
WLTP & RDE
De nye testprocedurer
Nye værdier. fra NEDC til WLTP.

WLTPs nye testprocedurer er baseret på en tilnærmelse af 
testbetingelserne til de virkelige forhold, hvilket betyder, at de 
fastsatte værdier også får større relevans ift. virkeligheden. 
Ændringerne omfatter fx de omdefinerede, signifikant strengere 
testbetingelser og højere hastigheder, samt en væsentligt længere 
testvarighed (30 minutter i stedet for 20).

For at opnå en mere præcis bestemmelse af CO2-emissionerne, 
omfatter den nye testprocedure ikke kun standardudstyr - som det 
tidligere var tilfældet - men også alle former for ekstraudstyr til et 
køretøj. Dette giver to værdier for hver køretøjstype: Den laveste og 
højeste mulige værdi for standardforbrug mht. aerodynamik, vægt 
og rullemodstand. Takket være WLTP, kan man nu bedre vurdere et 
køretøjs forbrug og CO2-emissioner i fremtiden. Ved en given 
køretøjskonfiguration, får man den individuelle standardværdi 
direkte. 

På trods af den store nøjagtighed, er der naturligvis også mulighed 
for afvigelser med denne testprocedure. Dagligt forbrug og 
CO2-emissioner er fortsat underlagt forskellige betingelser mht. 
topografi, klima og personlig kørestil. Trafiksituationen, den aktuelle 
belastning og brugen af apparater som fx klimaanlæg påvirker 
tillige køretøjets forbrug. 

En ting er sikker: Testbetingelserne er mere realistiske end før, hvilket 
betyder, at man på tryk kan forvente højere værdier for brændstof-for-
brug og CO2, samt lavere intervaller for elbiler. Det får dog ikke nogen 
negativ indvirkning på det reelle brændstofforbrug eller -interval.

Som førende leasingleverandør har Alphabet længe hjulpet partnere 
med at definere, implementere og administrere skræddersyede, bære-
dygtige mobilitetsløsninger. I nogle tilfælde omfatter det også at 
hjælpe virksomheder med at nå deres mål for bæredygtighed samt 
reducere deres CO2. Det er en selvfølge, at Alphabet også 
fremover kritisk vil fokusere på den bedste måde at optimere WLTP på.  

WLTP blev obligatorisk for nye typegodkendelser i september 2017. 
Loven angiver dog, at de værdier, der måles med WLTP, først formidles 
med en beregning, der oversætter dem tilbage til NEDC-værdier. 
EU-kommissionen har udviklet en korrelationsteknik til dette formål, 
som gælder på lige vilkår for alle bilfabrikanter. Fasens formål er at 
forenkle overgangen. Dens varighed afhænger af den respektive 
nationale lovgivning og vil således variere fra marked til marked.

I september 2018 forpligtes alle producenter til at teste de køretøjer, 
der sælges i EU, Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland i 
overensstemmelse med WLTP. 

Endelig skal alle lande, der indfører EU-lovgivningen for køretøjer 
inden december 2020, angive og formidle WLTP-værdierne for 
alle køretøjer.
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Bemærk venligst, at alle køretøjer, som er indregistreret før 01.09.2017, ikke påvirkes af indførelsen af WLTP.

WLTP for alle nyregistrerede køretøjer

NEDC WLTP
Antal testcyklusser 1 Op til 4
Cyklustid 20 minutter 30 minutter
Cyklusafstand 11 Kilometer 23,25 Kilometer
Kørefaser 2 4 (mere ikke-bymæssig brug)
Gennemsnitshastighed 34 km/t 46,5 km/t
Højeste hastighed 120 km/t 131 km/t
Effekt af ekstraudstyr Ingen Ja
Gear skift Fast Variabel
Testtemperatur Mellem 20 og 30 °C 23 °C



De 28 medlemslande i EU samt Norge, Island,
Schweiz, Liechtenstein, Tyrkiet og Israel 
indfører WLTP. 
Det præcise tidspunkt, hvor WLTP indføres, 
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.
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—

Ægte kørselsemissioner.
Begrænsning af forureningsværdier på vejen.

Ud over WLTP, bliver RDE (Real Driving Emissions) også obligatorisk 
for alle bilfabrikanter i EU, Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, 
Israel og Irland fra september 2018. 

Disse RDE-tests måler emissionerne af forurenende stoffer, som 
partikler og nitrogenoxider (NOx), direkte på vejen. Denne metode 
bestemmer de gennemsnitlige emissionsværdier, der kan forventes 
under daglig kørsel.

Nu og fremover er bilindustrien forpligtet til at udvikle innovative 
teknologier, der sikrer, at dieselbilernes motorer virker renere og 
renere ved at reducere de nitrogenoxider, de udsender. Samtidig 
har vi nået et vendepunkt, hvor bæredygtig mobilitet og bæredyg-
tige mobilitetskoncepter hurtigt øger deres betydning og popula-
ritet. Dette gælder især i byområder, hvor et stigende antal bilister 
vælger at deltage i en bildelingsordning og kører i elbiler eller, for så 
vidt angår virksomheder, el-varevogne. 

Nutidens flåder er en drivkraft bag udbredelsen af mobilitetskon-
cepter. De har en rækkevidde og et omfang, der let bringer grønne-
re mobilitetsmuligheder ud til den voksende klasse af miljøbevidste 
brugere. Matchet mellem den mest moderne teknologi og det 
nyeste inden for bæredygtige, fleksible mobilitetsløsninger giver 
medarbejdere adgang til innovative transportformer.

Faldende værdier.  Stigende udfordring.

EU's udstødnings- og emissionstandard definerer de gyldige grænser 
for udstødningsemissioner, som fx nitrogenoxider og partikler, i EU.
Grænserne varierer alt efter motor- og køretøjstype. Af hensyn til klima-
beskyttelsen og luftkvaliteten intensiveres grænserne løbende. Dette 
giver bilproducenterne nye udfordringer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende WLTP eller RDE, skal du kontakte 
din repræsentant i Alphabet eller selv læse mere på internettet: www.
alphabet.com/en-ww/wltp. 

Mere dagligdags relevans. Mindre tvetydighed.

I 1992 indførte man den nye europæiske kørecyklus (New European 
Driving Cycle/NEDC). Siden da, har man brugt proceduren til at bes-
temme køretøjernes brændstofforbrug og emissionsværdier. Imidlertid 
er betingelserne for denne laboratorietest ufordelagtige, når det gæl-
der bestemmelse af realistiske forbrugs- og emissionsværdier.

I september 2018 erstatter en ny kørecyklus, kaldet WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure), NEDC. Denne laboratorie-
test suppleres af en emissionstest, der måler forurenende stoffer direkte 
på vejen: RDE (Real Driving Emissions/Ægte kørselsemissioner). De nye 
testprocedurer giver forbrugerne bedre mulighed for at estimere deres 
køretøjs brændstofforbrug og emissioner i fremtiden.

“Den nye test sikrer, at laboratoriemålingerne afspejler bilens 
ydeevne på vejen bedre“ 
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