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1 Indledning 

Til brug for konkrete miljøvurderingsopgaver ønsker Sweco Danmark A/S 
emissionsfaktorer for vejtrafikken beregnet for perioden 2018-2040 med ud-
gangspunkt i det seneste historiske år 2018. 

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

De beregnede emissionsfaktorer leveres i følgende detaljeringsgrad: 

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

 Emissionsfaktorer ved forskellige rejsehastigheder for hhv. bykørsel 
(inkl. koldstart), landevejskørsel og motorvejskørsel. 

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

 Emissionskomponenter: SO2, CO2, NOx, partikler (udstødning), CO, 
CH4, NMVOC og N2O. 

 Beregningsår: 2018-2040. 
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2 Inputdata 

Som inputdata for emissioner bruger DCE-modellen rejsehastighedsaf-
hængige emissionsfaktorer (g/km) for alle køretøjskategorier fra den euro-
pæiske vejtrafikemissionsmodel COPERT 5. Modellen indeholder emissions-
data for en lang række emissionskomponenter og er opdelt i lag efter køre-
tøjskategori, drivmiddel (benzin, diesel, CNG (komprimeret naturgas), plug-
in hybrid), motorstørrelse/totalvægt og euronorm.  
 
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 opdeler 
endvidere trafikarbejdet i by, land og motorvej. 
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3 Beregning af emissionsfaktorer 

For de enkelte lag i modellen beregnes emissionerne pr. prognoseår som 
produktet af emissionsfaktoren (g/km) og trafikarbejdet (km). Beregnin-
gerne udføres med en model udviklet på DCE, der følger COPERT V model-
lens opdeling og beregningsmetode.  
 
Beregningerne tager hensyn til koldstart ved bykørsel for personbiler og va-
rebiler samt katalysatorslid som funktion af samlet kørsel for benzinkøretø-
jer. En nærmere beskrivelse af beregningsmetoden kan ses i f.eks. Winther 
(2020). 
 
Emissionsberegningerne laves særskilt for by-, land-, og motorvejskørsel og 
gradueret efter forskellige rejsehastigheder (med spring á 5 km/t) inden for 
de tre trafikkategorier. De benyttede rejsehastigheder for de forskellige køre-
tøjskategorier ses i Tabel 1. 
 
Tabel 1.  Rejsehastigheder (spring á 5 km/t) der beregnes emissionsfaktorer for i de enkelte 

køretøjskategorier. 

Køretøjskategori Rejsehastighed med spring á 5 km/t 

 Bykørsel (km/t) Landevejskørsel 

(km/t) 

Motorvejskørsel 

(km/t) 

Personbiler 10-70 45-100 75-130 

Varebiler 10-70 45-100 75-130 

Lastbiler 10-70 45-100 75-100 

Rutebusser 10-70 45-80 75-80 

Turistbusser 10-70 45-100 75-100 

 
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 emissioner - udgør en stigende 
del af det samlede trafikarbejde inden for køretøjskategorien frem mod 2040. 
 
Bilag 1 indeholder de endelige emissionsfaktorer for SO2, CO2, NOx, partikler 
(udstødning), CO, CH4, NMVOC, N2O beregnet for personbiler, varebiler, 
lastbiler, rutebusser og turistbusser i perioden 2018-2040. Emissionsfakto-
rerne er vist ved forskellige rejsehastigheder (med spring á 5 km/t) inden for 
hver af de tre trafikkategorier by-, land- og motorvejskørsel. 
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