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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1232 

av 27. august 2020 

om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk i 

personbiler og lette nyttekjøretøyer, herunder visse hybridelektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan 

drives med alternative drivstoffer, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-

utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) 

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 27. november 2019 innga produsentene Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-

Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., 

Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, 

Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørene SEG Automotive Germany GmbH og Valeo 

Electrification Systems en felles anmodning («anmodningen») i samsvar med artikkel 12a i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2), om å endre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/785(3) for å 

utvide dens gyldighet til å omfatte vilkårene som angis i den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette 

kjøretøyer (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) som beskrevet i kommisjonsforordning 

(EU) 2017/1151(4), slik at bruk av den innovative teknologien i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading 

(NOVC-HEV) samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer og personbiler med forbrenningsmotor som kan kjøre på visse 

alternative drivstoffer, kan inngå i forordningens virkeområde. 

2) Den 27. november 2019 innga produsentene Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center 

GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Opel Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA 

Automobiles SA, Renault, Volkswagen AG og Volkswagen AG Nutzfahrzeuge og leverandørene SEG Automotive 

Germany GmbH, Mitsubishi Electric Corporation og Valeo Electrification Systems en felles søknad («søknaden») i 

samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 om godkjenning som en innovativ teknologi av den effektive 

generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator til bruk i lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre 

på bensin, diesel eller visse alternative drivstoffer samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe N1 som kan kjøre på 

disse drivstoffene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 28.8.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(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) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i 

personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) 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). 
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3) Anmodningen og søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 427/2014(5) samt de tekniske 

retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(6) (versjonen fra juli 2018)(7). 

4) Tatt i betraktning at anmodningen og søknaden viser til den samme innovative teknologien, og at samme vilkår gjelder 

for bruk av teknologien i de aktuelle kjøretøygruppene, bør både anmodningen og søknaden behandles i én og samme 

beslutning. 

5) En 12-volts motorgenerator kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, 

eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, det vil si tilsvarende en alminnelig 

vekselstrømsgenerator. Teknologien som omfattes av anmodningen og av søknaden, gjelder en effektiv generator-

funksjon i 12-volts motorgeneratorer. 

6) Den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator er allerede godkjent ved gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2017/785 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728(8) som en innovativ teknologi til bruk i 

personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor samt i visse NOVC-HEV-kjøretøyer i de samme 

kjøretøygruppene. Den innovative teknologien er også godkjent til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer som kan 

kjøre på visse alternative drivstoffer. I henhold til de nevnte gjennomføringsbeslutningene kan den innovative 

teknologien redusere CO2-utslipp på en måte som bare delvis dekkes av de målingene som utføres som et ledd i 

utslippsprøvingen i henhold til NEDC. 

7) Anmodningen og søknaden viser imidlertid til WLTP, og det påvises at også målingene som foretas som del av 

utslippsprøvingen i henhold til WLTP, bare delvis dekker den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien 

brukt i effektive 12-volts motorgeneratorer. 

8) På grunnlag av erfaringene fra vurderingen av søknadene som er godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 

og (EU) 2020/728, og tatt i betraktning opplysningene som gis i den foreliggende anmodningen og søknaden, er det på 

tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator 

oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) 2019/631 og kriteriene for godkjenning angitt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

9) Anmodningen og søknaden gjelder bruk av den effektive generatorfunksjonen til en 12-volts motorgenerator i 

henholdsvis personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, eller i NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M1 eller N1 som 

kan kjøres på de nevnte drivstoffene og for hvilke det kan brukes ukorrigerte målte verdier for drivstofforbruk og CO2-

utslipp, i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning EU) 2017/1151. 

10) Både anmodningen og søknaden viser til metoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonene ved bruk av 12-volts 

effektive motorgeneratorer som er angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785, med unntak av 

forslagene om å endre gjennomsnittshastigheten fra den som brukes ved NEDC (33,58 km/t) til den som brukes ved 

WLTP (46,6 km/t), og å innføre en innkjøringsprosedyre. 

11) Ettersom det bør tas hensyn til vilkårene i WLTP, bør gjennomsnittshastigheten fastsettes til 46,6 km/t.  

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 

(7) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728 av 29. mai 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som 

benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer, som innovativ teknologi i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 (EUT L 170 av 2.6.2020, s. 21). 
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12) Når det gjelder tilføyelsen av en innkjøringsprosedyre til prøvingsmetoden for motorgeneratoren, gis det ikke en 

tilstrekkelig nøyaktig beskrivelse verken i anmodningen eller i søknaden av hvordan slik innkjøringsprosedyre skal 

foretas, eller hvordan det skal tas hensyn til virkningen av innkjøringen. Dessuten inngår det allerede i prøvingsmetoden 

som er angitt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785, at det om nødvendig kan tas hensyn til slike virkninger, 

ettersom det er et krav at virkningsgraden for motorgeneratorens generatorfunksjon skal måles minst fem ganger. 

Ettersom virkningsgraden for motorgeneratorens generatorfunksjon bestemmes på grunnlag av gjennomsnittet av 

måleresultatene, kan det derfor tas tilstrekkelig hensyn til eventuelle innkjøringsvirkninger, enten de er positive eller 

negative, ved den endelige bestemmelsen av virkningsgrad, om nødvendig ved å øke antallet målinger. På bakgrunn av 

dette er det ikke hensiktsmessig å supplere prøvingsmetoden med en ytterligere spesifikk innkjøringsprosedyre som 

foreslås i anmodningen og søknaden. 

13) For å ta hensyn til bruken av alternative drivstoffer foreslås det i anmodningen og søknaden å inkludere i 

prøvingsmetoden for disse drivstoffene ytterligere faktorer for faktisk effektforbruk, omregningsfaktorer for drivstoffor-

bruk samt ytterligere koeffisienter for den ekstra massen. 

14) Når det gjelder de foreslåtte faktorene for faktisk effektforbruk og omregningsfaktorene for drivstofforbruk, bør disse 

inkluderes i prøvingsmetoden, idet det tas hensyn til at de er hentet fra de tekniske retningslinjene. Når det gjelder de 

foreslåtte koeffisientene for ekstra masse, ble det ikke framlagt noen klar begrunnelse for bruken av de foreslåtte 

verdiene, og i mangel av en slik begrunnelse bør koeffisientene for ekstra masse fastsettes ved bruk av referanseverdiene 

som allerede inngår i de tekniske retningslinjene. 

15) Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset omfang på unionsmarkedet som helhet, er det ikke hensiktsmessig å skille 

dette drivstoffet fra bensin med henblikk på prøvingsmetoden. Dette innebærer at verdiene for faktisk effektforbruk, 

omregningsfaktor for drivstofforbruk og koeffisientene for ekstra masse som skal brukes for E85, skal være de samme 

som for bensin. 

16) Både i anmodningen og i søknaden foreslås det nye laveste virkningsgrader for generatorfunksjonen til 12-volts 

motorgeneratoren. Det anses imidlertid som hensiktsmessig å beholde de laveste virkningsgradene som er fastsatt i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728, tatt i betraktning at det ikke er framlagt bevis til støtte for at 

motorgeneratorer med lavere virkningsgrad vil oppfylle kravet om markedsdekning fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

17) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, dersom vilkårene fastsatt i denne beslutningen er oppfylt. For dette 

formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ der det bekreftes at den innovative teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at 

utslippsreduksjonen er bestemt i samsvar med prøvingsmetoden beskrevet i denne beslutningen. 

18) For å fremme en større utbredelse av den innovative teknologien i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner ved den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 

flere typer 12-volts motorgeneratorer. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid anvendes en ordning som 

oppmuntrer til utbredelse av bare de typene motorgeneratorer som har høyest virkningsgrad. 

19) Det er typegodkjenningsmyndighetens ansvar å grundig verifisere at vilkårene fastsatt i denne beslutningen for 

sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en innovativ teknologi, er oppfylt. Dersom 

sertifisering utstedes, bør den ansvarlige typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle opplysninger som er tatt i 

betraktning for sertifiseringen, registreres i en prøvingsrapport og oppbevares sammen med verifiseringsrapporten, og at 

denne informasjonen stilles til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

20) Med henblikk på å bestemme 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(9), må 

den innovative teknologien tildeles en individuell kode.  

  

(9) 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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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Innovativ teknologi 

Den effektive generatorfunksjonen i en 12-volts motorgenerator godkjennes som en innovativ teknologi som definert i artikkel 

11 i forordning (EU) 2019/631, idet det tas hensyn til at den bare delvis omfattes av standardprøvingsprosedyren angitt i 

forordning (EU) nr. 2017/1151, og forutsatt at teknologien oppfyller følgende vilkår: 

a) Den er montert i personbiler og lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor som kan kjøre på bensin, diesel, flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) eller E85, samt i visse hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading 

(NOVC-HEV-kjøretøyer) i gruppe M1 eller N1 som er i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 og som kan kjøre på de nevnte drivstoffene. 

b) Generatorfunksjonens virkningsgrad, fastsatt i samsvar med metoden beskrevet i vedlegget, er minst 

i) 73,8 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

ii) 73,4 % for bensin- eller E85-drevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer, 

iv) 74,6 % for LPG-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

v) 74,1 % for LPG-drevne kjøretøyer med turbolader, 

vi) 76,3 % for CNG-drevne kjøretøyer uten turbolader, 

vii) 75,7 % for CNG-drevne kjøretøyer med turbolader. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan med henvisning til denne beslutningen søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke teknologien som er godkjent i samsvar med artikkel 1 («den innovative 

teknologien»), i en eller flere 12-volts motorgeneratorer. 

2. Produsenten skal sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra et uavhengig, godkjent organ der 

det bekreftes at vilkårene fastsatt i artikkel 1 er oppfylt. 

3. Dersom utslippsreduksjoner er sertifisert i samsvar med artikkel 3, skal produsenten sikre at den sertifiserte CO2-

utslippsreduksjonen og miljøinnovasjonskoden nevnt i artikkel 4 nr. 1 registreres i samsvarssertifikatet til de aktuelle 

kjøretøyene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke den innovative 

teknologien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Dersom en produsent søker om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den innovative teknologien i flere enn 

én type 12-volts motorgenerator for én kjøretøyversjon, skal typegodkjenningsmyndigheten fastslå hvilken type av de 12-volts 

motorgeneratorene som er prøvd som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen. Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av 

nr. 4. 

3. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, skal 

godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller CNG. 

b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonsverdien for bensin. 
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4. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 og 2, og miljøinnovasjonskoden som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. 

5. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere alle opplysninger som er tatt i betraktning for sertifiseringen, i en 

prøvingsrapport og oppbevare den sammen med verifiseringsrapporten som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal stille denne 

informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

6. Typegodkjenningsmyndigheten skal bare sertifisere CO2-utslippsreduksjoner dersom den finner at den innovative 

teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, og dersom CO2-utslippsreduksjonen bestemt i samsvar med nr. 3.5 i 

vedlegget er på 0,5 g CO2/km eller mer, som spesifisert i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 for personbiler, og i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for lette 

nyttekjøretøyer. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode 33. 

2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er registrert med henvisning til denne miljøinnovasjonskoden, kan tas i 

betraktning ved beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 27. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien som benyttes i en 12-volts effektiv 

motorgenerator for personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske 

personbiler og lette nyttekjøretøyer 

1. INNLEDNING 

I dette vedlegget angis metoden for å bestemme reduksjonen i utslipp av CO2 (karbondioksid) ved bruk av den effektive 

generatorfunksjonen i en 12-volts motorgenerator («12 V motorgenerator») i et kjøretøy i gruppe M1- eller N1 som angitt i 

artikkel 1. 

2. BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD FOR 12 V MOTORGENERATOREN 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med følgende presiseringer: 

Produsenten skal dokumentere overfor typegodkjenningsmyndigheten at frekvensområdene til 12 V motorgeneratoren er 

de samme som eller svarer til dem som er angitt i tabell 1. 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren skal bestemmes på grunnlag av målinger ved hvert av driftspunktene angitt i 

tabell 1. 

Strømstyrken til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt skal være halvparten av merkestrømmen. Ved hvert 

driftspunkt skal 12 V motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant under målingen, med spenningen på 

14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min-1] 

Frekvens for driftspunkter 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt i ( ) [%] skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

 

der, for hvert driftspunkt i, 

Ui er spenningen [V] 

Ii er strømstyrken [A] 

Μi er dreiemomentet [Nm] 

ni er omdreiningshastigheten [min-1]. 

For hvert driftspunkt skal målingene utføres minst fem ganger etter hverandre, og virkningsgraden skal beregnes for hver 

av disse målingene ( ), der j er indeksen som viser til ett sett av målinger. 

For hvert driftspunkt skal gjennomsnittet av disse virkningsgradene ( ) beregnes. 

Virkningsgraden for 12 V motorgeneratoren (ηMG) [%] skal beregnes i samsvar med formel 2.  
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Formel 2 

 

der 

 er gjennomsnittlig virkningsgrad for 12 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1. 

3. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON OG USIKKERHETEN VED DENNE 

3.1. Reduksjon i mekanisk effekt 

Differansen (ΔPm) [W] mellom reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 12 V motorgeneratoren under virkelige forhold 

(ΔPmRW) og reduksjonen i mekanisk effekt ved bruk av 12 V motorgeneratoren under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) 

skal beregnes i samsvar med formel 3. 

Formel 3 

 

der 

ΔPmRW skal beregnes i samsvar med formel 4, og ΔPmTA skal beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

 

Formel 5 

 

der 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

PRW er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA er effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηB er referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

3.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen for 12 V motorgeneratoren ( ) [g CO2/km] skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 6 
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der 

ΔPm er differansen mellom reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold og reduksjonen i mekanisk effekt 

under typegodkjenningsforhold, som bestemt i nr. 3.1 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

VPe er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

CF er omregningsfaktoren som angitt i tabell 3 [g CO2/l] 

Tabell 2 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin- eller E85-drevet uten turbolader 0, 264 

Bensin- eller E85-drevet med turbolader 0, 280 

Dieseldrevet 0, 220 

LPG-drevet 0, 342 

LPG-drevet med turbolader 0, 363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) uten turbolader 0, 259 

CNG (G20) med turbolader 0, 275 

Tabell 3 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795 

3.3. Beregning av usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen 

Usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen beregnet i samsvar med nr. 3.2 skal kvantifiseres som beskrevet i det 

følgende: 

Først skal standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ved hvert driftspunkt ( ) [%] beregnes i 

samsvar med formel 7. 

Formel 7 
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der 

m er antallet målinger j foretatt for å fastslå 12 V motorgeneratorens virkningsgrad ved hvert driftspunkt i som 

angitt i nr. 2 

 er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren beregnet for en individuell måling j ved driftspunkt i som 

angitt i nr. 2 [%] 

 er den gjennomsnittlige virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren beregnet for et driftspunkt i som 

bestemt i nr. 2 [%] 

Deretter skal standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren ( ) [%] beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

 

der 

 er som bestemt i samsvar med formel 7 [%] 

hi er frekvensen for driftspunkt i som angitt i tabell 1. 

Til slutt skal usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) [g CO2/km] som oppnås med 12 V motorgeneratoren, 

beregnes i samsvar med formel 9, og skal ikke overstige 30 % av CO2-reduksjonen. 

Formel 9 

 

der 

PRW er effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA er effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

VPe er det faktiske effektforbruket som angitt i tabell 2 [l/kWh] 

CF er drivstoffomregningsfaktoren som angitt i tabell 3 [g CO2/l] 

v er gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTP, som er 46,6 km/t 

 er standardavviket for virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren [%] som bestemt i samsvar med formel  

8 [%] 

ηMG er virkningsgraden til 12 V motorgeneratoren som bestemt i nr. 2 [%] 

3.4. Avrunding 

CO2-utslippsreduksjonen ( ) beregnet i samsvar med nr. 3.2 og usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen ( ) 

beregnet i samsvar med nr. 3.3 skal avrundes til maksimalt to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (dvs. den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 
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3.5. Kontroll mot minimumsterskelen for CO2-utslippsreduksjon 

Typegodkjenningsmyndigheten skal for hver kjøretøyversjon utstyrt med 12 V motorgeneratoren sikre at minimums-

terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 er 

overholdt. 

Når typegodkjenningsmyndigheten verifiserer at minimumsterskelen er overholdt, skal den, i samsvar med formel 10, ta 

hensyn til CO2-utslippsreduksjonen bestemt i nr. 3.2, usikkerheten bestemt i nr. 3.3 og, dersom det er relevant, en CO2-

korreksjon ved positiv massedifferanse (Δm) mellom 12 V motorgeneratoren og referansegeneratoren. 

I forbindelse med korreksjonen for positiv masse skal referansegeneratorens masse fastsettes til 7 kg. 

Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten informasjon om massen av 12 V motorgeneratoren som sertifisert av 

leverandøren. 

Formel 10 

 

der 

MT er 0,5 g CO2/km, som angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning nr. 725/2011 og (EU) 

nr. 427/2014 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.2 [g CO2/km] 

 usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 CO2-korreksjon dersom det er en positiv forskjell (Δm) [kg] mellom 12 V motorgeneratorens og 

referansegeneratorens masse, beregnet i samsvar med tabell 4 [g CO2/km] 

Tabell 4 

Drivstofftype CO2-korreksjon ( ) [g CO2/km] 

Bensin/E85 0,0277 • Δm 

Diesel 0,0383 • Δm 

LPG 0,0251 • Δm 

CNG 0,0209 • Δm 

4. SERTIFISERING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres av typegodkjenningsmyndigheten i samsvar med artikkel 11 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 eller (EU) nr. 427/2014( ) [g CO2/km], er den som er beregnet i 

samsvar med formel 11. CO2-utslippsreduksjonen skal registreres i typegodkjenningssertifikatet for hver kjøretøyversjon 

utstyrt med 12 V motorgeneratoren. 

Formel 11 

 

der 

 er CO2-utslippsreduksjonen som bestemt i samsvar med formel 6 i nr. 3.2 [g CO2/km] 

 er usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 12 V motorgeneratoren, beregnet i samsvar 

med formel 9 i nr. 3.3 [g CO2/km] 

 __________  


