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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1231 

av 6. juni 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse av en metode for å bestemme 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, 

og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd og artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Metoden for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringene i den påbudte 

prøvingsprosedyren, er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(2), og for lette nyttekjøretøyer, 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(3). For å lette overgangen til den nye påbudte prøvings-

prosedyren for måling av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for lette kjøretøyer («Worldwide Harmonized Light Vehicles 

Test Procedure», heretter kalt WLTP), bør korrelasjonsprosedyren for personbiler i størst mulig grad bringes i samsvar med 

prosedyren for lette nyttekjøretøyer. 

2) Medlemsstatenes utpeking av kontaktpunkter hos typegodkjenningsmyndigheter og tekniske instanser i medlemsstatene 

bør presiseres, slik at de elektroniske signeringsnøklene som er påkrevd for den formelle bruken av korrelasjons-

verktøyet, kan framskaffes på en effektiv og sikker måte. 

3) For kjøretøyer i gruppe M1 med en største teknisk tillatte totalmasse på 3 000 kg eller mer bør produsentene få samme 

mulighet som for kjøretøyer i gruppe N1 til enten å utlede NEDC-kjøremotstandskoeffisientene fra WLTP-prøvinger, 

eller bruke tabellverdiene angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UN-ECE) (UN/ECE-reglement nr. 83)(4). Dette bør lette typegodkjenningsprøvingen av denne 

særlige gruppen kjøretøyer. 

4) Som følge av videreutviklingen av korrelasjonsverktøyet er visse inndataparametrer ikke lenger nødvendige, mens andre 

data av administrativ art bør tilføyes for å sikre en sporbar og kontrollerbar prosess. 

5) Det bør også innføres bruk av elektroniske hash-koder for korrelasjonsverktøyets utdatafiler. Enkelte begrensede og 

ikke-fortrolige utdata fra korrelasjonsverktøyet bør gjøres tilgjengelige for Kommisjonen for å sikre en uavbrutt 

utvikling og forbedring av korrelasjonsverktøyet og gi mulighet for ytterligere verifisering av korrelasjonsresultatene. 

6) Beregningen av NEDC-referanseverdien for CO2- bør forenkles ved å fjerne behovet for etterbehandling av prøvings-

resultatene for WLTP og beregning av differansen mellom korrelasjonsverktøyets simulerte WLTP-CO2-verdi og NEDC-

CO2-verdien. Den nye beregningsmetoden gir en absolutt NEDC-CO2-referanseverdi, og korrelasjonsverktøyets eventuelle 

avvik bør være lett å beregne og vise i den ikke-fortrolige sammenfattende filen med utdata. Denne framgangsmåten 

reduserer i vesentlig grad risikoen for feil ved beregningen av referanseverdiene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 63. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) 

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

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

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til drivstoff [2015/1038] (EUT L 172 av 3.7.2015, s. 1). 
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7) Det er dessuten hensiktsmessig å forenkle beregningen av verdiene for fasespesifikt drivstofforbruk og drivstofforbruk 

ved blandet kjøring. Drivstofforbruket bør beregnes på grunnlag av den endelige NEDC-CO2-verdien (angitt av 

produsenten, i henhold til korrelasjonsverktøyet eller ut fra prøving med kjøretøyet) ved hjelp av formlene angitt i 

vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1). 

8) Vedlegg I og II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(2) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 6. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

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

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 2.1.2 skal lyde: 

«2.1.2. Utpeking av brukere av korrelasjonsverktøyet 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kontaktpersonene som har ansvar for å bruke korrelasjons-

verktøyet hos godkjenningsmyndigheten og eventuelt hos de tekniske instansene. Det skal utpekes bare én 

kontaktperson hos den enkelte myndighet eller tekniske instans. Opplysningene som gis til Kommisjonen, skal 

inneholde følgende: navn på organisasjon, navn på ansvarlig person, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. 

Disse opplysningene skal sendes til følgende e-postadresse(*): 

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

Elektroniske signeringsnøkler med henblikk på bruk av korrelasjonsverktøyet skal leveres bare på anmodning fra 

kontaktpersonen(**). Kommisjonen skal offentliggjøre en veiledning om framgangsmåten som skal følges ved 

slike anmodninger. 

  

(*) Eventuelle oppdateringer av adressen blir kunngjort på nettstedet. 

(**) Elektroniske signeringsnøkler leveres av Europakommisjonens felles forskningssenter.» 

 2) I nr. 2.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Dersom det utføres to typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med de høyeste CO2-utslippene for 

blandet kjøring brukes. 

b) Dersom det utføres tre typegodkjenningsprøvinger, skal prøvingsresultatene med medianverdien for CO2-utslippene 

for blandet kjøring brukes. 

 3) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. Bestemmelse av kjøretøyets treghet i henhold til NEDC 

NEDC-referansemassen for kjøretøy H, og eventuelt kjøretøy L og R, skal bestemmes som følger: 

RMn,L = (MROL - 75 + 100) [kg] 

RMn,H = (MROH - 75 + 100) [kg] 

RMn,R = (MROR - 75 + 100) [kg] 

der 

kjøretøy R er det representative kjøretøyet i matrisefamilien for kjøremotstand som definert i nr. 5.1 i delvedlegg 

4 i vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*), 

MRO er massen i driftsferdig stand som definert i artikkel 2 nr. 4 bokstav a) i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1230/2012(**) for henholdsvis kjøretøy H, L og R. 

Referansemassen som skal brukes som inndata ved simuleringene og eventuelt ved fysisk prøving av kjøretøyet, 

er treghetsverdien angitt i tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, som tilsvarer referansemassen RM, 

som bestemmes i samsvar med dette nummer og betegnes TMn,L, TMn,H og TMn,R. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og 

deres tilhengere, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31).»  
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 4) Nr. 2.3.5 og 2.3.6 skal lyde: 

«2.3.5. Bestemmelse av forskjellen i anbefalt dekktrykk 

I henhold til nr. 6.6.3 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 skal laveste anbefalte dekktrykk for 

kjøretøyets prøvingsmasse brukes ved rulling i frigir for bestemmelse av kjøremotstand, men for NEDC er dette 

ikke presisert. Dekktrykket som skal tas i betraktning ved beregning av NEDC-kjøremotstand i samsvar med nr. 

2.3.8, er gjennomsnittet for de to akslene av gjennomsnittet av laveste og høyeste tillatte dekktrykk for de valgte 

dekkene på hver aksel for kjøretøyets NEDC-referansemasse. Beregningen skal foretas for kjøretøy H, og 

eventuelt for kjøretøy L og R, i samsvar med følgende formel: 

For kjøretøy H: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐻+𝑃𝑚𝑖𝑛,𝐻

2
)  

For kjøretøy L: 𝑃𝑎𝑔,𝐿 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐿+𝑃𝑚𝑛,𝐿

2
)  

For kjøretøy R: 𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅 = (
𝑃𝑚𝑎,𝑅+𝑃𝑚𝑖,𝑅

2
)
′
 

der 

Pmax er gjennomsnittet av høyeste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene, 

Pmin er gjennomsnittet av laveste tillatte dekktrykk for de valgte dekkene for de to akslene. 

Den tilsvarende motstandsvirkningen på kjøretøyet beregnes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H, L og 

R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝐻 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝐻

𝑃𝑚𝑖,𝐻
)
−0,4

 

For kjøretøy L: 𝑇𝐿 = (
𝑃𝑎𝑣,𝐿

𝑃𝑚𝑖,𝐿
)
−0,4

 

For kjøretøy R: 𝑇𝑅 = (
𝑃𝑎𝑣𝑔,𝑅

𝑃𝑚𝑛,𝑅
)
−0,4

 

2.3.6. Bestemmelse av dekkets mønsterdybde (TTD) 

I henhold til nr. 4.2.2.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 er dekkets minste tillatte 

mønsterdybde 80 % ved WLTP-prøvingen, mens minste tillatte mønsterdybde ved NEDC-prøvingen i henhold til 

nr. 4.2 i tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 er 50 % av den nominelle verdien. Dette gir en 

gjennomsnittlig differanse på 2 mm i mønsterdybde mellom de to prosedyrene. Den tilsvarende virkningen med 

hensyn til motstand som virker på kjøretøyet, skal med henblikk på beregning av NEDC-kjøremotstand i nr. 2.3.8 

bestemmes ved hjelp av følgende formler for kjøretøy H, L og R: 

For kjøretøy H: 𝑇𝑇𝐻 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,∙9,81

1 000
)  

For kjøretøy L: 𝑇𝑇𝐷𝐿 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,𝐿∙9,81

1 000
)  

For kjøretøy R: 𝑇𝑇𝑅 = (2 ∙
0,1∙𝑅𝑛,𝑅∙9,81

1 000
)  

der 

RMn,H, RMn,L og RMn,R er referansemassene for kjøretøy H, L og R, bestemt i samsvar med nr. 2.3.1.»  
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 5) I nr. 2.3.8.1 skal nye to ledd lyde: 

«NEDC-koeffisientene for kjøremotstand skal beregnes i samsvar med formlene angitt i nr. 2.3.8.1.1 (for kjøretøy H) og i 

nr. 2.3.8.1.2 (for kjøretøy L). 

Med mindre annet er angitt, skal formlene brukes både for simuleringer og for fysiske prøvinger av kjøretøyet.» 

 6) Nr. 2.3.8.2 skal lyde: 

«2.3.8.2. Bestemmelse av kjøremotstander dersom motstandene med henblikk på WLTP-prøvingen er bestemt i samsvar 

med nr. 5 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

2.3.8.2.1. Matrisefamilien for kjøremotstand i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Dersom kjøremotstanden for et kjøretøy er beregnet i samsvar med nr. 5.1 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstanden som brukes som inndata til simuleringene med 

korrelasjonsverktøyet, bestemmes som følger: 

a) Tabellverdier for NEDC-kjøremotstand i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 

Kjøretøy H: 

F0n,H = T0n,H + (F0w,H – Aw,H) 

F1n,H = F1w,H – Bw,H 

F2n,H = T2n,H + (F2w,H – Cw,H) 

Kjøretøy L: 

F0n,L = T0n,L + (F0w,L – Aw,L) 

F1n,L = F1w,L – Bw,L 

F2n,L = T2n,L + (F2w,L – Cw,L) 

der 

F0n,i, F1n,i, F2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H eller L, 

T0n,i, T2n,i, med i = H,L er koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for kjøretøy H eller  

L bestemt i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L er rulledynamometerkoeffisientene for kjøretøyet som brukes til å forberede 

rulledynamometeret i samsvar med nr. 7 og 8 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151. 

b) NEDC-kjøremotstand utledet fra det representative kjøretøyet 

Når det gjelder kjøretøyer som er konstruert for en største teknisk tillatt totalmasse på minst 3 000 kg, kan 

NEDC-kjøremotstanden på anmodning fra produsenten bestemmes i samsvar med følgende: 

1) Bestemmelse av koeffisienter for kjøremotstand for det representative kjøretøyet for matrisefamilien 

for kjøremotstand 

i) Virkning av forskjeller i treghet: 

F0n,R
1 = F0w,R ∙ (

RMn,R

TMw,R
) 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.1 med unntak av følgende: 

F0w,R er kjøremotstandskoeffisienten F0 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R; TMw,R er WLTP-

prøvingsmassen som brukes for det representative kjøretøyet R. 
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ii) Virkning av forskjeller i dekktrykk: 

𝐹0𝑛,𝑅
2 = 𝐹0𝑛,𝑅

1 ∙ 𝑇𝑃𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.5. 

iii) Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹0𝑛,𝑅
3 = 𝐹0𝑛,𝑅

2 ∙ (
1

1,03
) 

iv) Virkning av forskjeller i dekkets mønsterdybde: 

𝐹0𝑛,𝑅
4 = 𝐹0𝑛,𝑅

3 − 𝑇𝑇𝐷𝑅 

der faktorene i formelen er som definert i nr. 2.3.6. 

v) Virkning av forberedelse: 

𝐹0𝑛,𝑅 = 𝐹0𝑛,𝑅
4 − 6 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes ikke korreksjonen for virkning av forberedelse. 

vi) Kjøremotstandskoeffisienten F1n for kjøretøy R bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹1𝑛,𝑅 = 𝐹1𝑤,𝑅 ∙ (
1

1,03
) 

vii) Kjøremotstandskoeffisienten F2n for kjøretøy R skal bestemmes på følgende måte: 

Virkning av tregheten i roterende deler: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1,015

1,03
) 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet brukes følgende formel: 

𝐹2𝑛,𝑅 = 𝐹2𝑤,𝑅
∗ ∙ (

1

1,03
) 

der faktoren F2w,R
∗  er kjøremotstandskoeffisienten F2 bestemt for WLTP-prøvingen av kjøretøy R der 

virkningen av alt aerodynamisk tilleggsutstyr er fjernet. 

2) Bestemmelse av koeffisienter for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy H skal følgende formel brukes: 

i) F0n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐻)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐻

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐻−𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,)))  
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der 

F0n,R er den konstante koeffisienten for kjøremotstand for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,H er referansemassen for kjøretøy H, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RRH er dekkrullemotstanden for kjøretøy H i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

ii) F2n,H for kjøretøy H skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐻 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐻

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,H er frontarealet for kjøretøy H i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

iii) F1n,H for kjøretøy H skal settes til 0. 

3) Bestemmelse av koeffisienten for NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L 

Ved beregning av NEDC-kjøremotstand for kjøretøy L skal følgende formel brukes: 

i) F0n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹0𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝐿

𝑅𝑀𝑛,𝑅
+ (

𝑅𝑅𝐿 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝐿))) 

der 

F0n,R er den konstante koeffisienten for kjøremotstand for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,L er referansemassen for kjøretøy L, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RR,L er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 

ii) F2n,L for kjøretøy L skal bestemmes på følgende måte: 

𝐹2𝑛,𝐿 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝐿

𝐴𝑓,𝑅
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,L er frontarealet for kjøretøy L i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

iii) F1n,L for kjøretøy L skal settes til 0.  
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2.3.8.2.2. Standard kjøremotstand i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 

Dersom standard kjøremotstand er beregnet i samsvar med nr. 5.2 i delvedlegg 4 i vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151, skal NEDC-kjøremotstand beregnes i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav a) i dette vedlegg. 

Ved fysisk prøving av kjøretøyet skal prøvingen utføres med koeffisientene for NEDC-rulledynamometer for 

kjøretøy H og L beregnet i samsvar med tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83.» 

 7) I avsnitt 2.4 gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) I raden for post 30 («Kjøretøyets treghet ved NEDC-prøving») skal henvisningen i kolonnen «Kilde» lyde: 

«Tabell 3 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 Skal fylles ut av typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske 

instansen»» 

b) Raden for post 34 skal lyde: 

«34 
WLTP-treghets-

innstilling 
kg 

Nr. 2.5.3 i delvedlegg 4 i vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151 

Rulledynamometerets treghet som 

anvendes ved WLTP-prøving» 

c) I raden for post 59 («WLTP-kjølevæsketemperatur») skal henvisningen i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: OBD-data, 1 Hz, oppløsning 1 °C» 

d) Radene for post 63–66 endres og ny rad 67 innsettes som følger: 

«63 

Angitt NEDC-CO2-

utslipp (blandet 

kjøring) for kjøretøy 

H og L 

gCO2/km 

 Angitt verdi for NEDC-prøving. 

Når det gjelder kjøretøyer med 

periodiske regenereringssystemer, 

skal verdien korrigeres med Ki-

faktoren 

64 
NEDC-hastighet 

(teoretisk) 
km/t 

Som definert i nr. 6 i vedlegg 4 til 

UN/ECE-reglement nr. 83 

Flere verdier: 1 Hz, oppløsning 

0,1 km/t. Dersom ikke angitt, 

brukes hastighetsprofilen definert i 

nr. 6 i vedlegg 4 til UN-ECE-

reglement nr. 83 

65 NEDC-gir (teoretisk) — Som ovenfor 

Flere verdier: 1 Hz. Dersom ikke 

angitt, brukes hastighetsprofilen 

definert i nr. 6 i vedlegg 4 til UN-

ECE-reglement nr. 83 

66 

Kjøretøygruppens 

identifikasjons-

nummer 

— 
Nr. 5.0 i vedlegg XXI til foror-

dning (EU) 2017/1151 
 

67 
Ki-regenere-

ringsfaktor 
— 

Tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151 

For kjøretøyer uten periodiske 

regenereringssystemer er denne 

verdien lik 1. For kjøretøyer med 

periodiske regenereringssystemer 

settes denne verdien, dersom den 

ikke angis, til 1,05.» 

 8) I nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

«Dersom forskjellen mellom kjøretøy H og kjøretøy L skyldes bare forskjeller i tilleggsutstyr (dvs. at MRO, karosseriform 

og kjøremotstandskoeffisient er lik), skal NEDC-referanseverdien for CO2 bestemmes for bare kjøretøy H.» 
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 9) Nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.1. Korrelasjonsverktøyets inndata og utdata 

3.1.1.1. Originalrapport med korrelasjonsverktøyets utdata 

Typegodkjenningsmyndigheten eller den utpekte tekniske instansen skal sikre at inndatafilen for korrelasjons-

verktøyet er fullstendig. Etter en fullført prøvingskjøring med korrelasjonsverktøyet skal det avgis en originalrapport 

med korrelasjonsverktøyets utdata, og den skal tildeles en hash-kode. Rapporten skal inneholde følgende delfiler: 

a) inndataene som angitt i nr. 2.4, 

b) utdataene som er resultatet av gjennomføringen av simuleringen, 

c) en sammenfattende fil som inneholder 

i) kjøretøygruppens identifikasjonsnummer, 

ii) differansen mellom produsentens angitte CO2-verdi og verdien som er resultatet fra korrelasjons-

verktøyet (CO2 for blandet kjøring), 

iii) ikke-fortrolige tekniske data (dvs. drivstofftype, slagvolum, type girkasse, turbo). 

3.1.1.2. Fullstendig korrelasjonsfil 

Dersom originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata er avgitt i samsvar med nr. 3.1.1.1, skal typegod-

kjenningsmyndigheten eller eventuelt den utpekte tekniske instansen bruke de relevante kommandoene i 

korrelasjonsverktøyet til å sende den sammenfattende filen til en tidsstempeltjener som det returneres et 

tidsstemplet svar til avsenderen fra (med kopi til de relevante instansene i Kommisjonen), herunder et tilfeldig 

generert heltall mellom 1 og 99. 

Det skal opprettes en fullstendig korrelasjonsfil med det tidsstemplede svaret og originalrapporten med korrelasjons-

verktøyets utdata nevnt i nr. 3.1.1.1. Det skal tildeles en hash-kode til den fullstendige korrelasjonsfilen. Filen skal 

oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten som en prøvingsrapport i samsvar med vedlegg VIII til direktiv 

2007/46/EF. 

3.1.2. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy H 

Korrelasjonsverktøyet skal brukes til å gjennomføre den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy H ved hjelp av 

de relevante inndataene nevnt i nr. 2.4. 

NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H bestemmes som følger: 

CO2,H = NEDC CO2,C,H · Ki,H 

der 

CO2,H er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy H, 

NEDC CO2,C,H er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring for kjøretøy H, 

Ki,H er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy H. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke CO2-verdiene for 

kjøretøy H. 

3.1.3. NEDC-CO2-referanseverdi for kjøretøy L 

Dersom det er relevant, skal den simulerte NEDC-prøvingen av kjøretøy L gjennomføres ved hjelp av 

korrelasjonsverktøyet og de relevante inndataene nevnt i nr. 2.4.  
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NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L bestemmes som følger: 

CO2,L = NEDC CO2,C,L · Ki,L 

der 

CO2,L er NEDC-CO2-referanseverdien for kjøretøy L, 

NEDC CO2,C,L er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-resultat for blandet kjøring for kjøretøy L, 

Ki,L er verdien bestemt i samsvar med tillegg 1 til delvedlegg 6 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 for kjøretøy L. 

I tillegg til NEDC-CO2-referanseverdien skal korrelasjonsverktøyet også gi de fasespesifikke CO2-verdiene for 

kjøretøy L.» 

10) Nr. 3.2.6 skal lyde: 

«3.2.6. Dersom det tilfeldig genererte tallet nevnt i nr. 3.1.1.2 er på mellom 90 og 99, skal kjøretøyet velges ut til en 

fysisk måling etter framgangsmåten nevnt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, idet det tas hensyn til 

presiseringene angitt i avsnitt 2 i dette vedlegg. Prøvingsresultatene skal dokumenteres i samsvar med vedlegg 

VIII til direktiv 2007/46/EF. 

Dersom NEDC-CO2-verdien for både kjøretøy H og kjøretøy L bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1, skal 

kjøretøykonfigurasjonen som velges til fysisk måling, være kjøretøy L dersom det vilkårlige tallet er i intervallet 

90–94, og kjøretøy H dersom det vilkårlige tallet er i intervallet 95–99. 

Dersom NEDC-CO2-verdien bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1 for bare ett av kjøretøyene H eller L i 

interpolasjonsfamilien, skal det kjøretøyet velges ut til en fysisk måling dersom det tilfeldige tallet er på mellom 

90 og 99. 

Dersom NEDC-CO2-verdiene ikke bestemmes i samsvar med nr. 3.2.1, men kjøretøy H og L prøves fysisk, skal 

det ikke tas hensyn til det vilkårlige tallet.» 

11) I nr. 3.2.8 skal annet ledd lyde: 

«De-faktoren skal beregnes med tre desimaler og registreres i typegodkjenningsdokumentet og i samsvarssertifikatet.» 

12) Nr. 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 skal lyde: 

«3.3.1. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy H 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy H beregnes som følger: 

NEDC CO2,p,H = NEDC CO2,p,H,c · CO2,AF,H 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,H,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-verdi for fase p nevnt i nr. 3.1.2 eller 

eventuelt det fysiske måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2, 

NEDC CO2,p,H er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy H for den aktuelle fase p (i gCO2/km), 

CO2,AF,H er justeringsfaktoren for kjøretøy H beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat 

nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt resultatet av den fysiske målingen. 
 



Nr. 45/1194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

3.3.2. Beregning av fasespesifikke NEDC-CO2-verdier for kjøretøy L 

De fasespesifikke NEDC-verdiene for kjøretøy L beregnes som følger: 

NEDC CO2,p,L = NEDC CO2,p,L,c · CO2,AF,L 

der 

p er NEDC-fasen «UDC» eller «EUDC», 

NEDC CO2,p,L,c er korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-CO2-verdi for fase p nevnt i nr. 3.1.2 eller 

eventuelt det fysiske måleresultat som nevnt i nr. 3.2.2, 

NEDC CO2,p,L er den fasespesifikke NEDC-verdien for kjøretøy L for den aktuelle fase p (i gCO2/km), 

CO2,AF,L er justeringsfaktoren for kjøretøy L beregnet som forholdet mellom NEDC-CO2-verdien 

bestemt i samsvar med nr. 3.2 og korrelasjonsverktøyets simulerte NEDC-prøvingsresultat 

nevnt i nr. 3.1.2 eller eventuelt resultatet av den fysiske målingen. 

3.3.3. Beregning av NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H og L 

3.3.3.1. Beregning av NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) 

NEDC-drivstofforbruk (blandet kjøring) for kjøretøy H og L beregnes ved hjelp av NEDC-CO2-utslippene ved 

blandet kjøring bestemt i samsvar med nr. 3.2 og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII til 

forordning (EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer som har betydning for beregningen av 

drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 (null) g/km. 

3.3.3.2. Beregning av fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk 

Fasespesifikt NEDC-drivstofforbruk for kjøretøy H og L beregnes ved hjelp av de fasespesifikke NEDC-CO2-

utslippene bestemt i samsvar med nr. 3.3 og i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII til forordning 

(EF) nr. 692/2008. Utslippene av andre forurensende stoffer som har betydning for beregningen av 

drivstofforbruket (hydrokarboner, karbonmonoksid), skal anses å være lik 0 (null) g/km.» 

13) Nytt nr. 4.2.1.4a skal lyde: 

«4.2.1.4a. NEDC-kjøremotstander utledet fra det representative kjøretøyet for en matrisefamilie for kjøremotstand 

Dersom NEDC-kjøremotstanden for det representative kjøretøyet er beregnet ut fra et representativt kjøretøy i 

henhold til WLTP i samsvar med nr. 2.3.8.2.1 bokstav b), skal NEDC-kjøremotstanden for det enkelte kjøretøy 

beregnes ved hjelp av følgende formler: 

a) F0n,ind for det enkelte kjøretøyet bestemmes som følger: 

𝐹0𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙
𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑)) ; (0,2 ∙ 𝐹0𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ (𝐹0𝑛,𝑅 ∙

𝑅𝑀𝑛,𝑖𝑛𝑑

𝑅𝑀𝑛,𝑅

+ (
𝑅𝑅𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑅𝑟

1 000
) ∙ 9,81 ∙ 𝑅𝑛,𝑖𝑛𝑑))) 

der 

F0n,R er den konstante kjøremotstandskoeffisienten for kjøretøy R uttrykt i N, 

RMn,ind er referansemassen for det enkelte kjøretøyet, 

RMn,R er referansemassen for kjøretøy R, 

RR,ind er dekkrullemotstanden for det enkelte kjøretøyet i kg/tonn, 

RRR er dekkrullemotstanden for kjøretøy R i kg/tonn. 
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b) F2n,ind for det enkelte kjøretøyet bestemmes som følger: 

𝐹2𝑛,𝑖𝑛𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 ((0,05 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,95 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙
𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,𝑅
) ; (0,2 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 + 0,8 ∙ 𝐹2𝑛,𝑅 ∙

𝐴𝑓,𝑖𝑛𝑑

𝐴𝑓,
)) 

der 

F2n,R er kjøremotstandskoeffisient av annen orden for kjøretøy R i N/(km/t)2, 

Af,ind er det enkelte kjøretøyets frontareal i m2, 

Af,R er frontarealet for kjøretøy R i m2. 

c) F1n,ind for det enkelte kjøretøyet settes til 0.» 

14) I nr. 5 bokstav a) endres «Utdatarapporten for korrelasjonsverktøyet» til «Den fullstendige korrelasjonsfilen». 

 _____  

VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1014/2010 innsettes følgende rad i tabellen «Datakilder»: 

«Kjøretøygruppens understellsnummer  Nr. 5.0 i vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(*) 

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1).» 

 


