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1 Indledning 

Til brug for vurdering af luftforurening i den kommende Nordhavnstunnel 
ønsker Vejdirektoratet emissionsfaktorer for vejtrafikken beregnet for perio-
den 2025-2040. 

Emissionsfaktorerne beregnes med en model udviklet på DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi (se f.eks. Winther, 2020), der benytter emissions-
data fra emissionsmodellen COPERT 5 (EMEP/EEA, 2019) samt trafikale data 
fra den danske vejtrafikprognose leveret af DTU Transport (Jensen, 2020). 
DCE-modellen bruges til de nationale emissionsberegninger udført af DCE 
ved Aarhus Universitet (Nielsen et al., 2020). 

De beregnede emissionsfaktorer leveres i følgende detaljeringsgrad: 

 Emissionsfaktorer ved forskellige rejsehastigheder for bykørsel, med 
spring á 5 km/h. 

 Køretøjskategorier: Personbiler, varebiler, lastbiler, rutebusser og tu-
ristbusser. 

 Emissionskomponenter (udstødning): NOx, PM2.5 og NO2. 

 Emissionskomponenter (ikke-udstødning): TSP, PM10 og PM2.5. 

 Beregningsår: 2025-2040. 
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2 Inputdata 

Som inputdata for de udstødningsrelaterede emissioner bruger DCE-model-
len rejsehastighedsafhængige emissionsfaktorer (g/km) for alle køretøjskate-
gorier fra den europæiske vejtrafikemissionsmodel COPERT 5. Modellen 
indeholder emissionsdata for en lang række emissionskomponenter og er 
opdelt i lag efter køretøjskategori, drivmiddel (benzin, diesel, CNG (kompri-
meret naturgas), plug-in hybrid), motorstørrelse/totalvægt og euronorm. 
 
For de ikke-udstødningsrelaterede partikelemissioner (dæk-, bremse- og 
vejslid) benyttes data fra den nationale emissionsopgørelse opdelt i tre stør-
relsesfraktioner, TSP (Total Suspended Particulate matter), PM10 og PM2.5 
(Nielsen et al., 2020; Winther, 2020). 
 
Som inputdata for bestand og trafikarbejde bruger DCE-modellen prognose-
data fra Transport DTU svarende til COPERT-modellens mest detaljerede 
lag (Jensen, 2020). Prognosen indeholder også bestands- og trafikdata for 
rene eldrevne køretøjer samt brintbiler (nul-udslipskøretøjer) og indeholder 
endvidere trafikarbejdet separat for bykørsel. 
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3 Beregning af emissionsfaktorer 

I modellen beregnes emissionerne pr. prognoseår som produktet af emissi-
onsfaktoren (g/km) og trafikarbejdet (km). Beregningerne udføres med en 
model udviklet på DCE, der følger COPERT 5-modellens opdeling og bereg-
ningsmetode.  
 
For de udstødningsrelaterede emissioner tager beregningerne hensyn til 
koldstart ved bykørsel for personbiler og varebiler samt katalysatorslid som 
funktion af samlet kørsel for benzinkøretøjer. En nærmere beskrivelse af be-
regningsmetoden kan ses i f.eks. Winther (2020). 
 
Emissionsberegningerne laves særskilt for bykørsel og gradueret efter rejse-
hastigheder mellem 10 og 70 km/t (med spring á 5 km/t). 
 
De endelige vægtede emissionsfaktorer (g/km) pr. køretøjskategori og rejse-
hastighed beregnes som den totale emission (tons) divideret med det sam-
lede trafikarbejde (mio. km) i det enkelte prognoseår. Ved beregningen tages 
hensyn til, at kørslen med rene eldrevne køretøjer, brintbiler og el-delen af 
plug-in hybrid køretøjer - der ikke udleder udstødningsrelaterede emissio-
ner - udgør en stigende del af det samlede trafikarbejde inden for køretøjska-
tegorien frem med 2040. 
 
Bilag 1 indeholder de endelige emissionsfaktorer for NOx, NO2, PM2.5 (ud-
stødning), samt de endelige faktorer for de ikke-udstødningsrelaterede parti-
kelemissioner (dæk-, bremse- og vejslid) opdelt i størrelsesfraktionerne TSP, 
PM10 og PM2.5. Emissionsfaktorerne er givet for personbiler, varebiler, lastbi-
ler, rutebusser og turistbusser i perioden 2025-2040, for rejsehastigheder mel-
lem 10-70 km/t (med spring á 5 km/t). 
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