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1 Indledning 

Til brug for beregning af transportøkonomiske enhedspriser (TØE) ønsker 
Transportministeriet fremskrevne emissionsfaktorer for vejtrafikken beregnet 
for perioden 2020-2040, samt basisemissionsfaktorer for tog, skibe og fly (året 
2020). 

Nedenfor er en liste over data, der leveres til Transportministeriet. 

A. Vejtrafik 
• Emissionsfaktorer (g/km) for bykørsel og landkørsel (vægtet lande-

vej/motorvej) med følgende specifikationer: 
1. Køretøjskategorier: Personbiler, varebiler, lastbiler, rutebusser 

og turistbusser, underopdelt som vist i bilag 1. 
2. Emissionskomponenter: NOx, PM2.5, SO2, CO2, CH4 og N2O. 
3. Emissionskomponenter (ikke-udstødning): PM2.5 for dæk-, 

bremse- og vejslid. 
4. Beregningsår: 2020-2040. 

B. Skibe og fly 
• Emissionsfaktorer (g/km) for NOx, PM2.5, SO2, CO2, CH4 og N2O for 

følgende transportmidler: 
5. Færger: Hurtigfærge, konventionel færge og LNG færge 
6. Fragtskibe: Kystfartøj og containerskib 
7. Fly: Mest almindelige flytype for jet- og turbopropfly 

C. Dieseltog 
• Energiforbrug (MJ/pladskm) og emissionsfaktorer for (g/pladskm) 

for følgende togtyper: 
1. Passagertog: DSB’s anvendte togtyper opdelt på fjern- og regio-

naltrafik, se bilag 1. 
2. Godstog: Tre størrelser (500, 1000 og 1500 BRT). 
3. Emissionskomponenter: NOx, PM2.5, SO2, CO2, CH4 og N2O. 

D. Eltog 
• Elforbrugsfaktorer for følgende togtyper: 

1. Passagertog: DSB’s anvendte togtyper vist i bilag 1, opdelt på 
fjern- og regionaltrafik: kWh/pladskm. 

2. Godstog (500, 1000 og 1500 brt): kWh/togkm. 
3. S-tog og Metro: kWh/togkm. 

 
Ud over data for de underopdelte køretøjskategorier vist i Bilag 1 tilføjes CO 
og VOC på listen af leverede emissionsfaktorer. Derudover leveres energifor-
brugsfaktorer for eldrevne varebiler, rutebusser og turistbusser samt eldrevne 
lastbiler fordelt på størrelser i projektet, og faktorer for brændstofforbrug og 
emissioner for gasdrevne rute- og turistbusser samt gasdrevne lastbiler for-
delt på størrelser. 
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2 Inputdata og beregning af emissionsfakto-
rer 

For vejtrafikken beregnes emissionerne pr. prognoseår som produktet af 
emissionsfaktoren (g/km) og trafikarbejdet (km) fordelt på by, land og mo-
torvej. Beregningerne udføres med en model udviklet på DCE, der bruger 
samme køretøjsopdeling og beregningsmetode som den europæiske vejemis-
sionsmodel COPERT 5 (EMEP/EEA, 2019). 

DCE-modellen er opdelt i lag efter køretøjskategori, drivmiddel, motorstør-
relse/totalvægt og euronorm. Som inputdata for brændstofforbrug og emis-
sioner bruger DCE-modellen rejsehastighedsafhængige emissionsfaktorer 
(g/km) for alle køretøjskategorier taget fra COPERT 5. For varebiler, plug-in 
biler1 og eldrevne køretøjer benyttes supplerende data for energiforbrug hen-
tet fra den europæiske HBEFA (Handbook of Emission Factors) model ver-
sion 4.1 (f.eks. Matzer et al., 2019).  

For de ikke-udstødningsrelaterede PM2.5-emissioner (dæk-, bremse- og vejs-
lid) benyttes emissionsdata fra den nationale emissionsopgørelse (Nielsen et 
al., 2021; Winther, 2020). 

Som inputdata for bestand og trafikarbejde bruger DCE-modellen prognose-
data fra Transport DTU svarende til COPERT-modellens mest detaljerede lag 
(Jensen, 2022).  

Emissionsberegningerne tager hensyn til koldstart ved bykørsel for personbi-
ler og varebiler samt katalysatorslid som funktion af samlet kørsel for benzin-
køretøjer. En nærmere beskrivelse af DCE-modellens beregningsmetode kan 
ses i f.eks. Winther (2020). 

De endelige vægtede faktorer for energiforbrug (g/km, MJ/km) og emissio-
ner (g/km) pr. køretøjskategori beregnes som den totale emission (tons) for 
de enkelte køretøjslag divideret med det samlede trafikarbejde (mio. km) i det 
enkelte prognoseår. Emissionsfaktorerne beregnes særskilt for bykørsel og 
vægtet for landevej og motorvej. 

For fly beregnes vægtede faktorer for energiforbrug (g/km, MJ/km) og emis-
sioner (g/km) for flytyperne B737-800 og ATR72-600, der er de mest alminde-
lige jet- og turbopropflytyper i den danske indenrigsflytrafik i 2020. Beregnin-
gerne gøres med DCE’s flyemissionsmodel, der også bruges i de nationale 
emissionsberegninger (Winther, 2020; Nielsen et al., 2021). Emissionsdata pr. 
flytype kommer fra Eurocontrol (EMEP/EEA, 2019) og flytrafikdata (opdelt i 
flytype, start- og ankomstlufthavn) kommer fra Trafikstyrelsen (2021). 

For færger beregnes vægtede faktorer for energiforbrug (g/km, MJ/km) og 
emissioner (g/km) for en hurtigfærge og en konventionel færge der begge 
bruger marin diesel olie, og en færge der benytter LNG i 2020. Beregningerne 

 
1 For plug-in personbiler og varebiler er andelen af kørte km med batteri/benzinmo-
tor sat til 50/50 % i overensstemmelse med Energistyrelsens antagelser i den natio-
nale klimafremskrivning (KF22). Kørslen med batteri/benzinmotor er videre fordelt 
på by, land og motorvej vha. kørselsfordelinger hentet fra HBEFA-modellen. 
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gøres med DCE’s skibsemissionsmodel, der også bruges i de nationale emis-
sionsberegninger (Winther, 2020; Nielsen et al., 2021). Beregningerne bruger 
rute- og færgespecifikke grunddata for antal dobbeltture, motorstørrelser 
(kW), motorbelastning (%), overfartstider (minutter) og specifikke faktorer for 
brændstofforbrug og emissioner (g/kWh.) 

For fragtskibe (2000 TEU og 3500 TEU) hentes faktorer for brændstofforbrug 
(MJ/km) og NOx-, HC- og CO-emissioner fra emissionsmodellen TEMA2015 
(Transportministeriet, 2015).  

For diesel- og eldrevne godstog (500, 1000 og 1500 BRT) hentes faktorer for 
brændstofforbrug (el og diesel) og emissioner (kun diesel) fra emissionsmo-
dellen TEMA2015 (Transportministeriet, 2015). TEMA 2015-modellens data 
for energiforbrug (kg/km) samt CO2-, SO2- og PM2.5-emissionsfaktorerne er 
justeret i dette projekt, idet det antages, at brændstoftypen skifter fra tung olie 
(TEMA 2015) til marin dieselolie (MDO) med et svovlindhold på 1000 ppm, 
der overholder kravet til svovlindhold for skibsbrændstoffer, der bruges i de 
danske farvande. 

For de forskellige typer af diesel- og eldrevne passagertog indsat i dagens tog-
trafik bruges data leveret af DSB (Mølgaard, 2021), fordelt på lyn-, intercity-, 
og regionaltrafik. For metrotog (linjerne M1/M2, M3/M4 og samlet) bruges 
energiforbrugsdata tilsendt af Metroselskabet (Fredericks, 2022).  

Bilag 1 indeholder de endelige brændstofforbrugsfaktorer og emissionsfakto-
rer for SO2, NOx, PM2.5, CO2, CH4 og N2O for vejtrafik i perioden 2020-2040 og 
faktorer for tog, skibe og fly i den nutidige trafik (2020), opdelt som beskrevet 
ovenfor, samt de endelige ikke-udstødningsrelaterede PM2.5-emissionsfakto-
rer (dæk-, bremse- og vejslid) for vejtrafikkens forskellige køretøjskategorier. 
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