
16.3.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 17/745 

 

 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2016/646 

frá 20. apríl 2016 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og 

atvinnuökutækjum (Euro 6) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 frá 20. júní 2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna 

ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um 

viðgerðir og viðhald ökutækja (1), einkum 3. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 715/2007 er eitt sérstakra stjórnvaldsfyrirmæla samkvæmt gerðarviðurkenningaraðferðinni sem 

mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (2). 

2) Í reglugerð (EB) nr. 715/2007 er þess krafist að ný létt ökutæki uppfylli tiltekin viðmiðunarmörk fyrir losun og mælt 

fyrir um frekari kröfur um aðgang að upplýsingum. Þau sértæku, tæknilegu ákvæði sem nauðsynleg eru til að fram-

kvæma ákvæði þeirrar reglugerðar voru samþykkt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 (3). 

3) Framkvæmdastjórnin hefur, á grunni eigin rannsókna og aðfenginna upplýsinga, gert ítarlega greiningu á aðferðum, 

prófunum og kröfum sem varða gerðarviðurkenningar sem eru settar fram í reglugerð (EB) nr. 692/2008 og komist að 

því að losun frá Euro 5/6 ökutækjum í raunverulegum akstri úti á vegum var umtalsvert meiri en sú losun sem var mæld 

með hinni nýju lögbundnu, evrópsku aksturslotu (NEDC), einkum með tilliti til losunar á köfnunarefnisoxíðum (NOx) 

frá dísilknúnum ökutækjum. 

4) Kröfurnar um losun vegna gerðarviðurkenninga fyrir vélknúin ökutæki hafa smám saman verið hertar umtalsvert með 

innleiðingu og síðar með endurskoðun á Evrópustöðlum. Þó að ökutæki hafi almennt skilað umtalsverðri losunar-

skerðingu fyrir allt svið mengunarefna sem reglur gilda um var svo ekki með losun köfnunarefnisoxíða frá  

dísilhreyflum, einkum frá léttum ökutækjum. Því er þörf fyrir aðgerðir til að leiðrétta þetta ástand. 

5) „Temprunarbúnaður“, eins og hann er skilgreindur í 10. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007, sem dregur úr 

mengunarvörnum, er bannaður. Nýliðnir atburðir hafa beint athygli að þörfinni fyrir að styrkja framfylgd að því er þetta 

varðar. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 109, 26.4.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2017 frá  

3. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 1. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og 

eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 

9.10.2007, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 frá 18. júlí 2008 um framkvæmd og breytingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 

(Euro 5 og Euro 6) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja (Stjtíð. ESB L 199, 28.7.2008, bls. 1). 
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Því er rétt að krefjast betra eftirlits með mengunarvarnaraðferðunum sem framleiðendur beita við gerðarviðurkenningu, 

samkvæmt meginreglunum sem þegar er beitt fyrir þung ökutæki í samræmi við Euro VI-reglugerð (EB) nr. 595/2009 

og framkvæmdarráðstafanir hennar. 

6) Það að takast á við vandamálið sem losun köfnunarefnisoxíða frá dísilknúnum ökutækjum skapar ætti að vera innlegg í 

að draga úr núverandi þrálátum háum gildum köfnunarefnistvíoxíðs í andrúmslofti, en þau eru mikið áhyggjuefni í 

tengslum við heilbrigði manna. 

7) Í janúar 2011 setti framkvæmdastjórnin á fót vinnuhóp með þátttöku allra hlutaðeigandi hagsmunaaðila, til að þróa 

prófunaraðferð fyrir losun í raunverulegum akstri sem endurspeglar betur losun eins og hún mælist úti á vegum. Í 

þessum tilgangi og að loknum ítarlegum tæknilegum viðræðum hefur þeim kosti sem er lagður til í reglugerð (EB)  

nr. 715/2007, þ.e. að nota færanleg mælikerfi fyrir losun ásamt losun innan marka, verið fylgt. 

8) Samkvæmt samkomulagi sem náðist við hagsmunaaðila í CARS 2020-ferlinu (1) ætti að innleiða prófunaraðferðir fyrir 

losun í raunverulegum akstri í tveimur áföngum: á fyrsta umbreytingartímabili ætti einungis að beita prófunarað-

ferðunum til eftirlits og síðar meir ætti að beita þeim ásamt bindandi megindlegum kröfum um losun í raunverulegum 

akstri fyrir allar nýjar gerðarviðurkenningar og ný ökutæki. 

9) Prófunaraðferðir fyrir losun í raunverulegum akstri voru innleiddar með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 2016/427 (2). Nú er nauðsynlegt að setja megindlegar kröfur um losun í raunverulegum akstri til að takmarka losun 

gegnum endarör við öll venjuleg notkunarskilyrði sem varða þau losunarmörk sem sett eru fram í reglugerð (EB)  

nr. 715/2007. Í þeim tilgangi ætti að taka tillit til tölfræðilegrar og tæknilegrar óvissu í mælingaraðferðunum. 

10) Til að gera framleiðendum kleift að aðlaga sig smám saman að reglum um losun í raunverulegum akstri ætti að innleiða 

megindlegu kröfurnar um losun í raunverulegum akstri í tveimur áföngum. Í fyrri áfanganum, sem ætti að taka gildi 4 

árum eftir dagsetningu skyldubeitingar Euro 6-staðlanna, ætti samræmisstuðullinn 2,1 að gilda. Seinni áfanginn ætti að 

hefjast einu ári og fjórum mánuðum á eftir fyrri áfanganum og í honum ætti að krefjast fulls samræmis við viðmiðunar-

mörkin 80 mg/km fyrir losun köfnunarefnisoxíðs sem sett eru fram í reglugerð (EB) nr. 715/2007 ásamt vikmörkum til 

að taka tillit til annarrar mælióvissu sem tengist notkun á færanlegum mælikerfum fyrir losun. 

11) Þó mikilvægt sé að prófanir á losun í raunverulegum akstri geti mögulega náð til allra hugsanlegra akstursaðstæðna ætti 

að forðast að aka prófunarökutækjunum á hlutdrægan hátt, þ.e. með það fyrir augum að þau annað hvort standist 

prófunina eða ekki, ekki vegna tæknilegrar frammistöðu ökutækisins heldur vegna öfgafullra akstursmynstra. Því eru 

innleidd samsvarandi jaðarskilyrði fyrir prófanir á losun í raunverulegum akstri til að takast á við slíkar aðstæður. 

12) Vegna eðlis þeirra geta akstursaðstæður, sem upp koma meðan einstakar ferðir með færanlegu mælikerfi fyrir losun 

standa yfir, ekki að öllu leyti samsvarað venjulegum notkunarskilyrðum ökutækis. Því getur styrkur mengunarvarna 

verið mismikill í slíkum ferðum. Því mætti í framtíðinni, og til að taka tillit til tölfræðilegrar og tæknilegrar óvissu í 

mæliaðferðunum, íhuga að fram komi, í mörkum fyrir losun innan marka fyrir einstakar ferðir með færanlegu mælikerfi 

fyrir losun, sérkenni þessara ferða sem er lýst með tilteknum mælanlegum þáttum, t.d. í tengslum við hreyfifræði aksturs 

eða vinnuálag. Ef þeirri meginreglu er beitt ætti það ekki að leiða af sér veikari umhverfisáhrif og markvirkni að-

ferðanna við prófun á losun í raunverulegum akstri, sem sýna ætti fram á með jafningjarýndri vísindalegri rannsókn. Við 

matið á styrk mengunarvarna meðan á ferð með færanlegu mælikerfi fyrir losun stendur ætti þar að auki einungis að 

taka tillit til mæliþátta sem hægt er að rökstyðja með hlutlægum vísindalegum ástæðum en ekki einungis kvörðun 

hreyfilsins eða mengunarvarnarbúnaðarins eða mengunarvarnarkerfanna. 

13) Loks skal, að teknu tilliti til þarfarinnar á því að stjórna losun köfnunarefnisoxíðs í þéttbýli, leggja sterka áherslu á að 

íhuga að breyta hlutfallslegu vægi þeirra þátta prófunar vegna losunar í raunverulegum akstri sem varða þéttbýli, 

dreifbýli og hraðbrautir til að tryggja að ná fram raunverulega lágum samræmisstuðli til að skapa frekari jaðarskilyrði í 

tengslum við hreyfifræði aksturs í þriðja reglubálkinum um prófanir vegna losunar í raunverulegum akstri, og fyrir ofan 

þau skulu hin rýmkuðu skilyrði gilda frá og með innleiðingardagsetningum fyrra þrepsins.  

  

(1) Orðsending frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og 

svæðanefndarinnar, „CARS 2020: Aðgerðaáætlun um samkeppnishæfan og sjálfbæran bílaiðnað í Evrópu“ 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/427 frá 10. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar 

losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6) (Stjtíð. ESB L 82 31.3.2016, bls. 1). 
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14) Framkvæmdastjórnin skal hafa ákvæði prófunaraðferðarinnar fyrir losun í raunverulegum akstri í stöðugri endurskoðun 

og breyta þessum ákvæðum til að laga þau að nýrri ökutækjatækni og til að tryggja skilvirkni þeirra. Eins skal fram-

kvæmdastjórnin endurskoða árlega viðeigandi mörk endanlegs samræmisstuðuls í ljósi tækniframfara. Einkum skal hún 

endurskoða hinar tvær staðgönguaðferðir til að meta losunargögn úr færanlegu mælikerfi fyrir losun sem settar eru fram 

í viðbætum 5 og 6 við III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 692/2008 með það fyrir augum að þróa eina aðferð. 

15) Því er rétt að breyta reglugerð (EB) nr. 692/2008 til samræmis við það. 

16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin ökutæki. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi 43. og 44. liðir bætist við 2. gr.: 

„43. „grunnlosunaraðferð“ (hér eftir „BES“): losunaraðferð sem er virk á öllu snúningshraða- og álagsvinnusviði 

ökutækisins nema aukalosunaraðferð sé virkjuð, 

 44. „aukalosunaraðferð“ (hér eftir „AES“): losunaraðferð sem verður virk og kemur í staðinn fyrir eða breytir grunn-

losunaraðferð í ákveðnum tilgangi og til að bregðast við ákveðnum umhverfis- eða notkunarskilyrðum og sem er 

einungis í notkun á meðan slík skilyrði eru fyrir hendi.“ 

2) Eftirfarandi komi í stað þriðju málsgreinar 10. mgr. 3. gr.: 

„Eftirfarandi ákvæði skulu gilda í þrjú ár eftir dagsetningarnar sem eru tilgreindar í 4. mgr. 10. gr. og fjögur ár eftir 

dagsetningarnar sem eru tilgreindar í 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007:“. 

3) Í stað a-liðar 10. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi texti: 

„Kröfurnar í lið 2.1 í III. viðauka A gilda ekki.“ 

4) Eftirfarandi 11. og 12. mgr. bætist við 5. gr.: 

„11. Framleiðandi skal einnig leggja fram ítarlega upplýsingamöppu með eftirfarandi upplýsingum: 

a) upplýsingum um virkni allra auka- og grunnlosunaraðferða, þ.m.t. lýsingu á mæliþáttunum sem breytast fyrir 

tilstuðlan aukalosunaraðferðar og jaðarskilyrðunum sem aukalosunaraðferðir eru virkar við og einnig skal til-

greina þær auka- eða grunnlosunaraðferðir sem líklegt er að séu virkar við skilyrði prófunaraðferðanna sem settar 

eru fram í þessari reglugerð, 

b) lýsingu á eldsneytisstýringaraðferðum, tímastillingaraðferðum og skiptipunktum við allan hugsanlegan 

vinnumáta. 

 12. Ítarlega upplýsingamappan sem um getur í 11. mgr. skal vera algert trúnaðarmál. Viðurkenningaryfirvald getur haldið 

henni eftir eða ákveðið að leyfa framleiðandanum að geyma hana. Ef framleiðandinn geymir upplýsingamöppuna skal 

viðurkenningaryfirvald merkja og dagsetja hana eftir að hún hefur verið yfirfarin og samþykkt. Hún skal gerð viður-

kenningaryfirvaldi aðgengileg til skoðunar þegar viðurkenning fer fram eða hvenær sem er á meðan viðurkenningin 

er í gildi.“ 

5) Ákvæðum 6. viðbætis I. viðauka er breytt eins og fram kemur í I. viðauka við þessa reglugerð. 

6) Ákvæðum III. viðauka A er breytt eins og fram kemur í II. viðauka við þessa reglugerð.  
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 20. apríl 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Töflu 1 í 6. viðbæti I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað lína ZD, ZE, ZF komi eftirfarandi: 

„ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 I. 
flokkur 

r.kv., þj.kv.  1.9.2018 31.8.2019 

ZE Euro 6c Euro 6-2 N1 II. flokkur r.kv., þj.kv.  1.9.2019 31.8.2020 

ZF Euro 6c Euro 6-2 N1 III. flokkur, 
N2 

r.kv., þj.kv.  1.9.2019 31.8.2020“ 

2) Eftirfarandi línur bætist við á eftir línu ZF: 

„ZG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 M, N1 I. 
flokkur 

r.kv., þj.kv. 1.9.2017 1.9.2019 31.12.2020 

ZH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 II. flokkur r.kv., þj.kv. 1.9.2018 1.9.2020 31.12.2021 

ZI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 III. flokkur, 
N2 

r.kv., þj.kv. 1.9.2018 1.9.2020 31.12.2021 

ZJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 I. 
flokkur 

r.kv., þj.kv. 1.1.2020 1.1.2021  

ZK Euro 6d Euro 6-2 N1 II. flokkur r.kv., þj.kv. 1.1.2021 1.1.2022  

PLN Euro 6d Euro 6-2 N1 III. flokkur, 
N2 

r.kv., þj.kv. 1.1.2021 1.1.2022“  

3) Í skýringum við töfluna bætast eftirfarandi málsgreinar við á eftir málsgreininni sem varðar losunarstaðalinn „Euro 6b“: 

„„Euro 6c“ losunarstaðall = Allar Euro 6 kröfur um losun en þó án megindlegra krafna um losun í raunverulegum akstri, 

þ.e. Euro 6b losunarstaðall og staðall fyrir endanlegan fjölda agna fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfli og notkun E10 og B7 

viðmiðunareldsneytis (eftir atvikum), metið í reglubundinni prófunarlotu í tilraunastofu og prófun á losun í raunverulegum 

akstri einungis gerð til eftirlits (án beitingar marka fyrir losun innan marka), 

„Euro 6d-TEMP“ losunarstaðall = Allar Euro 6 kröfur um losun, þ.e. Euro 6b losunarstaðall, staðall fyrir endanlegan fjölda 

agna fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfli og notkun E10 og B7 viðmiðunareldsneytis (eftir atvikum), metið í reglubundinni 

prófunarlotu í tilraunastofu og prófun á losun í raunverulegum akstri miðast við tímabundna samræmisstuðla,“, 

4) Í skýringunum við töfluna kemur eftirfarandi í stað málsgreinarinnar um „Euro 6c“ losunarstaðalinn: 

„„Euro 6d“ losunarstaðall = Allar Euro 6 kröfur um losun, þ.e. Euro 6b losunarstaðall, staðall fyrir endanlegan fjölda agna 

fyrir ökutæki með rafkveikjuhreyfli og notkun E10 og B7 viðmiðunareldsneytis (eftir atvikum), metið í reglubundinni 

prófunarlotu í tilraunastofu og prófun á losun í raunverulegum akstri miðast við endanlega samræmisstuðla,“. 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 692/2008 er breytt sem hér segir: 

 1) Í stað liðar 2.1 komi eftirfarandi: 

„2.1. Mörk fyrir losun innan marka 

Losun frá gerð ökutækis sem er gerðarviðurkennd í samræmi við reglugerð (EB) nr. 715/2007, ákvörðuð sam-

kvæmt kröfunum í þessum viðauka og sem losnar í einhverri mögulegri prófun á losun í raunverulegum akstri sem 

er gerð í samræmi við kröfurnar í þessum viðauka, skal, á líftíma gerðar ökutækisins, ekki vera hærri en eftirfarandi 

gildi fyrir losun innan marka: 

NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6 

þar sem EURO-6 eru gildandi Euro 6 losunarmörk sem mælt er fyrir um í töflu 2 í I. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 715/2007.“, 

 2) Eftirfarandi liðir 2.2.1, 2.1.2 og 2.1.3 bætist við: 

„2.1.1. Endanlegir samræmisstuðlar 

Samræmisstuðullinn CFpollutant fyrir hvern mengunarvald er skilgreindur sem hér segir: 

Mengunarefni 

Massi 

köfnunarefnisoxíða 

(NOx) 

Fjöldi agna (PN) 
Massi kolsýrings 

(CO) (1) 

Massi heildarmagns 

vetniskolefna 

(THC) 

Samanlagður massi 

heildarmagns 

vetniskolefna og 

köfnunarefnisoxíða 

(THC + NOx) 

CFpollutant 1 + vikmörk  
með  
vikmörk = 0,5 

á eftir að ákvarða — — — 

(1) Mæla skal og skrá losun kolsýrings við prófanir á losun í raunverulegum akstri. 

„vikmörk“ eru mæliþáttur þar sem tekið er tillit til viðbótarmælióvissu sem fylgir búnaði færanlegs mælikerfis 

fyrir losun, er endurskoðuð árlega, og sem breyta skal í samræmi við bætt gæði aðferðarinnar fyrir færanleg 

mælikerfi fyrir losun eða við tækniframfarir. 

„2.1.2. Tímabundnir samræmisstuðlar 

Þrátt fyrir ákvæði liðar 2.1.1 geta eftirfarandi tímabundnir samræmisstuðlar gilt, í tímabil sem stendur í 5 ár og 4 

mánuði frá þeim dagsetningum sem eru tilgreindar í 4. og 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 715/2007 og sam-

kvæmt beiðni framleiðandans: 

Mengunarefni 

Massi 

köfnunarefnisoxíða 

(NOx) 

Fjöldi agna (PN) 
Massi kolsýrings 

(CO) (1) 

Massi heildarmagns 

vetniskolefna 

(THC) 

Samanlagður massi 

heildarmagns 

vetniskolefna og 

köfnunarefnisoxíða 

(THC + NOx) 

CFpollutant 2,1 á eftir að ákvarða — — — 

(1) Mæla skal og skrá losun kolsýrings við prófanir á losun í raunverulegum akstri. 

Beiting tímabundinna samræmisstuðla skal skráð í samræmisvottorð ökutækisins.  
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„2.1.3. Tilfærsluföll 

Tilfærslufallið TF(p1,…, pn) sem um getur í lið 2.1 er stillt á 1 fyrir alla mæliþættina pi (i = 1,…,n). 

Ef tilfærslufallinu TF(p1,…, pn) er breytt skal það gert þannig að það hafi ekki skaðleg áhrif á umhverfisáhrif og 

skilvirkni prófunaraðferðarinnar fyrir losun í raunverulegum akstri. Einkum skal eftirfarandi skilyrði haldast: 

∫ TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp 

Þar sem: 

— dp er heildið sem nær yfir allt bil mæliþáttanna pi (i = 1,…,n) 

— Q(p1,…, pn), er líkindaþéttleiki atburðar sem samsvarar mæliþáttunum pi (i = 1,…,n) í raunverulegum 

akstri.“, 

 3) Eftirfarandi liður 3.1.0 bætist við: 

„3.1.0. Uppfylla skal kröfurnar í lið 2.1 fyrir þéttbýlishlutann og alla ferðina með færanlegu mælikerfi fyrir losun. 

Uppfylla skal skilyrðin í minnst öðrum af liðunum tveimur hér á eftir, að vali framleiðanda: 

3.1.0.1. Mgas,d,t ≤ NTEpollutant og Mgas,d,u ≤ NTEpollutant með skilgreiningunum í lið 2.1 í þessum viðauka og í liðum 6.1 og 

6.3 í 5. viðbæti og stillinguna gas = pollutant. 

3.1.0.2. Mw,gas,d ≤ NTEpollutant og Mw,gas,d,U ≤ NTEpollutant með skilgreiningunum í lið 2.1 í þessum viðauka og í lið 3.9 í 6. 

viðbæti og stillinguna gas = pollutant.“, 

 4) Ákvæði liðar 5.3 falli brott, 

 5) Í stað liðar 5.4 komi eftirfarandi: 

„5.4. Hreyfifræðileg skilyrði 

Hreyfifræðilegu skilyrðin ná til áhrifanna frá veghalla, mótvindi og hreyfifræði aksturs (hraðaaukningar, 

hraðaminnkunar) og viðbótarkerfum á orkunotkun og losun prófunarökutækisins. Sannprófun á eðlileika 

hreyfifræðilegu skilyrðanna skal fara fram að prófun lokinni og skal nota til þess gögnin frá færanlega mælikerfinu 

fyrir losun. Sannprófunin skal fara fram í tveimur áföngum: 

„5.4.1. Athuga skal í heildina allt sem er ofaukið eða ófullnægjandi í hreyfifræði akstursins á meðan á ferðinni stendur, 

með þeim aðferðum sem er lýst í 7. viðbæti a við þennan viðauka. 

„5.4.2. Ef niðurstöðurnar úr ferðinni teljast marktækar að loknum sannprófunum samkvæmt lið 5.4.1 skal beita 

aðferðunum sem mælt er fyrir um í 5. og 6. viðbæti við þennan viðauka til að sannprófa að hreyfiskilyrðin hafi 

verið eðlileg. Í hverri aðferð er að finna viðmiðun fyrir hreyfifræðileg skilyrði, mörk í kringum viðmiðunina og 

kröfur um lágmarksumfang til að tryggja að prófunin sé marktæk.“, 

 6) Í stað liðar 6.8 komi eftirfarandi: 

„6.8. Meðalhraðinn (að stöðvunum meðtöldum) í þéttbýlisaksturshluta ferðarinnar skal vera á bilinu 15 til 40 km/klst. 

Stöðvunartímabil, skilgreint sem hraði ökutækis undir 1 km/klst., skal vera 6-30% af tímalengd þéttbýlisaksturs. Í 

þéttbýlisakstri skulu vera nokkur stöðvunartímabil sem eru 10 sekúndur eða lengri. Ef eitthvert stöðvunartímabil er 

lengra en 180 sekúndur skal ekki taka losun á næstu 180 sekúndum eftir slíka óvenjulega langa stöðvun með í 

matinu.“, 

 7) Eftirfarandi málsliður bætist við í lið 6.11: 

„Þá skal hlutfallsleg uppsöfnuð jákvæð aukning á hæð yfir sjávarmáli vera undir 200 m/100 km og vera ákvörðuð skv. 7. 

viðauka b.“,  
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 8) Í stað liðar 9.5 komi eftirfarandi: 

„9.5. Ef umhverfisskilyrðin eru rýmkuð á einhverju tímabili í samræmi við lið 5.2 skal taka losunina á því tiltekna 

tímabili, eins og hún er útreiknuð skv. 4. viðbæti, og deila í hana með gildinu 1,6 áður en hún er metin með tilliti til 

þess hvort farið sé að kröfunum í þessum viðauka.“, 

 9) Ákvæðum 1. viðbætis er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsliður bætist við í lið 3.4.6: 

„Leyfilegt er að nota orku frá rafgeymi ökutækisins til að lýsa upp öryggistengdan festibúnað og uppsetta íhluti færan-

lega mælikerfisins fyrir losun utan á stýrishúsi ökutækisins.“, 

b) Eftirfarandi málsliður bætist við í lið 4.5: 

„Til að lágmarka rek greiningartækja ætti að núllstilla og mælisviðskvarða greiningartæki við umhverfishita sem 

líkist, eins og mögulegt er, því hitastigi sem prófunarbúnaðurinn verður fyrir í ferðinni til að prófa losun í raunveru-

legum akstri.“, 

10) Í stað neðanmálsgreinar 2 við töflu 4 í 8. lið 2. viðbætis komi eftirfarandi: 

„(2) Þessi almenna krafa nær einungis til hraðaskynjarans; ef hraði ökutækis er notaður til að ákvarða mæliþætti eins og 

hröðun, margfeldi hraða og jákvæðrar hröðunar, eða RPA, skal nákvæmni hraðamerkisins vera 0,1% fyrir ofan  

3 km/klst. hraða og með 1 Hz sýnatökutíðni. Þessa kröfu um nákvæmni má uppfylla með því að nota merki frá 

snúningshraðanema á hjóli.“, 

11) Í 2. lið í 6. viðbæti falli eftirfarandi skilgreining brott: 

„ai raunveruleg hröðun í tímaþrepi i, ef hún er ekki skilgreind í jöfnu: 

ai =  
(vi+1− vi)

3,6 ×(ti+1− ti)
 , [m/s2]“, 

 

 

12) Í 2. lið í 6. viðbæti bætist eftirfarandi lína við: 

„𝑚gas,U Vegið losunargildi efnisþáttarins „gas“ í útblásturslofti fyrir hlutaúrtak allra sekúndna i þar sem  
vi < 60 km/klst., g/s 

Mw,gas,d,U Vegin sértæk losun mengandi efna miðað við vegalengd, fyrir efnisþáttinn „gas“ í útblásturslofti fyrir 
hlutaúrtak allra sekúndna i þar sem vi < 60 km/klst., g/km 

𝑣U Veginn hraði ökutækis í hjólaflsflokknum j, km/klst.“, 

13) Í stað fyrstu málsgreinar í lið 3.1 í 6. viðbæti komi eftirfarandi: 

„Raunverulegt hjólafl Pr,i skal vera það heildarafl sem þarf til að vinna á loftmótstöðu, snúningsmótstöðu, veghalla, 

langsniðstregðu ökutækisins og hverfitregðu hjólanna.“, 

14) Í stað liðar 3.2 í 6. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3.2. Flokkun hlaupandi meðaltals í þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaakstri 

Staðalafltíðnir eru skilgreindar fyrir þéttbýlisakstur og fyrir ferðina í heild (sjá lið 3.4) og gera skal aðskilið mat á 

losuninni fyrir ferðina í heild og fyrir þéttbýlisaksturshlutann. Því skal síðar úthluta þriggja sekúndna hlaupandi 

meðaltölunum, sem eru reiknuð samkvæmt lið 3.3, fyrir akstursskilyrði í þéttbýli og utan þéttbýlis samkvæmt 

hraðamerkinu (vi) frá raunverulegri sekúndu i eins og er útlistað í töflu 1-1.  
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Tafla 1-1 

Hraðasvið vegna dreifingar prófunargagna á þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautaskilyrði með  

aflflokkunaraðferðinni 

 Þéttbýli Dreifbýli Hraðbraut 

vi [km/klst.] 0 til ≤ 60 > 60 til ≤ 90 > 90“ 

15) Í stað liðar 3.9 í 6. viðbæti komi eftirfarandi: 

„3.9. Útreikningur á vegnu gildi fyrir sértæka losun miðað við vegalengd 

Tímavegnum meðaltölum losunar í prófuninni skal umbreytt í losun á grunni vegalengdar, einu sinni fyrir  

þéttbýlisgagnamengið og einu sinni fyrir heildargagnamengið, sem hér segir: 

Fyrir ferðina í heild: Mw,gas,d = 1 000 ∙  
mgas × 3 600

v
 

Fyrir þéttbýlisaksturshluta ferðarinnar: Mw,gas,d,U = 1 000 ∙  
mgas,U × 3 600

vU
 

Nota skal þessar reiknireglur til að reikna út vegin meðaltöl fyrir eftirfarandi mengunarvalda fyrir ferðina í heild og 

fyrir þéttbýlishluta hennar: 

 Mw,NOx,d vegnar prófunarniðurstöður fyrir köfnunarefnisoxíð í [mg/km] 

 Mw,NOx,d,U vegnar prófunarniðurstöður fyrir köfnunarefnisoxíð í [mg/km] 

 Mw,CO,d vegnar prófunarniðurstöður fyrir kolsýring í [mg/km] 

 Mw,CO,d,U vegnar prófunarniðurstöður fyrir kolsýring í [mg/km]“, 

16) Eftirfarandi 7. viðbætir a og 7. viðbætir b bætast við: 

„7. viðbætir a 

Sannprófun á hreyfifræði ferðar í heild 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst reikningsaðferðum til að sannprófa hreyfifræði ferðar í heild, til að ákvarða í heildina 

hverju er ofaukið eða hvað vantar upp á í hreyfifræði aksturs í þéttbýli, dreifbýli og á hraðbraut. 

2. TÁKN 

RPA hlutfallsleg jákvæð hröðun (e. relative positive acceleration) 

„hröðunarupplausn ares“ lágmarkshröðun > 0 mæld í m/s2 

T4253H samsettur gagnajafnari 

„jákvæð hröðun apos“ hröðun [m/s2] meiri en 0,1 m/s2 

Stuðull (i) vísar til tímaþrepsins 

Stuðull (j) vísar til tímaþreps gagnamengja um jákvæða hröðun  
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Stuðull (k) vísar til flokksins (t = heildin, u = þéttbýli, r = dreifbýli, m = hraðbraut) 

Δ — mismunur 

> — stærri en 

≥ — stærri eða jafn og 

% — hundraðshlutfall 

< — minni en 

≤ — minni en eða jafn og 

a — hröðun [m/s2] 

ai — hröðun í tímaþrepi i [m/s2] 

apos — jákvæð hröðun meiri en 0,1 m/s2 [m/s2] 

apos,i,k — jákvæð hröðun meiri en 0,1 m/s2 í tímaþrepi i að teknu tilliti til þéttbýlis-, dreifbýlis- og 
hraðbrautarhlutans [m/s2] 

ares — hröðunarupplausn [m/s2] 

di — vegalengd sem er farin í tímaþrepi i [m] 

di,k — vegalengd sem er farin í tímaþrepi i að teknu tilliti til þéttbýlis-, dreifbýlis- og 
hraðbrautarhlutans [m] 

Mk — fjöldi sýna fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann með jákvæðri hröðun meiri 
en 0,1 m/s2 

Nk — heildarfjöldi sýna fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann og fyrir ferðina í 
heild 

RPAk — hlutfallsleg jákvæð hröðun fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann [m/s2 eða 
kWs/(kg × km)] 

tk — tímalengd þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutans og fyrir ferðina í heild [s] 

v — hraði ökutækis [km/klst.] 

vi — raunhraði ökutækis í tímaþrepi i [km/klst.] 

vi,k — raunhraði ökutækis í tímaþrepi i að teknu tilliti til þéttbýlis-, dreifbýlis- og 
hraðbrautarhlutans [km/klst.] 

(v · a)i — raunhraði ökutækis miðað við hröðun í tímaþrepi i [m2/s3 eða W/kg] 

(v · apos)j,k — raunhraði ökutækis miðað við jákvæða hröðun yfir 0,1 m/s2 í tímaþrepi j að teknu tilliti 
til þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutans [m2/s3 eða W/kg]. 

(v · apos)k_[95] — 95. hundraðshlutamark margfeldis raunhraða ökutækis miðað við jákvæða hröðun yfir 
0,1 m/s2 að teknu tilliti til þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutans [m2/s3 eða W/kg] 

vk — meðalhraði fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann [km/klst.] 

3. FERÐAVÍSAR 

3.1. Útreikningar 

3.1.1. Forvinnsla gagna 

Kvikir mæliþættir eins og hröðun, v · apos eða RPA, skulu ákvarðaðir með hraðamerki með 0,1% nákvæmni á 

meiri hraða en 3 km/klst. og 1 Hz sýnatökutíðni. Þessi krafa um nákvæmni er almennt uppfyllt með (snúnings-) 

hraðamerkjum frá hjólum.  
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Athuga skal hvort gallaðir eða ótrúverðugir kaflar eru í hraðaferlinum. Hraðaferill ökutækis á slíkum köflum 

einkennist af þrepum, stökkum, stöllóttum hraðaferlum eða það vantar inn í gildin. Leiðrétta skal stutta gallaða 

kafla, t.d. með innreikningi gagna eða samanburði við viðbótarhraðamerki. Annar möguleiki er að útiloka stuttar 

ferðir sem innihalda gallaða kafla frá gagnagreiningunni sem á eftir kemur. Í öðru þrepi skal raða hröðunar-

gildunum í hækkandi röð til að ákvarða hröðunarupplausnina ares = (lágmarkshröðunargildi > 0). 

Ef ares ≤ 0,01 m/s2, er hraðamæling ökutækisins nægilega nákvæm. 

Ef 0,01 < ares ≤ rmax m/s2,skal jafna með T4253 Hanning-síu. 

Ef ares > rmax m/s2, er ferðin ómarktæk. 

T4253 Hanning-sían framkvæmir eftirfarandi útreikning: Jafnarinn byrjar með hlaupandi miðgildið 4, sem er 

miðjað með hlaupandi miðgildinu 2. Hann endurjafnar síðan þessi gildi með því að nota hlaupandi miðgildið 5, 

hlaupandi miðgildið 3, og Hanning (hlaupandi vegin meðaltöl). Frávik eru reiknuð með því að draga jöfnuðu 

rununa frá upphaflegu rununni. Allt ferlið er síðan endurtekið með útreiknuðu frávikunum. Loks eru jöfnuðu  

frávikin reiknuð með því að draga frá þeim jöfnuðu gildin sem fengust í fyrsta rennsli gegnum ferlið. 

Réttur hraðaferill byggir upp grunn að frekari útreikningum og flokkun eins og er lýst í málsgrein 3.1.2. 

3.1.2. Útreikningur á vegalengd, hröðun og v · a 

Framkvæma skal eftirfarandi útreikninga yfir allt svið tímavegna hraðaferilsins (1 Hz upplausn) frá sekúndu 1 til 

sekúndu tt (lokasekúndu). 

Reikna skal stigaukandi vegalengd í hverju gagnasýni á eftirfarandi hátt: 

di = vi/3,6, i = 1 til Nt 

Þar sem: 

di er vegalengd sem er farin í tímaþrepi i [m] 

vi er raunhraði ökutækis í tímaþrepi i [km/klst.] 

Nt er heildarfjöldi sýna 

Reikna skal hröðunina sem hér segir: 

ai = (vi + 1 – vi – 1)/(2 · 3,6), i = 1 til Nt 

Þar sem: 

ai er hröðunin í tímaþrepi i [m/s2]. Fyrir i = 1: vi – 1 = 0, fyrir i = Nt: vi + 1 = 0. 

Reikna skal margfeldi hraða ökutækis miðað við hröðun sem hér segir: 

(v · a)i = vi · ai/3,6, i = 1 til Nt 

Þar sem: 

(v · a)i er raunhraði ökutækis fyrir hröðun í tímaþrepi i [m2/s3 eða W/kg]. 

3.1.3. Flokkun niðurstaðna 

Þegar búið er að reikna ai og (v · a)i, skal raða gildunum vi, di, ai and (v · a)i í hækkandi röð eftir hraða öku-

tækisins. 

Öll gagnamengi þar sem vi ≤ 60 km/klst. tilheyra þéttbýlishraðaflokknum, öll gagnamengi þar sem 60 km/klst. < vi 

≤ 90 km/klst. tilheyra dreifbýlishraðaflokknum og öll gagnamengi þar sem vi > 90 km/klst. tilheyra hraðbrautar-

hraðaflokknum.  
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Fjöldi gagnamengja með hröðunargildi þar sem ai > 0,1 m/s2 skal vera meiri en eða jafn og 150 í hverjum 

hraðaflokki. 

Reikna skal meðalhraða ökutækisins vk fyrir hvern hraðaflokk sem hér segir: 

vk =  (∑ vi,ki )/Nk, i = 1 til Nk,k = u,r,m 

Þar sem: 

Nk er heildarfjöldi sýna úr þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutunum. 

3.1.4. Útreikningur á v · apos_[95] fyrir hvern hraðaflokk 

95. hundraðshlutamark v · apos gildanna skal reiknað sem hér segir: 

Gildunum fyrir (v · a)i,k í hverjum hraðaflokki skal raðað í hækkandi röð fyrir öll gagnamengi þar sem  

ai,k ≥ 0,1 m/s2 og heildarfjöldi þessara sýna Mk skal ákvarðaður. 

Síðan er hundraðshlutamarkgildum úthlutað fyrir (v · apos)j,k gildin með ai,k ≥ 0,1 m/s2 sem hér segir: 

Lægsta v · apos gildið fær hundraðshlutamarkið 1/Mk, það næstlægsta fær 2/Mk, það þriðja lægsta fær 3/Mk og hæsta 

gildið fær Mk/Mk =100%. 

(v · apos)k_[95] er (v · apos)j,k-gildið, þar sem j/Mk = 95%. Ef j/Mk = 95% næst ekki skal reikna (v · apos)k_[95] með 

línulegum innreikningi milli samliggjandi sýna j og j + 1 þar sem j/Mk < 95% og (j + 1)/Mk > 95%. 

Reikna skal hlutfallslega jákvæða hröðun í hverjum hraðaflokki sem hér segir: 

RPAk = Σj(Δt · (v · apos)j,k)/Σidi,k, j = 1 til Mk,i = 1 til Nk,k = u,r,m 

Þar sem: 

RPAk er hlutfallsleg jákvæð hröðun fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann í [m/s2 eða kWs/(kg*km)] 

Δt tímamunur sem jafngildir einni sekúndu 

Mk sýnafjöldi fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann með jákvæða hröðun 

Nk heildarsýnafjöldi fyrir þéttbýlis-, dreifbýlis- og hraðbrautarhlutann. 

4. SANNPRÓFUN Á AÐ FERÐ SÉ MARKTÆK 

4.1.1. Sannprófun á v*apos_[95] fyrir hvern hraðaflokk (með v mælt í [km/klst.]) 

Ef vk ≤ 74,6 km/h 

og 

(v ∙ apos)k_[95] > (0,136 ∙ vk + 14,44) 

er uppfyllt er ferðin ómarktæk. 

Ef vk > 74,6 km/h og (v ∙ apos)k_[95] > (0,0742 ∙ vk + 18,966) er uppfyllt, er ferðin ómarktæk. 

4.1.2. Sannprófun á RPA fyrir hvern hraðaflokk 

Ef vk ≤ 94,05 km/h og RPAk < (- 0,0016 ∙ vk + 0,1755) er uppfyllt, er ferðin ómarktæk. 

Ef vk > 94,05 km/h og RPAk < 0,025 er uppfyllt, er ferðin ómarktæk. 
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7. viðbætir b 

Aðferð við að ákvarða uppsafnaða aukningu á hæð yfir sjávarmáli í ferð 

1. INNGANGUR 

Í þessum viðbæti er lýst aðferðinni við að ákvarða uppsafnaða aukningu á hæð yfir sjávarmáli í ferð til mælingar á 

losun í raunverulegum akstri. 

2. TÁKN 

d(0) — vegalengd í byrjun ferðar [m] 

d — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að þeim afmarkaða leiðarpunkti sem er til umfjöllunar 
[m] 

d0 — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að mælingunni næst á undan þeim afmarkaða 
leiðarpunkti d [m] sem um ræðir 

d1 — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að mælingunni næst á eftir þeim afmarkaða leiðarpunkti 
d [m] sem um ræðir 

da — viðmiðunarleiðarpunktur við d(0) [m] 

de — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að síðasta afmarkaða leiðarpunktinum [m] 

di — augnabliksvegalengd [m] 

dtot — heildarprófunarvegalengd [m] 

h(0) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt 
meginreglu í upphafi ferðar [m ofan við sjávarmál] 

h(t) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt 
meginreglu við punkt t [m ofan við sjávarmál] 

h(d) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli við leiðarpunkt d [m ofan við sjávarmál] 

h(t-1) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt 
meginreglu við punkt t-1 [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(0) — leiðrétt hæð yfir sjávarmáli næst á undan leiðarpunkti d [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(1) — leiðrétt hæð yfir sjávarmáli næst á eftir leiðarpunkti d [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(t) — leiðrétt augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli við gagnapunkt t [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(t-1) — leiðrétt augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli við gagnapunkt t-1 [m ofan við sjávarmál] 

hGPS,i — augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli, mæld með GPS-tækni [m ofan við sjávarmál] 

hGPS(t) — augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli, mæld með GPS-tækni við gagnapunkt t [m ofan 
við sjávarmál] 

hint(d) — innreiknuð hæð yfir sjávarmáli við afmarkaða leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m 
ofan við sjávarmál] 

hint,sm,1(d) — jöfnuð innreiknuð hæð yfir sjávarmáli að lokinni fyrstu umferð jöfnunar, við afmarkaða 
leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m ofan við sjávarmál] 

hmap(t) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli, byggð á staðfræðilegu korti við gagnapunkt t [m ofan við 
sjávarmál] 

Hz — herts 

km/klst. — kílómetrar á klukkustund 

m — metrar 
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roadgrade,1(d) — jafnaður veghalli við afmarkaða leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar, eftir fyrstu umferð 
jöfnunar [m/m] 

roadgrade,2(d) — jafnaður veghalli við afmarkaða leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar, eftir aðra umferð 
jöfnunar [m/m] 

sin — sínus hornafall 

t — tími sem er liðinn frá upphafi prófunar [s] 

t0 — tími sem er liðinn við mælinguna næst á undan viðkomandi leiðarpunkti d [s] 

vi — augnablikshraði ökutækis [km/klst.] 

v(t) — hraði ökutækis við gagnapunkt t [km/klst.]. 

3. ALMENNAR KRÖFUR 

Uppsöfnuð jákvæð aukning á hæð yfir sjávarmáli í ferð til mælingar á losun í raunverulegum akstri skal ákvörðuð 

á grunni þriggja mæliþátta: augnablikshæð ökutækisins yfir sjávarmáli hGPS,i [m fyrir ofan sjávarmál] eins og hún 

mælist með GPS-búnaðinum, augnablikshraða ökutækisins vi [km/klst.] sem er skráður með 1 Hz tíðni og sam-

svarandi tíma t [s] sem hefur liðið frá upphafi prófunarinnar. 

4. ÚTREIKNINGUR Á UPPSAFNAÐRI JÁKVÆÐRI AUKNINGU Á HÆÐ YFIR SJÁVARMÁLI 

4.1. Almennt 

Uppsöfnuð jákvæð aukning á hæð yfir sjávarmáli í ferð til að mæla losun í raunverulegum akstri skal reiknuð með 

þriggja þrepa aðferð sem samanstendur af: i. skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu; ii. 

leiðréttingu á gögnum um augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli; og iii. útreikningi á uppsafnaðri jákvæðri 

aukningu á hæð yfir sjávarmáli. 

4.2. Skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu 

Athuga skal heilleika gagna um augnablikshraða ökutækis. Leyfilegt er að leiðrétta fyrir gögn sem vantar ef bilin 

eru innan krafnanna sem eru tilgreindar í 7. lið 4. viðbætis; annars teljast niðurstöður úr prófuninni ógildar. Athuga 

skal heilleika gagna um augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli. Fylla skal upp í gagnabil með innreikningi gagna. 

Sannprófa skal nákvæmni innreiknaðra gagna með samanburði við staðfræðilegt kort. Mælt er með að leiðrétta 

innreiknuð gögn ef eftirfarandi skilyrði gildir: 

|hGPS(t) – hmap(t)| > 40 m 

Beita skal leiðréttingu á hæð yfir sjávarmáli þannig að: 

h(t) = hmap(t) 

Þar sem: 

h(t) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu við 
gagnapunkt t [m ofan við sjávarmál] 

hGPS(t) — augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli, mæld með GPS-tækni við gagnapunkt t [m ofan við 
sjávarmál] 

hmap(t) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli, byggð á staðfræðilegu korti við gagnapunkt t [m ofan við sjávarmál]. 

4.3. Leiðrétting á gögnum um augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli 

Hæðin yfir sjávarmáli h(0) í upphafi ferðar við d(0) skal fengin með GPS-búnaði og sannprófuð með tilliti til ná-

kvæmni með upplýsingum af staðfræðilegu korti. Frávikið skal ekki vera stærra en 40 m. Leiðrétta skal öll gögn 

um augnablikshæð yfir sjávarmáli ef eftirfarandi skilyrði gildir: 

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)  
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Beita skal leiðréttingu á hæð yfir sjávarmáli þannig að: 

hcorr(t) = hcorr(t-1) 

Þar sem: 

h(t) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu 
við gagnapunkt t [m ofan við sjávarmál] 

h(t-1) — hæð ökutækis yfir sjávarmáli eftir skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu 
við gagnapunkt t-1 [m ofan við sjávarmál] 

v(t) — hraði ökutækis við gagnapunkt t [km/klst.] 

hcorr(t) — leiðrétt augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli við gagnapunkt t [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(t-1) — leiðrétt augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli við gagnapunkt t-1 [m ofan við sjávarmál]. 

Að leiðréttingarferlinu loknu er komið fram marktækt mengi gagna um hæð yfir sjávarmáli. Nota skal það gagna-

mengi til lokaútreiknings á uppsöfnuðu jákvæðu aukningunni á hæð yfir sjávarmáli eins og lýst er í lið 4.4. 

4.4. Endanlegur útreikningur á uppsafnaðri jákvæðri aukningu á hæð yfir sjávarmáli 

4.4.1. Samræmd staðupplausn fundin 

Heildarvegalengdin dtot [m] sem er farin í ferð skal ákvörðuð sem summan af augnabliksvegalengdunum di. 

Augnabliksvegalengdin di skal ákvörðuð sem: 

di =  
vi

3,6
 

Þar sem: 

di — augnabliksvegalengd [m] 

vi — augnablikshraði ökutækis [km/klst.] 

Uppsöfnuð aukning á hæð yfir sjávarmáli skal reiknuð út frá gögnum með stöðuga 1 m staðupplausn og skal byrja 

á fyrstu mælingunni við upphaf ferðar d(0). Vísað er til afmörkuðu gagnapunktanna með 1 m upplausn sem leiðar-

punkta sem einkennast af tilteknu fjarlægðargildi d (t.d. 0, 1, 2, 3 m…) og samsvarandi hæð þeirra yfir sjávarmáli  

h(d) [m fyrir ofan sjávarmál]. 

Hæð hvers afmarkaðs leiðarpunkts fyrir ofan sjávarmál d skal reiknuð með innreikningi á augnablikshæðinni yfir 

sjávarmáli hcorr(t) sem: 

hint(d) =  hcorr(0) +  
hcorr(1) −  hcorr(0)

d1 −  d0
 ∙  (d − d0) 

Þar sem: 

hint(d) — innreiknuð hæð yfir sjávarmáli við afmarkaða leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m ofan við 
sjávarmál] 

hcorr(0) — leiðrétt hæð yfir sjávarmáli næst á undan leiðarpunkti d [m ofan við sjávarmál] 

hcorr(1) — leiðrétt hæð yfir sjávarmáli næst á eftir leiðarpunkti d [m ofan við sjávarmál] 

d — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að þeim afmarkaða leiðarpunkti d sem er til umfjöllunar [m] 
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d0 — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að mælingunni næst á undan þeim afmarkaða leiðarpunkti d sem 
um ræðir [m] 

d1 — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að mælingunni næst á eftir þeim afmarkaða leiðarpunkti d sem 
um ræðir [m] 

4.4.2. Viðbótargagnajöfnun 

Jafna skal gögnin um hæð yfir sjávarmáli sem var aflað fyrir hvern aðskilinn leiðarpunkt með tveggja þrepa að-

ferð: da and de standa annars vegar fyrir fyrsta gagnapunktinn og hins vegar þann síðasta (mynd 1). Fyrri 

jöfnunarumferðin skal fara fram sem hér segir: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑𝑎)

(𝑑+200 𝑚)
  fyrir d ≤ 200 m 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑−200 𝑚)

(𝑑+200 𝑚)−(𝑑−200 𝑚)
  fyrir 200 m < d < (de – 200 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑𝑒)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑−200 𝑚)

𝑑𝑒−(𝑑−200 𝑚)
  fyrir d ≥ (de – 200 m) 

hint,sm,1(d) = hint,sm,1(d – 1 m) + roadgrade,1(d), d = da + 1 til de 

hint,sm,1(da) = hint(da) + roadgrade,1(da) 

Þar sem: 

roadgrade,1(d) — jafnaður veghalli við afmarkaða leiðarpunktinn sem er til umfjöllunar, eftir fyrstu umferð 
jöfnunar [m/m] 

hint(d) — innreiknuð hæð yfir sjávarmáli við afmarkaða leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m 
ofan við sjávarmál] 

hint,sm,1(d) — jöfnuð innreiknuð hæð yfir sjávarmáli að lokinni fyrstu umferð jöfnunar, við afmarkaða 
leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m ofan við sjávarmál] 

d — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að þeim afmarkaða leiðarpunkti sem er til umfjöllunar 
[m] 

da — viðmiðunarleiðarpunktur í núll metra fjarlægð [m] 

de — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að síðasta afmarkaða leiðarpunktinum [m]. 

Síðari jöfnunarumferðin skal fara fram sem hér segir: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑𝑎)

(𝑑+200 𝑚)
   fyrir d ≤ 200 m 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑−200 𝑚)

(𝑑+200 𝑚)−(𝑑−200 𝑚)
 fyrir 200 m < d < (de – 200 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑𝑒)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑−200 𝑚)

𝑑𝑒−(𝑑−200 𝑚)
  fyrir d ≥ (de – 200 m) 

Þar sem: 

roadgrade,2(d) — jafnaður veghalli við afmarkaða leiðarpunktinn sem er til umfjöllunar, eftir aðra umferð 
jöfnunar [m/m] 

hint,sm,1(d) — jöfnuð innreiknuð hæð yfir sjávarmáli að lokinni fyrstu umferð jöfnunar, við afmarkaða 
leiðarpunktinn d sem er til umfjöllunar [m ofan við sjávarmál] 
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d — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að þeim afmarkaða leiðarpunkti sem er til umfjöllunar [m] 

da — viðmiðunarleiðarpunktur í núll metra fjarlægð [m] 

de — uppsöfnuð vegalengd sem er ekin að síðasta afmarkaða leiðarpunktinum [m]. 

Mynd 1 

Skýringarmynd af aðferðinni við að jafna innreiknuðu hæðarmerkin 

 

4.4.3. Útreikningur á endanlegum niðurstöðum 

Jákvæð uppsöfnuð aukning hæðar yfir sjávarmáli skal reiknuð með því að heilda alla jákvæða innreiknaða og 

jafnaða veghalla, þ.e. roadgrade,2(d). Staðla skal niðurstöðuna með heildarprófunarvegalengdinni dtot og setja fram í 

metrum af uppsafnaðri aukningu hæðar yfir sjávarmáli á hverja 100 kílómetra af vegalengdinni. 

5. TALNADÆMI 

Í töflum 1 og 2 eru sýnd skrefin sem eru tekin til að reikna jákvæða aukningu hæðar yfir sjávarmáli á grunni gagna 

sem eru reiknuð á meðan á prófun stendur yfir á vegi með færanlegu mælikerfi fyrir losun. Til að halda skýring-

unni stuttri er hér sýndur útdráttur með 800 metrum og 160 sekúndum. 

5.1. Skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu 

Skimun og sannprófun á gæðum gagna samkvæmt meginreglu fer fram í tveimur þrepum. Fyrst er heilleiki 

gagnanna um hraða ökutækisins athugaður. Engin gagnabil sem tengjast hraða ökutækisins greinast í viðkomandi 

gagnasýni (sjá töflu 1). Því næst er heilleiki gagnanna um hæð yfir sjávarmáli kannaður; í gagnasýnið vantar gögn 

um hæð yfir sjávarmáli fyrir sekúndur 2 og 3. Fyllt er í bilin með innreikningi út frá GPS-merkinu. Einnig er hæðin 

yfir sjávarmáli samkvæmt GPS-gögnunum sannprófuð á staðfræðilegu korti; í þessari sannprófun er hæðin h(0) 

yfir sjávarmáli í upphafi ferðar. Gögn um hæð yfir sjávarmáli sem tengjast sekúndum 112–114 eru leiðrétt á grunni 

staðfræðilega kortsins til að fullnægja eftirfarandi skilyrði: 

hGPS(t) – hmap(t) < – 40 m 

Gögnin í fimmta dálkinum h(t) finnast út frá gagnasannprófuninni sem beitt var.  

d [m] 

hint  

eða  

hint,sm,1  

[m fyrir ofan 

sjávarmál] 

hint (d – 200m)  

eða  

hint,sm,1 (d – 200m) 

roadgrade,1 (d)  

eða  

roadgrade,2 (d) 

hint (d)  

eða  

hint,sm,1 (d) 

hint (d + 200m)  

eða  

hint,sm,1 (d + 200m) 
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5,2. Leiðrétting á gögnum um augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli 

Í næsta þrepi eru gögnin um hæð yfir sjávarmáli h(t) fyrir sekúndur 1 til 4, 111 til 112 og 159 til 160 leiðrétt með 

hæðargildi sekúndu 0, 110 og 158, í þeirri röð, sem forsendur, þar sem eftirfarandi skilyrði gildir: 

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°) 

Gögnin í sjötta dálkinum  hcorr(t) finnast út frá gagnaleiðréttingunni sem beitt var. Áhrifin af sannprófunar- og 

leiðréttingarþrepunum sem beitt var eru sýnd á mynd 2. 

5.3. Útreikningur á uppsafnaðri jákvæðri aukningu á hæð yfir sjávarmáli 

5.3.1. Samræmd staðupplausn fundin 

Augnabliksvegalengdin di er reiknuð með því að deila 3,6 í augnablikshraða ökutækisins í km/klst. (dálkur 7 í  

töflu 1). Endurreikningur á gögnunum um hæð yfir sjávarmáli til að fá út samræmda 1 m staðupplausn skilar  

afmörkuðu leiðarpunktunum d (dálkur 1 í töflu 2) og samsvarandi hæðargildum hint(d) (dálkur 7 í töflu 2). Hæð 

hvers afmarkaðs leiðarpunkts fyrir ofan sjávarmál d er reiknuð með innreikningi á mældu augnablikshæðinni yfir 

sjávarmáli hcorr sem: 

ℎ𝑖𝑛𝑡(0) = 120,3 +  
120,3 − 120,3

0,1 − 0,0
 ∙ (0 − 0) = 120,3000 

ℎ𝑖𝑛𝑡(520) = 132,5 +  
132,6 − 132,5

523,6 − 519,9
 ∙ (520 − 519,9) = 132,5027 

5.3.2. Viðbótargagnajöfnun 

Í töflu 2 eru fyrsti og síðasti afmarkaði leiðarpunkturinn: annars vegar da = 0 m og hins vegar de = 799 m. Gögn 

um hæð yfir sjávarmáli fyrir hvern afmarkaðan leiðarpunkt eru jöfnuð með tveggja þrepa aðferð. Fyrsta jöfnunin 

fer fram sem hér segir: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(0) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(200 𝑚) − ℎ𝑖𝑛𝑡(0)

(0 + 200 𝑚)
=  

120,9682 − 120,3000

200
= 0,0033 

til að sýna jöfnunina fyrir d ≤ 200 m 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(320) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(520) −  ℎ𝑖𝑛𝑡(120)

(520) − (120)
=  

132,5027 − 121,9808

400
= 0,0288 

 

til að sýna jöfnunina fyrir 200 m < d < (599 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(720) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡(799) −  ℎ𝑖𝑛𝑡(520)

799 − (520)
=  

121,2000 − 132,5027

279
= −0,0405 

til að sýna jöfnunina fyrir d ≥ (599 m) 

Jöfnuð og innreiknuð hæð yfir sjávarmáli er reiknuð sem: 

hint,sm,1(0) = hint(0) + roadgrade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m 

hint,sm,1(799) = hint,sm,1(798) + roadgrade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m 

Önnur umferð jöfnunar: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(0) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(200) −  ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(0)

(200)
=  

119,9618 − 120,3033

(200)
= −0,0017 

til að sýna jöfnunina fyrir d ≤ 200 m  
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𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(320) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(520) −  ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(120)

(520) − (120)
=  

123,6809 − 120,1843

400
= 0,0087 

til að sýna jöfnunina fyrir 200 m < d < (599 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(720) =  
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(799) −  ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(520)

799 − (520)
=  

121,2330 − 123,6809

279
= −0,0088 

til að sýna jöfnunina fyrir d ≥ (599 m) 

5.3.3. Útreikningur á endanlegum niðurstöðum 

Jákvæð uppsöfnuð aukning hæðar yfir sjávarmáli er reiknuð með því að heilda alla jákvæða innreiknaða og jafnaða 

veghalla, þ.e. roadgrade,2(d). Fyrir dæmið sem er sýnt var heildarvegalengdin sem var farin dtot = 139,7 km og allar 

jákvæðar innreiknaðar og jafnaðar hallatölur voru upp á 516 m. Því náðist 516 × 100/139,7 = 370 m/100 km  

jákvæð uppsöfnuð aukning á hæð yfir sjávarmáli. 

Tafla 1 

Leiðrétting á gögnum um augnablikshæð ökutækis yfir sjávarmáli 

Tími t [s] 
v(t) 

[km/klst.] 

hGPS(t) 

[m] 

hmap(t) 

[m] 

h(t) 

[m] 

hcorr(t) 

[m] 

di 

[m] 

Cum. d 

[m] 

0 0,00 122,7 129,0 122,7 122,7 0,0 0,0 

1 0,00 122,8 129,0 122,8 122,7 0,0 0,0 

2 0,00 - 129,1 123,6 122,7 0,0 0,0 

3 0,00 - 129,2 124,3 122,7 0,0 0,0 

4 0,00 125,1 129,0 125,1 122,7 0,0 0,0 

… … … … … … … … 

18 0,00 120,2 129,4 120,2 120,2 0,0 0,0 

19 0,32 120,2 129,4 120,2 120,2 0,1 0,1 

… … … … … … … … 

37 24,31 120,9 132,7 120,9 120,9 6,8 117,9 

38 28,18 121,2 133,0 121,2 121,2 7,8 125,7 

… … … … … … … … 

46 13,52 121,4 131,9 121,4 121,4 3,8 193,4 

47 38,48 120,7 131,5 120,7 120,7 10,7 204,1 

… … … … … … … … 

56 42,67 119,8 125,2 119,8 119,8 11,9 308,4 

57 41,70 119,7 124,8 119,7 119,7 11,6 320,0 

… … … … … … … … 

110 10,95 125,2 132,2 125,2 125,2 3,0 509,0 

111 11,75 100,8 132,3 100,8 125,2 3,3 512,2 
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Tími t [s] 
v(t) 

[km/klst.] 

hGPS(t) 

[m] 

hmap(t) 

[m] 

h(t) 

[m] 

hcorr(t) 

[m] 

di 

[m] 

Cum. d 

[m] 

112 13,52 0,0 132,4 132,4 125,2 3,8 516,0 

113 14,01 0,0 132,5 132,5 132,5 3,9 519,9 

114 13,36 24,30 132,6 132,6 132,6 3,7 523,6 

… … … … … … …  

149 39,93 123,6 129,6 123,6 123,6 11,1 719,2 

150 39,61 123,4 129,5 123,4 123,4 11,0 730,2 

… … … … … … …  

157 14,81 121,3 126,1 121,3 121,3 4,1 792,1 

158 14,19 121,2 126,2 121,2 121,2 3,9 796,1 

159 10,00 128,5 126,1 128,5 121,2 2,8 798,8 

160 4,10 130,6 126,0 130,6 121,2 1,2 800,0 

- táknar gagnabil 

Tafla 2 

Útreikningur á veghalla 

d 

[m] 

t0 

[s] 

d0 

[m] 

d1 

[m] 

h0 

[m] 

h1 

[m] 

hint(d) 

[m] 

roadgrade,1(d) 

[m/m] 

hint,sm,1(d) 

[m] 

roadgrade,2(d) 

[m/m] 

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015 

… … … … … … … … … … 

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035 

… … … … … … … … … … 

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051 

… … … … … … … … … … 

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088 

… … … … … … … … … … 

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037 

… … … … … … … … … … 

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086 

… … … … … … … … … … 

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151 

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152 
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Mynd 2 

Áhrif sannprófunar og leiðréttingar gagna — Hæðarsniðið mælt með GPS-búnaði hGPS(t), hæðarsniðið sem fæst 

með staðfræðilega kortinu hmap(t), hæðarsniðið sem fæst að lokinni skimun og sannprófun á gæðum gagna 

samkvæmt meginreglu h(t) og leiðréttingunni hcorr(t) á gögnunum sem eru talin upp í töflu 1 

  

Mynd 3 

Samanburður milli leiðrétts hæðarsniðs hcorr(t) og jafnaðrar og innreiknaðrar hæðar yfir sjávarmáli hint,sm,1 

 

  

Tími [s] 

hGPS(t) hmap(t) h(t) hcorr(t) 

hcorr(t) hint,sm,1(t) 
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Tafla 2 

Útreikningur á jákvæðri aukningu á hæð yfir sjávarmáli 

d 

[m] 

t0 

[s] 

d0 

[m] 

d1 

[m] 

h0 

[m] 

h1 

[m] 

hint(d) 

[m] 

roadgrade,1(d) 

[m/m] 

hint,sm,1(d) 

[m] 

roadgrade,2(d) 

[m/m] 

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015 

… … … … … … … … … … 

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035 

… … … … … … … … … … 

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051 

… … … … … … … … … … 

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088 

… … … … … … … … … … 

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037 

… … … … … … … … … … 

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086 

… … … … … … … … … … 

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151 

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152“ 

 


