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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/2079 

av 19. desember 2018 

om godkjenning av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 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 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsentene Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center 

GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch 

GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation og Volkswagen AG (heretter kalt «søkerne») innga 

21. mars 2018 en felles søknad om godkjenning av en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en miljøin-

novasjon. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011(2). 

3) Søknaden gjelder en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som skal brukes i kjøretøyer i gruppe M1 med 

konvensjonelt framdriftssystem (ikke-hybrid forbrenningsmotor). Det grunnleggende prinsippet i denne innovative 

teknologien er frikopling av forbrenningsmotoren fra framdriftssystemet og hindring av retardasjon på grunn av 

motorbremsing. Funksjonen bør aktiveres automatisk i den vanligst forekommende kjøreinnstillingen, som er den 

innstillingen som velges automatisk når kjøretøyet startes. Frirullingsfunksjonen kan dermed brukes til å øke kjøretøyets 

rullelengde i situasjoner der det ikke er behov for framdrift eller der det er behov for en langsom reduksjon av 

hastigheten. Under frirulling blir kjøretøyets kinetiske og potensielle energi brukt direkte for å motvirke kjøremot-

standen, som igjen fører til redusert drivstofforbruk. For å redusere retardasjonen frikoples motoren fra framdrifts-

systemet ved å åpne en clutch. Dette gjøres automatisk av automatgirets styreenhet eller ved hjelp av en automatisk 

clutch dersom kjøretøyet har manuell girkasse. I frirullingsfasene går motoren på tomgang. 

4) Ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132(3) og (EU) 2017/1402(4) godkjente Kommisjonen søknader fra 

henholdsvis Porsche AG om en frirullingsfunksjon beregnet på bruk utelukkende i kjøretøyer i gruppe M1 i Porsches  

S-segment (sportskupé) og fra BMW AG om en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang beregnet på bruk 

utelukkende i BMW-kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir. Den nåværende 

søknaden gjelder en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som er beregnet på bruk i et hvilket som helst kjøretøy 

i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatisk eller manuelt gir. 

5) Søkerne har framlagt en metode for å prøve hvor mye CO2-utslippet reduseres som følge av bruk av frirullings-

funksjonen med motoren på tomgang, som inkluderer en endret NEDC-prøvingssyklus som gjør det mulig for kjøretøyet 

å rulle fritt. For at den oppnådde CO2-utslippsreduksjonen skal kunne bestemmes, bør kjøretøyet som er utstyrt med 

frirullingsfunksjonen, sammenlignes med et basiskjøretøy der denne funksjonen ikke er installert, ikke er tilgjengelig i 

den vanligste kjøreinnstillingen eller er deaktivert under prøvingen. For å oppnå en pålitelig sammenligning bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 28.12.2018, s. 225, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2019 av  

8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om godkjenning av frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 199 av 29.7.2017, s. 14). 
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basiskjøretøyet prøves på standard NEDC under varmstartforhold, samtidig som det tas hensyn til de endrede forholdene 

som gjelder for kjøretøyet som er utstyrt med miljøinnovasjonen, ved at det anvendes en omregningsfaktor ved 

beregningen av CO2-utslippsreduksjonen. Det anses hensiktsmessig å beholde omregningsfaktoren på verdien 0,960, i 

tråd med omregningsfaktoren fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 og (EU) 2017/1402. 

6) Et nøkkelelement ved bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonen er i hvor stor andel av kjøretøyets tilbakelagte 

strekning frirullingsfunksjonen er aktivert, tatt i betraktning at den kan være deaktivert i andre kjøreinnstillinger enn den 

vanligste kjøreinnstillingen. For å ta hensyn til mangfoldet av kjøretøyer på markedet bør det fastsettes en utnyttel-

sesgrad som er representativ for i hvilken grad teknologien er aktivert i et bredt spekter av kjøretøyer under reelle 

driftsforhold. Det framgår av data framlagt av søkerne at aktiveringen av frirullingsteknologien med motoren på 

tomgang avhenger av visse hastighetsgrenser som kan variere mellom forskjellige kjøretøyer. På grunnlag av de 

framlagte dataene bør det antas at frirullingsfunksjonen er aktiv ved hastigheter over 15 km/t. 

7) Opplysningene i søknaden viser at kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og vilkårene nevnt i 

artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt for en serie kjøretøyer i gruppe M1 med kon-

vensjonelt framdriftssystem og automatisk eller manuelt gir. Dessuten er søknaden underbygd med verifiserings-

rapporter utarbeidet av uavhengige og godkjente organer i samsvar med artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011. 

8) På grunnlag av opplysningene i den nåværende felles søknaden, og idet det tas hensyn til erfaringene fra vurderingen av 

søknaden om godkjenning av Porsche AGs frirullingsfunksjon innenfor rammen av gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1132, vurderingen av søknaden om godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang 

innenfor rammen av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 og en intern undersøkelse av den relative frirullings-

strekningen, utnyttelsesgraden og CO2-utslippsreduksjonen for frirullingsteknologien(5), er det blitt tilfredsstillende 

dokumentert at frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, og at den kan gi en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km, i samsvar med artikkel 9 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011, for kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem. Det er derfor 

typegodkjenningsmyndigheten som skal verifisere at terskelen på 1 g CO2/km nevnt artikkel 9 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 er oppnådd, og sertifisere den faktiske CO2-utslippsreduksjonen for kjøretøyversjoner i 

gruppe M1 som er utstyrt med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av denne innovative 

teknologien. 

10) For å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang, bør en 

produsent sammen med søknaden om sertifisering framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en verifiseringsrapport 

fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at kjøretøyet utstyrt med teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i 

denne beslutning. 

11) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang ikke oppfyller vilkårene 

for sertifisering, bør søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

12) Denne beslutning bør få anvendelse i forbindelse med prøvingsprosedyren nevnt i vedlegg XII til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008(6). Med virkning fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes på grunnlag av prøvings-

prosedyren fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151(7). Denne beslutning får anvendelse ved 

beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp til og med kalenderåret 2020.  

  

(5) «Evaluation of the relative coasting distance, usage factors and CO2 savings for the coasting technology», en undersøkelse gjennomført av 

generaldirektoratet for klimaspørsmål i Europakommisjonen, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-

9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en 

Rapporten er basert på spesifikke prøvingsforhold under virkelig kjøring og kjøretøyer uten frirullingsfunksjonen installert. Resultatene er 

bare representative for frirullingsfunksjonens potensial under bestemte forhold og er bare å betrakte som støttedokumentasjon. 
(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

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

(7) 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 opplys-

ninger 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). 
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13) Med henblikk på bestemmelse av den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(8), bør 

den individuelle koden for den innovative teknologien angis. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den innovative teknologien er montert i kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir eller 

manuell girkasse med automatisk clutch. 

b) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang aktiveres automatisk i den kjøreinnstilingen som alltid velges når 

kjøretøyet startes, uansett hvilken kjøreinnstilling som var valgt da kjøretøyet tidligere ble stoppet («vanligste kjøre-

innstilling»). 

c) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang kan i den vanligste kjøreinnstillingen ikke deaktiveres av føreren eller ved 

ytre påvirkning. 

d) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang er aktiv minst ned til 15 km/t. 

e) For kjøretøyer som kan rulle fritt ved lavere hastigheter enn 15 km/t, skal frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang 

deaktiveres ved 15 km/t under prøvingen angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

Enhver produsent kan i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 søke en godkjennings-

myndighet om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang, med 

henvisning til denne beslutning. 

Søknaden om sertifisering skal ledsages av en verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at 

kjøretøyet som er utstyrt med denne funksjonen, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, og at terskelen for CO2-utslipps-

reduksjon på 1 g CO2/km som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, er oppfylt. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang omhandlet i artikkel 1, skal 

bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. Godkjenningsmyndigheten skal verifisere reduksjonen som oppnås, blant 

annet ved hjelp av verifiseringsrapporten nevnt i artikkel 2, og skal sertifisere reduksjonsnivået, forutsatt at terskelverdien angitt 

i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er overholdt. 

Denne reduksjonen skal tas i betraktning ved beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp til og med 

kalenderåret 2020. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «25» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Anvendelsesperiode 

Denne beslutning gjelder til 31. desember 2020. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS VED BRUK AV FRIRULLINGSFUNKSJONEN 

MED MOTOREN PÅ TOMGANG 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, er det 

nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingskjøretøyene. 

2) Prosedyren for å forkondisjonere kjøretøyet. 

3) Prosedyren for å bestemme dynamometerets kjøremotstand. 

4) Prosedyren for å fastsette de endrede prøvingsforholdene. 

5) Prosedyren for å bestemme det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold. 

6) Prosedyren for å bestemme basiskjøretøyets CO2-utslipp under type 1-forhold med varmstart. 

7) Beregningen av CO2-utslippsreduksjonen. 

8) Beregningen av usikkerheten i CO2-utslippsreduksjonen. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

c — Omregningsfaktor 

BMC — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

EMC — Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under 

endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

BTAhot
 — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) 

med varmstart [g CO2/km] 

BTA — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under prøvingsforhold for typegodkjenning 

(NEDC) [g CO2/km] 

ETA — Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under 

prøvingsforhold for typegodkjenning (NEDC) [g CO2/km] 

RCDRW — Relativ frirullingsstrekning under reelle forhold [%] 

RCDmNEDC — Relativ frirullingsstrekning under endrede prøvingsforhold [%] 

UF — Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien 

sCCO2
 — Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

sBTAhot
 — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegod-

kjenningsforhold (NEDC) med varmstart [g CO2/km] 

sEMC
 — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp 

under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

sUF — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden 

Indeksbetegnelser 

RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold (NEDC) 

B — Basisverdi 
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3. PRØVINGSKJØRETØYER 

Prøvingskjøretøyene skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Basiskjøretøy: et kjøretøy der den innovative teknologien er deaktivert eller ikke er installert. For dette kjøretøyet skal det 

verifiseres at frirullingsfunksjonen ikke er aktivert under NEDC-prøvingen (dvs. prøvingen for å oppnå BMC(= BTAhot
)). 

b) Miljøinnovativt kjøretøy: et kjøretøy som har den innovative teknologien installert og aktivert i standardinnstilling eller i 

den vanligste kjøreinnstillingen. Den vanligste kjøreinnstilingen er den kjøreinnstillingen som alltid velges når kjøretøyet 

startes, uansett hvilken kjøreinnstilling som var valgt da kjøretøyet tidligere ble stoppet. Frirullingsfunksjonen med motoren 

på tomgang kan ikke deaktiveres av føreren i den vanligste kjøreinnstillingen. 

4. FORKONDISJONERING AV KJØRETØYENE 

For å oppnå forholdene for varmprøving av framdriftssystemet skal det utføres en eller flere fullstendige forkondisjonerende 

NEDC- eller mNEDC-kjøresykluser. 

5. BESTEMMELSE AV KJØREMOTSTAND 

Bestemmelse av dynamometerets kjøremotstand skal foretas på et rulledynamometer som følger: 

— Kjøretøyet forkondisjoneres i samsvar med nr. 4. 

— Dynamometerets kjøremotstand bestemmes etter framgangsmåten i UN-ECE-reglement nr. 83 vedlegg 4a tillegg 7. 

6. FASTSETTELSE AV ENDREDE PRØVINGSFORHOLD 

6.1. Fastsettelse av retardasjonskurven ved frirulling 

Fastsettelsen av retardasjonskurven ved frirulling skal foretas på et rulledynamometer og ved hjelp av følgende to obligatoriske 

trinn: 

— Oppvarming av kjøretøyet til driftstemperatur ved hjelp av forkondisjoneringsprosedyren. 

— Gjennomføring av en retardasjon ved frirulling fra 125 km/t til stillstand eller til laveste mulige frirullingshastighet. 

6.2. Generering av den endrede NEDC-hastighetsprofilen (mNEDC) 

Hastighetsprofilen for mNEDC genereres etter følgende regler: 

— Prøvingssekvensen består av en bykjøringssyklus bestående av fire elementære bykjøringssykluser og en landeveis-

kjøringssyklus. 

— Alle akselerasjonsramper er identiske med NEDC-profilen. 

— Alle konstante hastighetsnivåer er identiske med NEDC-profilen. 

— Retardasjonsverdiene når frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang er deaktivert, er lik verdiene i NEDC-profilen. 

— Toleransene for hastighet og tid skal være i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 101. 

— Avviket fra NEDC-profilen skal minimeres, og den samlede kjørestrekningen skal være innenfor toleransene spesifisert i 

NEDC. 

— Kjørestrekningen på slutten av hver retardasjonsfase i mNEDC-profilen skal være lik kjørestrekningen på slutten av hver 

retardasjonsfase i NEDC-profilen. 

— I alle faser med akselerasjon, konstant hastighet og retardasjon skal standardtoleransene i NEDC anvendes. 

— I frirullingsfasene er forbrenningsmotoren frikoplet, og ingen aktiv korrigering av kjøretøyets hastighetskurve er tillatt. 

— Nedre hastighetsgrense for frirulling vmin: Frirullingsfunksjonen må deaktiveres ved den nedre hastighetsgrensen på  

15 km/t ved å trykke ned bremsepedalen. 

— Minste stopptid: Minstetiden etter hver retardasjon i frirullingsmodus til stillstand eller til en fase med konstant hastighet er 

2 sekunder (tmin
stop

 i figur 1).  
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— Minste varighet av faser med konstant hastighet: Minste varighet av faser med konstant hastighet etter akselerasjon eller 

etter retardasjon i frirullingsmodus er 2 sekunder (tmin
const i figur 1). 

— Under retardasjonsfasene kan frirullingsfunksjonen aktiveres dersom hastigheten er lavere enn vmaks, der vmaks er maksi-

mumshastigheten i prøvingssyklusen. 

— Frirullingsfunksjonen kan deaktiveres ved hastigheter over vmin. 

Figur 1 

Illustrasjon av parametrene som brukes til å generere mNEDC 

 

Generering av girskifteprofil for kjøretøyer med manuell girkasse 

For kjøretøyer med manuell girkasse skal girskiftetabellen tilpasses på grunnlag av følgende forutsetninger: 

1. Girskiftevalget under kjøretøyets akselerasjon forblir som definert for NEDC. 

2. Tidspunktene for nedgiring i den endrede NEDC-syklusen skiller seg fra dem i NEDC for å unngå nedgiring under 

frirullingsfasene (f.eks. slike som forventes før retardasjonsfaser). 

De forhåndsdefinerte girskiftepunktene for ECE-delen av NEDC-syklusen blir endret som beskrevet i følgende tabell: 

 

1 PM = girkasse i fri, clutch tilkoplet. K1, K2 = første- eller andregir innkoplet, clutch frakoplet.  

Operasjon 

Tomgang 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Tomgang 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

Girskifte 

Girskifte 

Girskifte 

Stabilisert hastighet 

stop 

const 

min 

min 

min 

const 

min 

Tid 

Stabilisert hastighet 

Stabilisert hastighet 

H
a
s
ti
g

h
e
t 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet 

Retardasjon 

Girskifte 

Fase Akselerasjon (m/s2) Hastighet (km/t) operasjon (s) fase (s) 

Varighet av hver  

Samlet tid (s) Gir som skal brukes i tilfelle manuell girkasse 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 
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7. BESTEMMELSE AV DET MILJØINNOVATIVE KJØRETØYETS CO2-UTSLIPP UNDER ENDREDE PRØVINGSFORHOLD (EMC) 

Det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 (metode for 

måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som drives bare av en forbrenningsmotor). Følgende skal 

endres: 

— Forkondisjoneringen av kjøretøyet. 

— Hastighetsprofilen. 

— Antall prøvinger. 

Forkondisjonering av kjøretøyet 

Forkondisjoneringsfasen skal gjennomføres i samsvar med avsnitt 4 i dette vedlegg. 

Hastighetsprofil 

Hastighetsprofilen skal genereres i samsvar med avsnitt 6 i dette vedlegg. 

Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren skal gjentas i prøvingsbenk minst tre ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative 

kjøretøyets CO2-utslipp (EMC) og det tilhørende standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet (sEMC
) skal beregnes. 

8. BESTEMMELSE AV BASISKJØRETØYETS CO2-UTSLIPP UNDER ENDREDE TYPEGODSKJENNINGSFORHOLD MED 

VARMSTART (BTAhot
) 

Basiskjøretøyets CO2-utslipp skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 (metode for måling av 

karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som drives bare av en forbrenningsmotor). Følgende skal endres: 

— Forkondisjoneringen av kjøretøyet. 

— Antall prøvinger. 

Forkondisjonering av kjøretøyet 

Forkondisjoneringsfasen skal gjennomføres i samsvar med avsnitt 4 i dette vedlegg.  

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Retardasjon 

Retardasjon2 

Dersom dv5<=50 

Retardasjon2 

Dersom 50<dv5<80 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Stabilisert hastighet 

Tomgang 

Girskifte 

Operasjon Fase Akselerasjon (m/s2) Hastighet 
(km/t) 

Varighet av hver  

operasjon (s) fase (s) Samlet tid (s) Gir som skal brukes i tilfelle manuell girkasse 

Rulling i frigir',-0.69 

Tomgang 

Girskifte 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 

Akselerasjon 

Retardasjon2 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

18-slutt 

Retardasjon 

Girskifte 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet 

Stabilisert hastighet 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet2 

Akselerasjon2 

Stabilisert hastighet2 

Retardasjon2 

Tomgang 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Dersom dv5>=80 

Oppnådd hastighet etter 4 sekunder med en akselerasjon på 0,69 m/s2 er 60,064 km/t. Denne hastigheten brukes også som girskifteindikator for endret NEDC-syklus. 

dv4 >= 60,064 km/t. 
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Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart skal gjentas i prøvingsbenk minst tre 

ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet (BTAhot
) og det tilhørende standardavviket for 

det aritmetiske gjennomsnittet (sBTAhot
) skal beregnes. 

9. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 1: 

CCO2
= (BMC − EMC) ∙ UFMC − (BTA − ETA) ∙ UFTA 

der 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

BMC: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

BTA: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under prøvingsforhold for typegodkjenning (NEDC) 

[g CO2/km] 

ETA: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under prøvings-

forhold for typegodkjenning (NEDC) [g CO2/km] 

UFMC: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under endrede forhold, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konven-

sjonelt framdriftssystem og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt 

gir med automatisk clutch 

UFTA: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under typegodkjenningsforhold (NEDC) 

Ettersom den innovative teknologien ikke er aktiv under typegodkjenningsforhold (NEDC), kan den generelle ligningen for 

beregning av CO2-utslippsreduksjonen forenkles som følger: 

Formel 2: 

CCO2
= (BMC − EMC) ∙ UFMC 

«UFMC» i formel 2 uttrykkes heretter som bare «UF», ettersom dette som følge av den tidligere forenklingen er den eneste 

utnyttelsesgraden. 

Til bestemmelse av BMC bør de samme endrede prøvingsforholdene benyttes for et kjøretøy som ikke er utstyrt med frirullings-

funksjonen. 

Antakelsen er at basiskjøretøyet kan gjennomføre en retardasjonskurve (linje 2' i figur 2) uten at motoren frikoples fra hjulene, 

selv om effektiviteten er lavere enn med et kjøretøy med frirullingsfunksjon (dvs. der motoren kan frikoples fra hjulene). Denne 

retardasjonen anses som basiskjøretøyets hypotetiske frirullingsatferd. 

Figur 2 

Retardasjonskurve for basiskjøretøy 

  

Typegodkjenningsforhold 

Endrede forhold (basiskjøretøy) 

Tid 

H
a
s

ti
g

h
e

t 
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Et vanlig kjennetegn ved et basiskjøretøy er at det i retardasjonsfasene under typegodkjenningsforhold (NEDC) (3) og endrede 

prøvingsforhold (2′ + 3′) ikke brukes noe drivstoff (avstengning). 

Fastsettelse av frirullingskurven (1′ + 2′ + 3′) for basiskjøretøyet er en kompleks prosess, ettersom forskjellige parametrer er 

involvert (f.eks. girvalgområde, strømbehov, transmisjonstemperatur). Ettersom det derfor ville være vanskelig for føreren å 

følge denne hastighetskurven uten å overskride hastighets- og tidstoleransene, er det blitt foreslått å bruke en omregningsfaktor 

(c-faktoren) for å beregne basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede forhold (BMC) på grunnlag av dets CO2-utslipp under 

typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart (BTAhot
). 

Forholdet mellom BTAhot
 og BMC fastsettes ved hjelp av c-faktoren, som vist i formel 3 nedenfor. 

Formel 3: 

c =
BMC

BTAhot

 

Som følge av dette blir formel 2 

Formel 4: 

CCO2
= (c ∙ BTAhot

− EMC) ∙ UF 

der 

c: Omregningsfaktoren, som er 0,960 

BTAhot
: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart 

[g CO2/km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under endrede forhold, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konven-

sjonelt framdriftssystem og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt 

gir med automatisk clutch 

Bestemmelse av utnyttelsesgrad 

Utnyttelsesgraden er bestemt ved hjelp av formel 5. 

Formel 5: 

UF =
RCDRW

RCDmNEDC
 

der 

RCDRW: Relativ frirullingsstrekning under reelle forhold [%] 

RCDmNEDC: Relativ frirullingsstrekning under endrede NEDC-prøvingsforhold [%] 

Den relative frirullingsstrekningen (RCD) under reelle forhold defineres som tilbakelagt strekning med frirullingsfunksjonen 

aktivert, dividert med samlet kjørestrekning per tur. 

10. BEREGNING AV USIKKERHET 

Usikkerheten i den samlede CO2-utslippsreduksjonen skal ikke overstige 0,5 g CO2/km (formel 6). 

Formel 6: 

sCCO2
≤ 0,5 g CO2/km 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 
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Den statistiske marginen beregnes med følgende formel: 

Formel 7: 

sCCO2
= √(C ∙ UF ∙  SBTAHot

)
2

+ (−UF ∙  SEMC
)

2
+  [(C ∙ BTAHot  − EMC) ∙ SUF ] 2 

der 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

c: Omregningsfaktoren, som er 0,960 

BTAhot
: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart 

[g CO2/km] 

sBTAhot
: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 /km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

sEMC
: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem 

og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt gir med automatisk 

clutch 

sUF: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden, som er 0,027 

11. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) 

skal avrundes oppover og uttrykkes med høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen (dvs. BTAhot
 og EMC), kan brukes uten avrunding eller skal 

avrundes oppover og uttrykkes med det minste antallet desimaler som gjør at den maksimale samlede virkningen (dvs. den 

kombinerte virkningen av alle avrundede verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

12. PÅVISNING AV AT MINSTETERSKELEN OVERSKRIDES PÅ EN STATISTISK SIGNIFIKANT MÅTE 

Følgende formel skal brukes for å påvise at terskelverdien på 1 g CO2/km overskrides på en statistisk signifikant måte: 

MT = 1 g CO2/km ≤ CCO2
− sCCO2

 

der 

MT: Minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen beregnet med formel 4 ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  


