: 

«Nmode = antall faser i den aktuelle NRSC-prøvingen med enkeltfaser.» 

22) I nr. 3.9.3 bokstav a) skal ligning (7-140) lyde: 

«Cd = ṅref ∙
√Z ∙ 𝑀Mmix∙ R ∙ 𝑇Tin 

Cf ∙ At ∙ pin
 

(7-140)» 
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23) I nr. 5 i tillegg 3 tilføyes følgende tabell 7.9 og tabell 7.10: 

«Tabell 7-9 

Kritiske F-verdier, Fcrit90, i forhold til N - 1 og Nref - 1 ved 90 prosent konfidens 

N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

Nref – 1  

1 39,86 49,50 53,59 55,83 57,24 58,20 58,90 59,43 59,85 60,19 60,70 61,22 61,74 62,00 62,26 62,52 62,79 63,06 63,32 

2 8 526 9 000 9 162 9 243 9 293 9 326 9 349 9 367 9 381 9 392 9 408 9 425 9 441 9 450 9 458 9 466 9 475 9 483 9 491 

3 5 538 5 462 5 391 5 343 5 309 5 285 5 266 5 252 5 240 5 230 5 216 5 200 5 184 5 176 5 168 5 160 5 151 5 143 5 134 

4 4 545 4 325 4 191 4 107 4 051 4 010 3 979 3 955 3 936 3 920 3 896 3 870 3 844 3 831 3 817 3 804 3 790 3 775 3 761 

5 4 060 3 780 3 619 3 520 3 453 3 405 3 368 3 339 3 316 3 297 3 268 3 238 3 207 3 191 3 174 3 157 3 140 3 123 3 105 

6 3 776 3 463 3 289 3 181 3 108 3 055 3 014 2 983 2 958 2 937 2 905 2 871 2 836 2 818 2 800 2 781 2 762 2 742 2 722 

7 3 589 3 257 3 074 2 961 2 883 2 827 2 785 2 752 2 725 2 703 2 668 2 632 2 595 2 575 2 555 2 535 2 514 2 493 2 471 

8 3 458 3 113 2 924 2 806 2 726 2 668 2 624 2 589 2 561 2 538 2 502 2 464 2 425 2 404 2 383 2 361 2 339 2 316 2 293 

9 3 360 3 006 2 813 2 693 2 611 2 551 2 505 2 469 2 440 2 416 2 379 2 340 2 298 2 277 2 255 2 232 2 208 2 184 2 159 

10 3 285 2 924 2 728 2 605 2 522 2 461 2 414 2 377 2 347 2 323 2 284 2 244 2 201 2 178 2 155 2 132 2 107 2 082 2 055 

11 3 225 2 860 2 660 2 536 2 451 2 389 2 342 2 304 2 274 2 248 2 209 2 167 2 123 2 100 2 076 2 052 2 026 2 000 1 972 

12 3 177 2 807 2 606 2 480 2 394 2 331 2 283 2 245 2 214 2 188 2 147 2 105 2 060 2 036 2 011 1 986 1 960 1 932 1 904 

13 3 136 2 763 2 560 2 434 2 347 2 283 2 234 2 195 2 164 2 138 2 097 2 053 2 007 1 983 1 958 1 931 1 904 1 876 1 846 

14 3 102 2 726 2 522 2 395 2 307 2 243 2 193 2 154 2 122 2 095 2 054 2 010 1 962 1 938 1 912 1 885 1 857 1 828 1 797 

15 3 073 2 695 2 490 2 361 2 273 2 208 2 158 2 119 2 086 2 059 2 017 1 972 1 924 1 899 1 873 1 845 1 817 1 787 1 755 

16 3 048 2 668 2 462 2 333 2 244 2 178 2 128 2 088 2 055 2 028 1 985 1 940 1 891 1 866 1 839 1 811 1 782 1 751 1 718 

17 3 026 2 645 2 437 2 308 2 218 2 152 2 102 2 061 2 028 2 001 1 958 1 912 1 862 1 836 1 809 1 781 1 751 1 719 1 686 

18 3 007 2 624 2 416 2 286 2 196 2 130 2 079 2 038 2 005 1 977 1 933 1 887 1 837 1 810 1 783 1 754 1 723 1 691 1 657 

19 2 990 2 606 2 397 2 266 2 176 2 109 2 058 2 017 1 984 1 956 1 912 1 865 1 814 1 787 1 759 1 730 1 699 1 666 1 631 

20 2 975 2 589 2 380 2 249 2 158 2 091 2 040 1 999 1 965 1 937 1 892 1 845 1 794 1 767 1 738 1 708 1 677 1 643 1 607 

21 2 961 2 575 2 365 2 233 2 142 2 075 2 023 1 982 1 948 1 920 1 875 1 827 1 776 1 748 1 719 1 689 1 657 1 623 1 586 

20 2 949 2 561 2 351 2 219 2 128 2 061 2 008 1 967 1 933 1 904 1 859 1 811 1 759 1 731 1 702 1 671 1 639 1 604 1 567 



   

 

 

3
.1

2
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 8

1
/1

0
7
 

 

N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

23 2 937 2 549 2 339 2 207 2 115 2 047 1 995 1 953 1 919 1 890 1 845 1 796 1 744 1 716 1 686 1 655 1 622 1 587 1 549 

24 2 927 2 538 2 327 2 195 2 103 2 035 1 983 1 941 1 906 1 877 1 832 1 783 1 730 1 702 1 672 1 641 1 607 1 571 1 533 

25 2 918 2 528 2 317 2 184 2 092 2 024 1 971 1 929 1 895 1 866 1 820 1 771 1 718 1 689 1 659 1 627 1 593 1 557 1 518 

26 2 909 2 519 2 307 2 174 2 082 2 014 1 961 1 919 1 884 1 855 1 809 1 760 1 706 1 677 1 647 1 615 1 581 1 544 1 504 

27 2 901 2 511 2 299 2 165 2 073 2 005 1 952 1 909 1 874 1 845 1 799 1 749 1 695 1 666 1 636 1 603 1 569 1 531 1 491 

28 2 894 2 503 2 291 2 157 2 064 1 996 1 943 1 900 1 865 1 836 1 790 1 740 1 685 1 656 1 625 1 593 1 558 1 520 1 478 

29 2 887 2 495 2 283 2 149 2 057 1 988 1 935 1 892 1 857 1 827 1 781 1 731 1 676 1 647 1 616 1 583 1 547 1 509 1 467 

30 2 881 2 489 2 276 2 142 2 049 1 980 1 927 1 884 1 849 1 819 1 773 1 722 1 667 1 638 1 606 1 573 1 538 1 499 1 456 

40 2 835 2 440 2 226 2 091 1 997 1 927 1 873 1 829 1 793 1 763 1 715 1 662 1 605 1 574 1 541 1 506 1 467 1 425 1 377 

60 2 791 2 393 2 177 2 041 1 946 1 875 1 819 1 775 1 738 1 707 1 657 1 603 1 543 1 511 1 476 1 437 1 395 1 348 1 291 

120 2 748 2 347 2 130 1 992 1 896 1 824 1 767 1 722 1 684 1 652 1 601 1 545 1 482 1 447 1 409 1 368 1 320 1 265 1 193 

1000+ 2 706 2 303 2 084 1 945 1 847 1 774 1 717 1 670 1 632 1 599 1 546 1 487 1 421 1 383 1 342 1 295 1 240 1 169 1 000 

Tabell 7-10 

Kritiske F-verdier, Fcrit95, i forhold til N - 1 og Nref – 1 ved 95 prosent konfidens 

N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

Nref – 1  

1 161,4 199,5 215,7 224,5 230,1 233,9 236,7 238,8 240,5 241,8 243,9 245,9 248,0 249,0 250,1 251,1 252,2 253,2 254,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,24 19,29 19,33 19,35 19,37 19,38 19,39 19,41 19,42 19,44 19,45 19,46 19,47 19,47 19,48 19,49 

3 10,12 9 552 9 277 9 117 9 014 8 941 8 887 8 845 8 812 8 786 8 745 8 703 8 660 8 639 8 617 8 594 8 572 8 549 8 526 

4 7 709 6 944 6 591 6 388 6 256 6 163 6 094 6 041 5 999 5 964 5 912 5 858 5 803 5 774 5 746 5 717 5 688 5 658 5 628 

5 6 608 5 786 5 410 5 192 5 050 4 950 4 876 4 818 4 773 4 735 4 678 4 619 4 558 4 527 4 496 4 464 4 431 4 399 4 365 

6 5 987 5 143 4 757 4 534 4 387 4 284 4 207 4 147 4 099 4 060 4 000 3 938 3 874 3 842 3 808 3 774 3 740 3 705 3 669 

7 5 591 4 737 4 347 4 120 3 972 3 866 3 787 3 726 3 677 3 637 3 575 3 511 3 445 3 411 3 376 3 340 3 304 3 267 3 230 

8 5 318 4 459 4 066 3 838 3 688 3 581 3 501 3 438 3 388 3 347 3 284 3 218 3 150 3 115 3 079 3 043 3 005 2 967 2 928 

9 5 117 4 257 3 863 3 633 3 482 3 374 3 293 3 230 3 179 3 137 3 073 3 006 2 937 2 901 2 864 2 826 2 787 2 748 2 707 

10 4 965 4 103 3 708 3 478 3 326 3 217 3 136 3 072 3 020 2 978 2 913 2 845 2 774 2 737 2 700 2 661 2 621 2 580 2 538 
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N – 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 1000+ 

11 4 844 3 982 3 587 3 357 3 204 3 095 3 012 2 948 2 896 2 854 2 788 2 719 2 646 2 609 2 571 2 531 2 490 2 448 2 405 

12 4 747 3 885 3 490 3 259 3 106 2 996 2 913 2 849 2 796 2 753 2 687 2 617 2 544 2 506 2 466 2 426 2 384 2 341 2 296 

13 4 667 3 806 3 411 3 179 3 025 2 915 2 832 2 767 2 714 2 671 2 604 2 533 2 459 2 420 2 380 2 339 2 297 2 252 2 206 

14 4 600 3 739 3 344 3 112 2 958 2 848 2 764 2 699 2 646 2 602 2 534 2 463 2 388 2 349 2 308 2 266 2 223 2 178 2 131 

15 4 543 3 682 3 287 3 056 2 901 2 791 2 707 2 641 2 588 2 544 2 475 2 403 2 328 2 288 2 247 2 204 2 160 2 114 2 066 

16 4 494 3 634 3 239 3 007 2 852 2 741 2 657 2 591 2 538 2 494 2 425 2 352 2 276 2 235 2 194 2 151 2 106 2 059 2 010 

17 4 451 3 592 3 197 2 965 2 810 2 699 2 614 2 548 2 494 2 450 2 381 2 308 2 230 2 190 2 148 2 104 2 058 2 011 1 960 

18 4 414 3 555 3 160 2 928 2 773 2 661 2 577 2 510 2 456 2 412 2 342 2 269 2 191 2 150 2 107 2 063 2 017 1 968 1 917 

19 4 381 3 522 3 127 2 895 2 740 2 628 2 544 2 477 2 423 2 378 2 308 2 234 2 156 2 114 2 071 2 026 1 980 1 930 1 878 

20 4 351 3 493 3 098 2 866 2 711 2 599 2 514 2 447 2 393 2 348 2 278 2 203 2 124 2 083 2 039 1 994 1 946 1 896 1 843 

21 4 325 3 467 3 073 2 840 2 685 2 573 2 488 2 421 2 366 2 321 2 250 2 176 2 096 2 054 2 010 1 965 1,917 1,866 1,812 

22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397 2,342 2,297 2,226 2,151 2,071 2,028 1,984 1,938 1,889 1,838 1,783 

23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375 2,320 2,275 2,204 2,128 2,048 2,005 1,961 1,914 1,865 1,813 1,757 

24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355 2,300 2,255 2,183 2,108 2,027 1,984 1,939 1,892 1,842 1,790 1,733 

25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,237 2,165 2,089 2,008 1,964 1,919 1,872 1,822 1,768 1,711 

26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321 2,266 2,220 2,148 2,072 1,990 1,946 1,901 1,853 1,803 1,749 1,691 

27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,373 2,305 2,250 2,204 2,132 2,056 1,974 1,930 1,884 1,836 1,785 1,731 1,672 

28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,359 2,291 2,236 2,190 2,118 2,041 1,959 1,915 1,869 1,820 1,769 1,714 1,654 

29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278 2,223 2,177 2,105 2,028 1,945 1,901 1,854 1,806 1,754 1,698 1,638 

30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,092 2,015 1,932 1,887 1,841 1,792 1,740 1,684 1,622 

40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,450 2,336 2,249 2,180 2,124 2,077 2,004 1,925 1,839 1,793 1,744 1,693 1,637 1,577 1,509 

60 4,001 3,150 2,758 2,525 2,368 2,254 2,167 2,097 2,040 1,993 1,917 1,836 1,748 1,700 1,649 1,594 1,534 1,467 1,389 

120 3,920 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 2,087 2,016 1,959 1,911 1,834 1,751 1,659 1,608 1,554 1,495 1,429 1,352 1,254 

1000+ 3,842 2,996 2,605 2,372 2,214 2,099 2,010 1,938 1,880 1,831 1,752 1,666 1,571 1,517 1,459 1,394 1,318 1,221 1,000» 
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24) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2 skal raden for «Pi» i forklaringen til ligning (7-178) lyde: 

«Pi = motoreffekt for fase i [kW] beregnet ved å tilføye til målt effekt Pmeas [kW] den effekten som kreves for å 

drive hjelpeutstyr PAUX [kW], bestemt i samsvar med ligning (6-8) i vedlegg VI (Pi = Pmeas + PAUX),» 

b) I nr. 2.3 skal første punktum lyde: 

«De endelige resultatene av NRSC-prøvingen og de veide gjennomsnittsresultatene av NRTC-prøvingen skal 

avrundes i ett trinn til tre signifikante sifre i samsvar med ASTM E 29-06B.» 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

I vedlegg VIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.2.2.2 siste ledd skal nytt punktum lyde: 

«En beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese disse registrene skal inngå i opplysningsmappen som angitt i del A 

i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

2) I nr. 4.5.1 skal bokstav b) lyde: 

«b) For en motor av type 2 skal den resulterende differansen mellom høyeste og laveste GERcycle innenfor familien aldri 

overstige intervallet som er angitt i nr. 2.4.15 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, unntatt der 

det er tillatt i henhold til nr. 3.1.» 

3) Nr. 6.4.1 skal lyde: 

«6.4.1. Produsenten skal framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon som viser at GERcycle-intervallet for alle 

medlemmer av dobbeltdrivstoffmotorfamilien er innenfor intervallet som er angitt i nr. 2.4.15 i vedlegg IX til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, eller når det gjelder motorer med regulerbar betjening av GERcycle, 

oppfyller kravene i nr. 6.5 (for eksempel gjennom algoritmer, funksjonsanalyser, beregninger, simuleringer, 

resultater av tidligere prøvinger osv.).» 

4) Nytt nr. 6.8 skal lyde: 

«6.8. Dokumentasjon av demonstrasjonen 

Demonstrasjonen som utføres i henhold til nr. 6.1–6.7.1 skal dokumenteres i en demonstrasjonsrapport. Rapporten 

skal 

a) beskrive demonstrasjonen som ble utført, herunder opplysninger om den gjeldende prøvingssyklusen, 

b) inngå i opplysningsmappen som angitt i del A i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

5) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 7.1.3.2.1 skal innledningen til første ledd lyde: 

«Dersom de nøyaktige ligningene brukes til å beregne momentanverdier av ugas i samsvar med nr. 7.1.3.2. bokstav a), 

skal ugas ved beregning av masse per prøving av et gassutslipp for variable prøvingssykluser (NRTC og LSI-NRTC) og 

prøvingssykluser med ramper (RMC) inngå i summeringen i ligning (7-2) i nr. 2.1.2 i vedlegg VII ved hjelp av ligning 

(8-1):» 

b) I nr. 7.1.3.3 skal annet ledd lyde: 

«Kravene i nr. 8.2.1.2 i vedlegg VI får anvendelse på regulering av fortynningsforholdet. Det gjelder særlig at 

foregripende regulering basert på en tidligere registrert prøvingskjøring skal brukes dersom den samlede 

omdanningstiden for målingen av eksosstrømmen og delstrømssystemet overstiger 0,3 s. I så fall skal den sammenlagte 

stigningstiden være ≤ 1 s og den sammenlagte forsinkelsen ≤ 10 s. Bortsett fra i tilfeller der massestrømmen av eksos 

måles direkte, skal massestrømmen av eksos bestemmes ved å bruke verdiene av α , γ, δ og ε som er bestemt i samsvar 

med nr. 7.1.5.3.» 

c) I nr. 7.1.3.4. skal første punktum i leddet under overskriften lyde: 

«Strømningsmåleren nevnt i nr. 9.4.5.3 og 9.4.5.4 i vedlegg VI skal ikke være følsom overfor endringer i eksosens 

sammensetning og tetthet.» 

d) I nr. 7.1.4.1 skal overskriften lyde: 

«7.1.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner» 

e) Nr. 7.1.5.2 skal lyde: 

«7.1.5.2. Beregning av drivstoffblandingens bestanddeler 

Ligning (8-2)–(8-7) skal brukes til å beregne drivstoffblandingens grunnstoffsammensetning: 

qmf = qmf1 + qmf2 (8-2) 

wH =
wH1 × qmf1 + wH2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-3) 
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wC =
wC1 × qmf1 + wC2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-4) 

wS =
wS1 × qmf1 + wS2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-5) 

wN =
wN1 × qmf1 + wN2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-6) 

wO =
wO1 × qmf1 + wO2 × qmf2

qmf1 + qmf2
 (8-7) 

der 

qmf1 er massestrømmen av drivstoff 1 [kg/s], 

qmf2 er massestrømmen av drivstoff 2 [kg/s], 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold [masseprosent], 

wS er drivstoffets svovelinnhold [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold [masseprosent].» 

f) Nytt nr. 7.1.5.3 skal lyde: 

«7.1.5.3. Beregning av molarforholdet for H, C, S, N og O i forhold til C for drivstoffblandingen 

Beregningen av atomforholdet (særlig H/C-forholdet α) er angitt i vedlegg VII ved hjelp av ligning  

(8-8)–(8-11): 

α = 11,9164 ∙
wH

wC
 (8-8) 

α = 0,37464 ∙
wS

wC
 (8-9) 

δ = 0,85752 ∙
wN

wC
 (8-10) 

ε = 0,75072 ∙
wO

wC
 (8-11) 

der 

wH er drivstoffets hydrogeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wC er drivstoffets karboninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wS er drivstoffets svovelinnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wN er drivstoffets nitrogeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

wO er drivstoffets oksygeninnhold, massebrøk [g/g] eller [masseprosent], 

α er molarforhold for hydrogen (H/C), 

γ er molarforhold for svovel (S/C), 

δ er molarforhold for nitrogen (N/C), 

ε er molarforhold for oksygen (O/C), 

når det gjelder et drivstoff CΗαΟεΝδSγ.»  
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g) I nr. 7.2.3 første ledd skal siste punktum lyde: 

«De momentane molarforholdene for bestanddeler skal føres inn i ligning (7-88), (7-90) og (7-91) i vedlegg VII for den 

kontinuerlige kjemiske balansen.» 

h) I nr. 7.2.3.1 skal innledningen til ligning (8-16) lyde: 

«I tilfeller der massestrømmen av eksos beregnes på grunnlag av drivstoffblandingen, skal wC i ligning (7-113) i 

vedlegg VII beregnes ved hjelp av ligning (8-16):» 

 _____   
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VEDLEGG IX 

I nr. 2 i tillegg 2 til vedlegg IX til delegert forordning (EU) 2017/654 skal innledningen før ligning (9-5) lyde: 

«Sλ-verdien kan bestemmes ut fra forholdet mellom forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen 

og metan og forholdet mellom den støkiometriske sammensetningen av oksygen og drivstoffblandingen som tilføres 

motoren, som angitt i ligning (9-5):» 

 _____   
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VEDLEGG X 

I vedlegg XIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende endringer i nr. 1: 

1) I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1) EU-typegodkjenninger som er gitt på grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(*) og dens 

gjennomføringstiltak, dersom en teknisk instans bekrefter at motoren oppfyller 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og 

motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av 

direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1).» 

2) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2) Typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 49, endringsserie 06(**), dersom en teknisk instans bekrefter 

at motoren oppfyller 

 ___________  

(**) Reglement nr. 49 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede bestemmelser 

om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning og motorer med 

elektrisk tenning til bruk i kjøretøyer (EFT L 171 av 24.6.2013, s. 1.» 

 _____   
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VEDLEGG XI 

I nr. 3.15 i vedlegg XV til delegert forordning (EU) 2017/654 skal bokstav a) lyde: 

«a) Dersom motoren skal brukes innenfor Unionen på diesel eller gassolje beregnet på bruk i ikke-veigående mobile 

maskiner, en erklæring om at et drivstoff med et svovelinnhold på høyst 10 mg/kg (20 mg/kg ved sluttdistribusjon), 

et cetantall på minst 45 og et FAME-innhold på høyst 8% v/v skal brukes.» 

 _____   
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VEDLEGG XII 

I vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 2.4.1 skal lyde: 

«2.4.1. Motorer som bruker CNG som drivstoff og er konstruert for å kjøre på gass i H-området eller L-området» 

2) Nr. 2.5.2 og 2.5.2.1 skal lyde: 

«2.5.2. Drivstoffspesifikk dobbeltdrivstoffmotor som bruker flytende naturgass (LNG) som drivstoff 

2.5.2.1. For en dobbeltdrivstoffmotorfamilie der motorene er kalibrert for en spesifikk LNG-sammensetning som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-drivstoffet som er angitt i 

vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 %. Den representative motoren skal bare prøves med 

referansedrivstoffet G20 eller det tilsvarende drivstoffet som er framstilt ved å bruke en blanding av 

rørledningsgass og andre gasser, som angitt i tillegg 1 til vedlegg IX.» 

 _____   
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VEDLEGG XIII 

I vedlegg III til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den typen system for 

etterbehandling av eksos som brukes, eller dersom etterbehandling ikke brukes, på grunnlag av likheten i 

utslippskontrollsystemets tekniske egenskaper. Motorer med annen innvendig diameter og slaglengde, annen 

oppbygning, andre luftinntakssystemer eller andre drivstoffsystemer kan anses som likeverdige med hensyn til 

utslippsforringelsesegenskaper dersom produsenten gir opplysninger til godkjenningsmyndigheten om at det 

foreligger rimelig teknisk grunnlag for dette. For å kunne plassere motorfamilier som har samme tekniske 

spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i samme motorfamilie/ 

etterbehandlingssystem skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som dokumenterer at 

ytelsen for slike motorer med hensyn til utslippsreduksjon er likeverdig.» 

2) I nr. 3.4.1.3 skal annet punktum lyde: 

«Godkjenningsmyndigheten skal ikke nekte å godkjenne vedlikeholdskrav som er rimelige og teknisk nødvendige, 

herunder, men ikke begrenset til, kravene som er angitt i nr. 3.4.1.4.» 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

I vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll kan aktiveres av en motor eller en ikke-veigående mobil maskin, forutsatt at 

hjelpestrategien for utslippskontroll» 

2) I tillegg 1 gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Det er tillatt å bruke en reagensbeholder og et doseringssystem som er oppvarmet eller uoppvarmet. Et 

oppvarmet system skal oppfylle kravene i nr. 2.3.2.2–2.3.2.2.4. Et uoppvarmet system skal oppfylle kravene i 

nr. 2.3.2.3.» 

b) Nr. 2.3.2.2 skal lyde: 

«2.3.2.2. Kriterier for utforming av et oppvarmet system 

Et oppvarmet system skal være utformet slik at det oppfyller ytelseskravene i nr. 2.3.2–2.3.2.2.4 når det 

prøves etter den fastsatte framgangsmåten.» 

c) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. OEM-produsenten skal levere skriftlig veiledning om utslippskontrollsystemet og dets korrekte funksjon til alle 

sluttbrukere av ikke-veigående mobiler maskiner i samsvar med vedlegg XV.» 

d) Nr. 7.1.1.1 skal lyde: 

«7.1.1.1. Verdien av CDmin som er angitt av produsenten, skal brukes under demonstrasjonen som er definert i 

avsnitt 13, og registreres i del C i opplysningsdokumentet som er angitt i vedlegg I til gjennomførings-

forordning (EU) 2017/656.» 

e) Nr. 9.–9.2.3.2 erstattes med følgende numre: 

«9. Andre feil som kan skyldes ulovlige inngrep 

9.1. I tillegg til nivået av reagens i reagensbeholderen, reagenskvaliteten og avbrytelser i doseringen skal 

følgende feil overvåkes, ettersom de kan skyldes ulovlige inngrep: 

a) Feil i diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) som beskrevet i nr. 9.2.1. 

b) Feil i ventilen i systemet for resirkulering av eksos (EGR) som beskrevet i nr. 9.2.2. 

9.2. Overvåkingskrav og tellere 

9.2.1. NCD-system 

9.2.1.1. Diagnosesystemet for NOx-kontroll (NCD) skal overvåkes med henblikk på elektriske feil og fjerning eller 

deaktivering av følere som hindrer systemet i å diagnostisere andre feil nevnt i avsnitt 6–8 (overvåking av 

komponenter). 

En ufullstendig liste over følere som påvirker diagnostiseringsevnen, omfatter følere som direkte måler 

NOx-konsentrasjonen, følere for ureakvalitet, følere for omgivelsestemperatur og følere som brukes til å 

overvåke reagensdosering, reagensnivå eller reagensforbruk. 

9.2.1.2. Det skal finnes en teller for hver av overvåkingsfeilene. Tellerne for NCD-systemet skal telle antall 

motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en funksjonssvikt i overvåkingssystemet er 

aktiv. Forskjellige NCD-systemfeil kan samles i én enkelt teller. 

9.2.1.2.1. Produsenten kan samle feil i NCD-systemet og feil i ett eller flere av systemene som er oppført i avsnitt 7 og 

8 og i nr. 9.2.2, i én enkelt teller. 

9.2.1.3. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren eller tellerne 

for NCD-systemet finnes i avsnitt 11. 
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9.2.2. Hindret EGR-ventil 

9.2.2.1. Systemet for resirkulering av eksos (EGR) skal overvåkes med henblikk på en hindret EGR-ventil. 

9.2.2.2. Det skal finnes en teller for en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall 

motordriftstimer der det er bekreftet at DTC-en i tilknytning til en hindret EGR-ventil er aktiv. 

9.2.2.2.1. Produsenten kan samle feil med hindret EGR-ventil og feil i ett eller flere av systemene som er oppført i 

avsnitt 7 og 8 og i nr. 9.2.1, i én enkelt teller. 

9.2.2.3. Nærmere opplysninger om kriterier og mekanismer for aktivering og deaktivering av telleren for EGR-

ventilen finnes i avsnitt 11.» 

f) Nr. 10.2.1 skal lyde: 

«10.2.1. Demonstrasjonen av at overvåkingssystemene for andre motorer i NDC-familien er likeverdige, kan utføres 

ved å framlegge for godkjenningsmyndighetene opplysninger som algoritmer, funksjonsanalyser osv.» 

g) Nr. 10.2.3 skal lyde: 

«10.2.3. Dersom motorer i en motorfamilie tilhører en NCD-motorfamilie som allerede er EU-typegodkjent, som 

nevnt i nr. 10.2.1 (figur 4.3), skal denne motorfamiliens samsvar anses å være demonstrert uten ytterligere 

prøving, forutsatt at produsenten demonstrerer overfor myndigheten at overvåkingssystemene som er 

nødvendige for å oppfylle kravene i dette tillegg, er de samme i de aktuelle motorfamiliene og NCD-

motorfamiliene. 

Tabell 4.1 

Illustrasjon av innholdet i demonstrasjonsprosessen i samsvar med bestemmelsene i nr. 10.3 og 10.4 

Mekanisme Demonstrasjonselementer 

Aktivering av varslingssystem som angitt i 

nr. 10.3 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

Aktivering av system for motivering på lavt 

nivå som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans 

— En prøving av dreiemomentbegrensning 

Aktivering av system for kraftig motivering 

som angitt i nr. 10.4 

— To aktiveringsprøvinger (herunder mangel på reagens) 

— Ytterligere demonstrasjonselementer, etter relevans» 

h) Nr. 10.3.3.5.2 skal lyde: 

«10.3.3.5.2. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført dersom varslingssystemet ved 

slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 10.3.3, er blitt korrekt aktivert, og 

DTC-en for den valgte feilen har fått statusen «bekreftet og aktiv».» 

i) Nr. 10.4.2 og 10.4.3 skal lyde: 

«10.4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle av feil som 

godkjenningsmyndigheten har valgt fra listen nevnt i nr. 10.3.2.1 for prøving av varslingssystemet. 

 10.4.3. For denne demonstrasjonen gjelder følgende: 

a) Produsenten kan, etter avtale med godkjenningsmyndigheten, framskynde prøvingen ved å simulere at et 

visst antall driftstimer er oppnådd. 

b) Den dreiemomentbegrensningen som kreves for motivering på lavt nivå, kan demonstreres samtidig som 

den generelle godkjenningsprosessen for motorytelse gjennomføres i samsvar med denne forordning. Det 

kreves ikke separat måling av dreiemomentet under demonstrasjonen av motiveringssystemet i dette 

tilfellet.  
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c) Systemet for motivering på lavt nivå skal, dersom det er relevant, demonstreres i samsvar med kravene i 

nr. 10.4.5. 

d) Systemet for kraftig motivering skal demonstreres i samsvar med kravene i nr. 10.4.6.» 

j) Nr. 13.3 skal lyde: 

«13.3. Utslippene av forurensende stoffer som følger av denne prøvingen, skal ikke overstige NOx-grenseverdien 

angitt i nr. 7.1.1.» 

3) I tillegg 4 gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.3.2.3 skal lyde: 

«2.3.2.3. I tilfeller der det kreves mer enn driftstiden som er angitt i tabell 4,5, for at overvåkingsinnretningene 

nøyaktig skal kunne påvise og bekrefte en partikkelkontrollfeil (f.eks. overvåkingsinnretninger som bruker 

statistiske modeller eller baserer seg på den ikke-veigående mobile maskinens væskeforbruk), kan 

godkjenningsmyndigheten tillate en lengre overvåkingsperiode, forutsatt at produsenten begrunner dette 

behovet (f.eks. tekniske årsaker, forsøksresultater, egne erfaringer osv.).» 

b) Nr. 6.1 skal lyde: 

«6.1. PCD-systemet skal påvise fullstendig fjerning av systemet for etterbehandling av partikler, også fjerning av 

følere som brukes til å overvåke, aktivere, deaktivere eller tilpasse driften av systemet.» 

 _____   



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/121 

 

 

VEDLEGG XV 

I vedlegg V til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser i nr. 1: 

1) Annet og tredje ledd skal lyde: 

«I dette vedlegg angis de tekniske kravene til området som er knyttet til den relevante NRSC-syklusen, der mengden som 

utslippene kan overstige utslippsgrensene angitt i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 med, kontrolleres. 

Dersom en motor prøves på den måten som er beskrevet i prøvingskravene i avsnitt 4, skal utslippsprøvene av forurensende 

gasser og partikler som tas på et tilfeldig valgt punkt innenfor det gjeldende kontrollområdet som er definert i avsnitt 2, ikke 

overstige de gjeldende utslippsgrenseverdiene i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1628 multiplisert med en faktor på 

2,0.» 

2) Siste ledd skal lyde: 

«Monteringsanvisningene som produsenten leverer til OEM-produsenten i samsvar med vedlegg XIV, skal angi de øvre og 

nedre grensene for det gjeldende kontrollområdet og skal inneholde en erklæring for å presisere at OEM-produsenten ikke 

skal montere motoren på en slik måte at den begrenser motoren til permanent å kjøre bare ved kombinasjoner av turtall og 

dreiemoment utenfor kontrollområdet for dreiemomentkurven som tilsvarer den godkjente motortypen eller 

motorfamilien.» 

 _____   
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VEDLEGG XVI 

I vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

 1) I nr. 5.2.5.6 skal annet ledd lyde: 

«Dersom turtallsregulatoren som er montert i motoren, brukes, skal 100 % turtall være det regulerte motorturtallet som 

definert i artikkel 1 nr. 24.» 

 2) Nr. 6.3.1 skal lyde: 

«6.3.1. Grunnlag for utslippsmåling 

Grunnlaget for måling av spesifikke utslipp er ukorrigert nettoeffekt som definert i artikkel 3 nr. 25 i forordning 

(EU) 2016/1628.» 

 3) I nr. 6.3.3 annet ledd skal siste punktum lyde: 

«Effekten som tas opp av hjelpeutstyret, skal brukes til å justere innstillingsverdiene og beregne arbeidet som motoren 

utfører under prøvingssyklusen, i samsvar med nr. 7.7.1.3 eller 7.7.2.3 bokstav b).» 

 4) I nr. 7.4.2.1 erstattes de to leddene under figur 6.3 med følgende: 

a) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Kaldstartsyklusen skal begynne enten etter at motoren og systemet for etterbehandling av eksos er kjølt ned til 

romtemperatur ved naturlig kjøling av motoren, eller etter tvungen kjøling og etter at motor-, kjølevanns- og 

oljetemperaturen, systemene for etterbehandling av eksos og alle motorens betjeningsinnretninger er stabilisert 

mellom 293 K og 303 K (20 °C og 30 °C). Målingen av utslipp for denne syklusen skal settes i gang når den 

kalde motoren startes.» 

b) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Varmstartsyklusen begynner umiddelbart etter stabiliseringsperioden med igangsetting av motoren. 

Gassanalysatorene skal slås på minst ti sekunder før utløpet av stabiliseringsperioden for å unngå signaltopper 

når tenningen slås på. Målingen av utslipp for denne syklusen skal settes i gang samtidig med at motoren startes. 

Bremsespesifikke utslipp uttrykt i g/kWh eller i antall per kilowattime (#/kWh) for PN bestemmes etter 

framgangsmåtene definert i dette avsnitt for både prøvingssyklusen med kaldstart og prøvingssyklusen med 

varmstart. Utslipp som veies sammen, beregnes ved å vekte resultatene fra kaldstart med 10 %, og resultatene fra 

varmstart med 90 %, som beskrevet i vedlegg VII.» 

 5) I nr. 7.6 endres «som definert i artikkel 2 nr. 12» til «som definert i artikkel 1 nr. 12». 

 6) I nr. 7.6.3.1 bokstav b) skal fjerde og femte punktum lyde: 

«Den registrerte effekten skal ikke overstige den nominelle effekten som er definert i artikkel 3 nr. 27 i forordning (EU) 

2016/1628, med mer enn 12,5 %. Dersom denne verdien overskrides, skal produsenten endre den angitte nominelle 

effekten.» 

 7) I nr. 7.7.2.3 skal andre rad i forklaringen til ligning (6-16) lyde: 

«max.torque er det største dreiemomentet for det aktuelle prøvingsturtallet hentet fra motorens effektdiagram 

utarbeidet i samsvar med nr. 7.6.2, og om nødvendig justert i samsvar med nr. 7.7.2.3 bokstav b).» 

 8) I nr. 8.2.3.5 skal siste punktum lyde: 

«Dersom en partikkelmasse på 400 μg eller mer forventes, skal imidlertid prøvetakingsmediene stabiliseres i minst 

60 min.» 

 9) I nr. 9.2.1 bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) Ved fjerning av bakgrunnspartikler skal fortynningsmiddelet filtreres med HEPA-filtre (høyeffektive partikkel-

luftfiltre) som har en innledende innsamlingseffektivitet på minst 99,97 % (se artikkel 1 nr. 19 for framgangsmåter 

for HEPA-filtreringseffektivitet).»  
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10) I nr. 9.2.2 bokstav g) skal siste ledd lyde: 

«Ved partikkelprøvetaking gjennomgår strømmen fra CVS-systemet som allerede er proporsjonal, en sekundærfortynning 

(én eller flere) for å oppnå det nødvendige samlede fortynningsforholdet som angitt i figur 6.7 og i nr. 9.2.3.2.» 

11) I nr. 9.2.3.1 første ledd skal siste punktum lyde: 

«Disse må oppfylle andre kriterier som i nr. 8.1.8.6 (periodisk kalibrering) og 8.2.1.2 (validering) for PFD-systemer med 

varierende fortynning, og nr. 8.1.4.5 samt tabell 6.5 (verifisering av linearitet) og nr. 8.1.8.5.7 (verifisering) for  

PFD-systemer med konstant fortynning.» 

12) I nr. 9.2.3.3 skal siste ledd lyde: 

«Systemet kan også brukes til tidligere fortynnet eksos der en strøm som allerede er proporsjonal, er fortynnet med 

konstant fortynningsforhold (se figur 6.7). På denne måten utføres sekundærfortynning fra en CVS-tunnel for å oppnå det 

nødvendige samlede fortynningsforholdet for partikkelprøvetaking.» 

13) I tillegg 4 skal annet punktum i nr. 3.4.1 lyde: 

«Differansen mellom resultatene før og etter prøving skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi.» 

 _____   
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VEDLEGG XVII 

I vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) I nr. 2.4.1.1 gjøres følgende rettelser: 

a) Ligning (7-59) skal lyde: 

«Wact = ∑N
i= 1 Pi ∙ Δti =

1

f
∙

1

3 600
∙

1

103
∙

2∙π

60
∙ ∑ (ni ∙ Tw)N

i= 1  (7-59)» 

2) Nr. 3.9.5 skal lyde: 

«3.9.5. CFV-kalibrering 

Noen CFV-strømningsmålere består av én enkelt venturi og noen består av flere venturier som kombineres på 

forskjellige måter for å måle forskjellige strømningshastigheter. For CFV-strømningsmålere som består av flere 

venturier, kan venturiene kalibreres hver for seg for å bestemme en egen utslippskoeffisient, Cd, for hver venturi, 

eller hver kombinasjon av venturier kan kalibreres som én venturi. Dersom en kombinasjon av venturier kalibreres, 

brukes summen av de aktive venturiinnsnevringenes areal som At, kvadratroten av summen av de aktive 

venturiinnsnevringenes diameter som dt og forholdet mellom venturienes innsnevring og innløpsdiametrene som 

forholdet mellom kvadratroten av summen av de aktive venturiinnsnevringenes diameter (dt) og diameteren for den 

felles inngangen til alle venturiene (D). For å bestemme Cd for én enkelt venturi eller en kombinasjon av venturier 

skal følgende framgangsmåte følges: 

a) Med dataene som er samlet inn ved hvert kalibreringspunkt, skal Cd beregnes for hvert punkt ved hjelp av 

ligning (7-140). 

b) Gjennomsnitt og standardavvik for alle Cd-verdiene skal beregnes i samsvar med ligning (7-155) og (7-156). 

c) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-

gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og CFV skal brukes bare ned til den laveste r-verdien som er målt 

under kalibreringen. 

r = 1 – (Δp/pin) (7-148) 

d) Dersom standardavviket for alle Cd-verdiene overstiger 0,3 % av Cd-gjennomsnittet, skal Cd-verdiene som 

tilsvarer datapunktet for den laveste r-verdien som er målt under kalibreringen, utelates. 

e) Dersom det gjenstår færre enn sju datapunkter, skal korrigerende tiltak treffes ved at kalibreringsdata 

kontrolleres eller kalibreringsprosessen gjentas. Dersom kalibreringsprosessen gjentas, anbefales det å 

undersøke om det finnes lekkasjer, anvende strengere toleranser på målinger og gi strømmene mer tid til å 

stabilisere seg. 

f) Dersom det gjenstår sju eller flere Cd-verdier, skal gjennomsnitt og standardavvik for de gjenstående Cd-

verdiene beregnes på nytt. 

g) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene er mindre enn eller lik 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal dette Cd-gjennomsnittet brukes i ligning (7-120), og bare CFV-verdiene ned til 

den laveste r-verdien som er tilknyttet de gjenstående Cd-verdiene, skal brukes. 

h) Dersom standardavviket for de gjenstående Cd-verdiene fremdeles overstiger 0,3 % av gjennomsnittet av de 

gjenstående Cd-verdiene, skal framgangsmåten angitt i bokstav d–g) gjentas.» 

3) I tillegg 6 skal ligning (7-180) lyde: 

«cNH3 = (0,1 × cNH3,cold) + (0,9 × cNH3,hot) (7-180)» 

 _____   
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VEDLEGG XVIII 

I vedlegg VIII til delegert forordning (EU) 2017/654 gjøres følgende rettelser: 

1) [Endringen berører ikke den norske teksten.] 

2) I tillegg 2 nr. 4 tredje ledd under overskriften skal siste punktum lyde: 

«Dette skal kompenseres ved hjelp av en av metodene som er beskrevet i nr. 7.» 

 __________  


