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VTI notat 43-2002 

Förord 
På uppdrag av Naturvårdsverket har VTI genomfört ett uppdrag benämnt ”En 
kontroll av utsläppsmodeller genom jämförelse av EMV med COPERT III”. 

Uppdraget har genomförts med Ulf Hammarström, VTI, som projektledare. För 
datatekniska frågor har Bo Karlsson, VTI, anlitats. Dokumentationen har 
granskats av Olle Eriksson, Linköpings Universitet.1 Kontaktperson på Natur-
vårdsverket har varit Kjell Andersson. 
 
Linköping december 2002 
 
 
 
Ulf Hammarström 
 
 
 
 

                                                 
1 Olle Eriksson använder COPERT III inom ett uppdrag från KFB/VINNOVA benämnt: 
Matematiska modeller för komplexa problem inom väg- och trafikområdet, utvidgat samarbete 
mellan VTI och Linköpings Universitet (Delprojekt för doktorand i statistik). 
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Sammanfattning 
För uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp rekommenderar EU användning av 
ett datorprogram benämnt COPERT III. En svensk användarhandledning har 
sammanställts för COPERT III baserad på den användarhandledning som följer 
med programmet och på den till programmet hörande tekniska beskrivningen. 

Syftet har både varit att förbättra möjligheterna till COPERT-användning och 
att utföra jämförande beräkningar mellan COPERT och den svenska motsvarig-
heten EMV. Genom sådana jämförelser fås indikation på eventuella fel både i 
COPERT och i EMV 

En beräkning i COPERT avser ett år. För varje beräkningsår skall det finnas en 
datafil. 

Till mera anmärkningsvärda skillnader mellan COPERT och EMV hör att ut-
släpp av partiklar från bensindrivna fordon inte beaktas i COPERT. 

Utdata från COPERT omfattar ett stort antal ämnen, totalt över 100 stycken. 
Av dessa utgör ”NMVOC speciation” 89 stycken. Merparten av dessa ämnen be-
räknas i COPERT baserat på fasta fördelningar för avdunstning och övriga kol-
väteutsläpp exklusive metan. 

För svenska förhållanden har en speciell version av EMV utvecklats, TCT, för 
beskrivning av s.k. ”oreglerade ämnen”. Utdata från TCT omfattar 10 ”oreglerade 
ämnen”. I TCT används emissionsfaktorer (g/km) per ämne och fordonstyp, till 
skillnad från COPERT. 
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1 Inledning 
För uppföljning av vägtrafikens avgasutsläpp rekommenderar EU användning av 
ett datorprogram benämnt COPERT III. Utvecklingen av COPERT III har finansi-
erats av European Environment Agency (EEA), vilket bl.a. beskrivs på den hem-
sida som finns länkad till COPERT2. Primärt har utvecklingen av COPERT III 
gjorts med målet att programmet skall användas för officiella årliga inventeringar 
av vägtrafikens avgasutsläpp. COPERT III betraktas som en del av CORINAIR-
programmet. CORINAIR utgörs av en grupp datorprogram för att understödja de 
europeiska ländernas arbete med sammanställningar av utsläppsstatistik. 

Den följande dokumentationen baseras huvudsakligen på den tekniska doku-
mentationen, Ntziachristos och Samaras (2000) och på manualen, Kouridis et al. 
(2000), till COPERT III. 

Trots att COPERT III finns fritt tillgängligt använder många länder egna beräk-
ningsmodeller enligt en enkät, se Keller (2001). Av de nio länder som besvarat 
enkäten använder sju egna nationella inventeringsmodeller. 

Enligt Ntziachristos och Samaras (2000) kan COPERT III användas ner till en 
upplösning av 1 km2 och per timme. En annan beskrivning av undre gräns för 
tillämpning är ett område för vilket såld mängd drivmedel inom det geografiska 
området också motsvarar förbrukningen inom samma område. Den senare 
beskrivningen av undre gräns ger en väsentligt grövre upplösning jämfört med 
den första. 

Den första dokumentationen av COPERT är från 1989 och avsåg COPERT 85. 
Därefter följde COPERT 90 (1993) och COPERT II (1997). 

COPERT III baseras främst på resultat från följande projekt: 
• COST 319, se Joumard (1999) 
• MEET, ett EU-projekt, se Hickman et al. (1999) 
• Auto Oil II, se Ntziachristos och Samaras (1999) 
• IM-projektet, se LAT/AUTh (1998) 
• EPEFE-projektet, se ACEA och Europia (1996) 
• CONCAWE om avdunstning, se CONCAWE (1992) 

 
Den s.k. EMV-modellen, se Hammarström och Karlsson (1998), är en motsvaran-
de modell som COPERT. EMV har under de senaste åren använts för den offi-
ciella uppföljningen av om den svenska vägtrafiken klarar uppställda utsläppsmål.  
 
 
2 Mål 
Målet med föreliggande dokumentation är att ge en användarhandledning för 
COPERT III avseende svenska förhållanden. Parallellt med utarbetande av denna 
handledning med tillhörande kommentarer har också jämförande beräkningar ut-
förts med EMV-modellen och COPERT III. Resultaten av denna jämförelse har 
redovisats i en separat dokumentation, se Hammarström (2002). 

Som mål ingår också att lämna förslag till förbättringar både av COPERT III 
och av EMV. 
 

                                                 
2 http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm 
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3 Övergripande programbeskrivning 
COPERT III kräver enligt Kouridis et al. (2000) minst följande ifråga om hård-
vara: 
• IBM-kompatibilitet med Pentium 100 
• 16 Mb board minne 
• dataskärm med färg, 15″ 
• grafikkort med en upplösning av 800 x 640 pixel 
• 15 Mb ledigt utrymme på hårddisken 
• CD-Rom 4x 
 
Den programversion av COPERT III som föreliggande dokumentation beskriver 
är Version 2.1–October 2000, se Kouridis et al. (2000). I fortsättningen benämns 
denna enbart med COPERT.  

COPERT omfattar både utsläpp från arbetsmaskiner och från vägtrafik. I ett 
första steg väljer man mellan vägtrafik (Snap07) och arbetsmaskiner (Snap08)3.  

Efter val av Snap07 ges en möjlighet till att gå in på en hemsida för COPERT-
information4. Från denna hemsida finns möjlighet till nerladdning både av 
programvara och av olika COPERT-dokumentationer. Dessutom finns möjlighet 
till användarsupport. De dokumentationer som föreliggande redovisning huvud-
sakligen baseras på har laddats ner från denna hemsida. 

En datafil i COPERT motsvarar förhållanden ett visst år. Skall beräkningar 
göras för flera år får man lägga upp en fil för varje beräkningsår. 

Kommunikation med programmet görs med ”rullgardins”-menyer. Åter-
kommande funktioner i dessa menyer är följande: 

• OK 
• COPERT alternativt User 
• Recalculate 
• Export to EXCEL97 
• Förflyttning steg för steg alternativt till slut eller början av en bild 
• Reports 

 
Varje bild avslutas med OK, varigenom man förflyttas upp en nivå i program-
strukturen. 
• Man kan i flera bilder välja mellan data enligt COPERT och egna data (User).  

 
De slutliga totala emissionerna beräknas i tre steg, där varje steg startas genom att 
välja Recalculate. De tre nivåerna är följande: 
• Underlag till Cold start emission factors 
• Beräkning av Emission factors 
• Beräkning av totala utsläpp 
 
Den tredje punkten är på sätt och vis uppdelad i två nivåer: totala utsläpp per fas 
och summan av dessa. 

                                                 
3 I det följande används fetstil för att beteckna begrepp i COPERT-programmet. 
4 http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm 
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Data under Activity data, Emission factors and Results kan exporteras till 
EXCEL(97). Man väljer viss mapp och under denna skrivs det namn in av an-
vändaren under vilket data skall lagras. 

Genom val av Reports får man tillgång till en väl disponerad uppställning av 
bildens data. 

De olika ämnen som beräknas av COPERT kan indelas i fyra grupper: 
• Grupp 1: ämnen för vilka en detaljerad metod existerar för beskrivning (CO, 

NOx, VOC, CH4, NMVOC och PM) 
• Grupp 2: utsläpp som funktion av bränsleförbrukning (CO2, SO2, Pb, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Se och Zn) 
• Grupp 3: ämnen för vilka en förenklad metod har valts för beskrivning som 

följd av att inte bättre funnits tillgänglig (NH3, N2O, PAH/POP, 
PCDD/PCDF) 

• Grupp 4: uppdelning av NMVOC 
 
Utsläppsberäkningarna är indelade i följande faser: 
• Hot emissions: ”emissions occuring under thermally stabilised engine and 

exhaust aftertreatment conditions” 
• Cold start emissions: “emissions during transient thermal engine operations” 
• Evaporative emissions: “only relevant for NMVOC species from gasoline 

powered vehicles” 
 
Man gör i COPERT en indelning i tre väg- och trafikmiljöer. Typiska hastighets-
områden för dessa miljöer uppges vara: 
• Urban, 10–50 km/h 
• Rural, 40–80 km/h 
• Highway, 70–130 km/h 
 
 
4 COPERT, vägtrafik 
Efter val av Snap07, vilket ger vägtrafiksalternativet, följer en dialogruta Logon. 
I namnrutan skrivs copuser, varefter OK för vidare in i programmet. 

Den första menyn som därefter visas ger alternativen: 
• File 
• Help 

 
Efter att val av beräkningsfil, under File, har slutförts följer nästa meny inne-
hållande följande alternativ: 

• Country 
• Activity data 
• Emission factors 
• Results 
• Advanced 
• Add 
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4.1 Country 
Under Country ges följande alternativ: 
• Select  
• Fuel 
• Temperatures 
• Reid vapour pressure 
• Cold start parameters 
• Canister efficiency 
 
Select: här öppnas en lista med de länder för vilka det kan finnas data tillgängliga. 
Om det land beräkningarna avser inte finns med i listan så välj User och ge 
namnet på landet som beräkningarna avser. Landspecifika data finns inte för alla 
länder i listan. 

Fuel: här finns två databilder. Bild 1 kommer upp direkt vid val av Fuel medan 
bild två nås med Advanced i bild 1. Bild 1 har följande indelning: 

• Uppgifter om förbrukad mängd bränsle under beräkningsåret: bensin, 
leaded, bensin, unleaded, diesel och LPG 

• Bränsleanvändning med två frågor: används enbart unleaded bensin?, skall 
unleaded bensin kunna användas av bilar utan katalysator? 

• Drivmedelsparametrar 
 
Den första punkten används både för kontroll av att beräknade bränslemängder är 
rimliga och som underlag för justering av fördelningen på leaded och unleaded. 

Om svaret är ja på frågan om enbart unleaded bensin används kommer ett 
eventuellt givet värde på förbrukad mängd leaded bensin att nollas. 

Ett ja på den andra frågan medför följande: 
• Om levererad mängd unleaded bensin är större än den beräknade mäng-

den görs automatiskt en justering av beräkningarna så att den beräknade 
mängden stämmer med den levererade mängden 

• Om den levererade mängden unleaded bensin är mindre än den beräknade 
mängden vidtas inga åtgärder av programmet 

 
Denna rutin borde också parallellt beakta hur stor avvikelsen är totalt för bensin 
dvs. mellan levererad och beräknad mängd.  

Hur programmet hanterat drivmedel framgår efter beräkningarna under fliken 
Advanced/Unleaded allocation, se avsnitt 4.5. 

Standardbeskrivningen av drivmedelsparametrar i bild 1 omfattar följande: 
• Svavel (% wt) 
• Bly (g/l) 
• H:C 
• Kadmium (mg/kg) 
• Koppar (mg/kg) 
• Krom (mg/kg) 
• Nickel (mg/kg) 
• Selen (mg/kg) 
• Zink (mg/kg) 
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Bild 2 under Fuel, innebär en möjlighet till val mellan följande alternativ: 
• Base Fuel 
• Stage 2000 
• Stage 2005 

 
Basbeskrivningen av emissionsfaktorer motsvarar medelbränslen enligt 1996 
EU15 medan de övriga två alternativen är vad som kan förväntas för de angivna 
åren. Användaren kan välja något av dessa tre alternativ för varje beräkning. 
Emissionsfaktorerna, bas, motsvarar körning på 1996 EU15. 

Vid val av Stage 2000 och Stage 2005 kan användaren påverka följande 
bränsleparametrar: 

• Bensin: 
– E100 (% v/v) 
– E150 (% v/v) 
– Aromater (% v/v) 
– Oxygenater (% v/v) 
– Olefiner (% v/v) 
– Bensen (% v/v) 

 
• Diesel: 

– densitet (kg/m3) 
– PCA (% v/v) 
– CN 
– T 95 (°C) 

 
Då bilden för Advanced visas framgår ur denna den avancerade beskrivningen av 
Stage 2000 och Stage 2005. Däremot finns ingen möjlighet att se vad som ingår i 
basalternativet motsvarande avancerat. Sådana data redovisas dock i Ntziachristos 
och Samaras (2000). Användaren kan förändra drivmedelskvalitet motsvarande 
Stage 2000 och 2005 men inte basalternativet. Svavelinnehåll ges endast i bild 1 
under Fuel. Det i bild 1 givna värdet presenteras automatiskt i bild 2. Den första 
bildens värden gäller för samtliga tre alternativ: Base fuel, Stage 2000 och Stage 
2005. Bränsleparametrarna i bild 1 påverkar både kall- och varmutsläpp medan 
parametrarna i bild 2 endast påverkar varmutsläpp. 

Förhållandet mellan väte- och kolatomer i bränslet används för beräkning av 
CO2.5 Två olika formler kan användas för beräkning av CO2 beroende på om det 
är end of pipe eller ultimate som söks. Övriga ämnen i utsläppen, vilka påverkas 
av bild 1, är följande: 

• Svaveldioxid 
• Bly och andra tungmetaller. 
 
Som exempel på vilka värden på bränsleparametrar som ingår kan aromathalter 

i diesel redovisas: 
• 1996 Base Fuel: 28 % 
• Fuel 2000: 26 % 
• Fuel 2005: 24 %. 

 

                                                 
5 Defaultvärden: bensin, ca 1,8, diesel, ca 2,0. 
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Aromathalterna för 1996 Base Fuel och Fuel 2000 avviker därmed mycket från 
de värden som gäller för svenska förhållanden. 

De emissionsdata, oftast i form av funktioner, vilka ingår i programmet baseras 
på vissa drivmedelskvaliteter: 

• Fordon före Euro III, 1996 Base Fuel 
• Fordon i Euro III, Stage 2000 
• Fordon i Euro IV och V, Stage 20056 

 
Då man förändrar drivmedelskvaliteten kommer också emissionsfaktorerna, varm-
utsläppen, att förändras. Sådana förändringar baseras på funktioner. Dessa ut-
trycker emissioner som funktion av de olika parametrarna i bild 2 av Fuel: 

 
FCeHOT,i,j,k = FCorri,j,Fuel/FCorri,j,Base x eHOT,i,j,k 
 
där 
 
FCeHOT,i,j,k: varmutsläppfaktor för körning på förbättrat bränsle, ämne i och 

fordonsklass j under körning på vägtyp k. 
FCorri,j,Fuel: bränslekorrektion för ämne i, fordonskategori j med Fuel 
FCorri,j,Base: bränslekorrektion för ämne i, fordonskategori j med bränslekvalitet 
Base 
eHOT,i,j,k: varmutsläpp av ämne i, fordonskategori j på vägtyp k. 
 

Vilka bränsleparametrar som ingår i FCorr varierar enligt följande: 
• Bensindrivna lätta bilar: 

• CO: ARO,E100, E150, O2 och S 
• VOC: ARO, E100, E150, OLEFIN, O2 och S 
• NOx: ARO, E100, E150, OLEFIN, O2 och S 
• Dieseldrivna lätta bilar: 

− CO: CN, DEN, PAH, och T95 
− VOC: CN, DEN, PAH, och T95 
− - NOx: CN, DEN, PAH, och T95 
− PM: CN, DEN, PAH, S och T95 

 
• Dieseldrivna tunga fordon: 

− CO: CN, DEN, PAH och T95 
− VOC: CN, DEN, PAH och T95 
− NOx: CN, DEN, PAH och T95 
− PM: CN, DEN, PAH och S 

 
Som underlag för beräkning både av kallutsläpp och avdunstning ges data om 
Temperatures. För varje månad anges genomsnittlig max- och mintemperatur7. I 
                                                 
6 Euro V, årsmodell 2008 och senare, ingår för tunga fordon medan lätta bilar går upp t.o.m. Euro 
IV. 
7 Genomsnittlig min- och maxtemperatur kan tolkas enligt följande: 

• Att man har temperaturdata timme för timme under en månad 
• Att man bildar medelvärde per timme under dygnet över månadens dagar dvs. 24 

temperaturvärden 
• Att man bland dessa 24 värden väljer min- och maxvärde 
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manualen står i anslutning till den aktuella databilden: ”Monthly minimum and 
maximum temperatures for cold start calculations”. Dessa temperaturer an-
vänds både för beräkning av kallstartseffekter och av avdunstning. Det är för be-
räkning av avdunstning som min- och maxtemperatur söks. För beräkning av kall-
startseffekter används medelvärdet (ta) av min och max. Eftersom beräkningarna 
normalt avser nationell nivå så kan här finnas frågetecken för vilka temperaturer 
som skall väljas. Statistik över temperaturdata finns inte aggregerad på nationell 
nivå utan ges med viss geografisk upplösning. Vad som borde användas är geo-
grafiskt uppdelade temperaturdata viktade med bl.a. starternas geografiska fördel-
ning. I bilden kan man välja mellan värden enligt COPERT och enligt User. 

Fuel Reid Vapour Pressure (kPa) ges per månad. Av någon anledning har 
man valt att separera RVP från Fuel. Användaren kan välja mellan COPERT-data 
och/eller att ge egna data. 

Cold Start Parameters omfattar genomsnittlig reslängd (ltrip) och beta-
värden. Den genomsnittliga reslängden är avgränsad till resor som startar med en 
motortemperatur lika med omgivningsluftens8. För att kunna uppskatta ett eget 
värde krävs uppgifter om reslängder i kombination med föregående parkerings-
tider. Beta beräknas per månad och beskriver andelen körning med en motor-
temperatur som inte nått upp till normal drifttemperatur. Beta beräknas av 
COPERT som funktion av ltrip och av ta, men kan också ges av användaren. Det 
beräknade beta-värdet avser kravnivåer fram t.o.m. Euro I. Värden för efter-
följande kravnivåer beräknas baserat på basvärdet och på korrektionsfaktorer för 
olika kravnivåer. Korrektionsfaktorerna, genomgående med värden mindre än 1, 
rubriceras som reduction factors. 

Följande alternativ finns tillgängliga i databilden: 
• ltrip, värde enligt COPERT alternativt eget 
• Beta, värde enligt COPERT alternativt egna 
• Förändring av temperaturer per månad dvs. utan att behöva ta omvägen över 

”gardin”-menyn 
• Recalculate beta om nya förutsättningar matats in och om beta-värden 

enligt COPERT markerats 
 
I den tekniska dokumentationen redovisas en funktion för beta avseende Euro I 
och tidigare årsmodeller. En och samma funktion används för samtliga ämnen: 

 
Beta = 0,6474 – 0,02545 x ltrip – (0,00974 – 0,000385 x ltrip) x ta 
 

Om beta sätts lika med 1 och ta = 0 borde ltrip motsvara kallfasens längd. Löser 
man ut ltrip med denna förutsättning blir ltrip negativ. 

I programmet ingår korrektionsfaktorer för beta enligt tabell 1. 
 

                                                 
8 Enligt manualen: ”ltrip value corresponds to the mean distance covered in trips started with an 
engine of ambient temperature”. Därmed beaktas inte resor som startar med en motortemperatur 
betydligt högre än “ambient”. 
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Tabell 1  Korrektionsfaktorer för beta. 
Kravnivå CO NOx VOC 

Euro I 1 1 1 
Euro II 0,72 0,72 0,56 
Euro III 0,62 0,32 0,32 
Euro IV 0,18 0,18 0,18 

 
Tabell 1 uttrycker en markant reduktion av andel körning i kallfas för kravnivåer 
efter Euro I. 

Monthly Canister Efficiency anges för två kravnivågrupper: Prior to 2000 
(Euro I och Euro II) och Post 2000 (Euro III och Euro IV).  

Man kan välja mellan COPERT-värden och egna värden (User). 
 
4.2 Activity data 
Fordonsparken indelas i Sector, Subsector och i Legislation Standard (Tech), 
se bilaga 1. 

För att kunna tillämpa COPERT i olika länder behövs hjälp med att kunna 
översätta mellan Technical level, bilaga 1 och de kravnivåer som finns i olika 
länder. I Ntziachristos et al. (2000) redovisas ett underlag som kan användas för 
sådana översättningar. NV har för bensindrivna personbilar föreslagit en översätt-
ning enligt tabell 2 mellan COPERT och svenska kravnivåer. 
 
Tabell 2  Emissionskrav för bensindrivna personbilar före katalysatorn. Försök 
till jämförelse kravnivåer/teknik/kravnivå mellan ECE/EU-avgaskrav och Svenska 
avgaskrav förr i tiden: nivåer innan katalytisk avgasrening infördes.9 

EU-direktiv Sverige ECE-regulation 

Revisioner av 
70/220/EEG 

Giltigt åren Svenska 
avgasregler

Aktuella 
årsmodeller i 
Sverige 

– – –1971 oreglerat –1970 

  
  

ECE 15/00-01 70/220 & 
74/290 

1972–77 

  

ECE 15/02 77/102 1978– F23 1971–75 

  ECE 15/03 78/665 1981– 
  

ECE 15/04 & 83/appr. A 83/351 1985– F40, A10 1976–88 

   88/76 & 88/436 1990– 

ECE 83/01 91/441  

A11, A12 1987/89– 

 

                                                 
9 Uppgifter från Larsolov Olson, Naturvårdsverket. 
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Det finns problem med att beskriva Subsectors för den svenska bilparken i 
följande fall: 
• Personbilar uppdelade efter cylindervolym 
• Tunga lastbilar uppdelade efter viktklass 
 
Cylindervolym ingår inte i Bilregistret avseende personbilar. För tunga lastbilar är 
viktklassen enligt COPERT bl.a. ett uttryck för förekomst av släp, vilket medför 
ett problem ifråga om att få tillgång till antalsdata med en sådan indelning. 
Exempelvis kan en och samma lastbil förekomma på väg både med och utan släp. 
I menyn under Activity data finns följande alternativ: 
• Fleet info 
• Cirkulation info 
• Evaporation share 
• Check 
• Reports 
 
Man har för de första tre punkterna en indatabild per vehicle category10. 

Under Fleet Info beskrivs: 
• Population, antal fordon  
• Annual mileage, årlig körsträcka 
• Fuel injection, andel fordon med bränsleinsprutning 
• Evaporation control, andel fordon med kontroll av avdunstning 

 
Population anges för varje fordonsklass (Sector, Subsector och Tech) i bilaga 1, 
vilket då skall motsvara antal fordon under beräkningsåret. Det antal som söks bör 
normalt vara medelantalet under året i respektive klass. Population multiplicerat 
med Annual mileage skall motsvara trafikarbetet för fordonsklassen. 

För varje klass anges Annual Mileage i km. Här finns två huvudalternativ 
ifråga om hur indata skall väljas: 

• Att utnyttja uppgifter om genomsnittlig årlig körsträcka per fordon 
• Att utgå från ett totalt trafikarbete per fordonstyp och från detta skatta årlig 

körsträcka per fordon 
 
Om det första alternativet väljs finns stor risk för att det totala trafikarbetet, vilket 
utsläppsberäkningarna grundas på, inte kommer att vara representativt. En orsak 
till avvikelse skulle kunna vara att körsträcka per fordon fördelas på nationell och 
imternationell körning. 

Genom att fordonsparken, personbilar, indelats efter cylindervolym följer en 
möjlighet att även beakta den årliga körsträckans samvariation med cylinder-
volym, vilken i sin tur har en stark korrelation med fordonsstorlek. 

Om genomsnittlig årlig körsträcka, den första punkten, väljs som alternativ för 
indata följer ett problem för de fordon som tillkommit under beräkningsåret. 
Problemet utgörs av att dessa inte körs hela året och därmed inte kan tilldelas en 
körsträcka motsvarande ett helt år. 

Då alternativet med att utgå från det totala trafikarbetet väljs, krävs att det antal 
fordon som trafikarbetet delats med för att få årlig körsträcka per fordon är samma 
som i Population. 

                                                 
10 Vehicle category: personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss, mc och moped. 
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Fuel Injection, andel som har insprutningsmotor. Insprutningsmotorer för 
bensindrift började, i Sverige, komma i liten skala på 60-talet eller tidigare. Från 
och med introduktionen av katalysatorbilar i Sverige har alla bilar bränsle-
insprutning. 

Evaporation Control motsvarar andel bensindrivna bilar utrustade med 
kanister. Detta motsvarar för svenska förhållanden alla bilar med katalysator dvs. 
fr.o.m. kravnivå A11.  

Fleet Info/Data kan på ett enkelt sätt modifieras, genom funktioner i bilden, 
avseende Population och Annual Mileage. Man kan för Population och Annual 
mileage välja mellan: 

• Att ge data klass för klass 
• Att ge ett och samma värde för alla fordon i samma kategori 
• Att multiplicera alla Annual mileage värden per kategori med samma 

konstant 
 
Om samma värden skall ges för samtliga fordonsklasser i en Sector väljs alterna-
tivet Surrogate … modification. 

Under Circulation Info/Data anges Average Speed och Driving Share. Båda 
dessa begrepp är indelade i: Urban, Rural och Highway. För varje fordonsklass i 
bilaga 1 kan därmed ges individuella körmönster (Average Speed) och fördelning 
av årlig körsträcka på områdestyp. Average Speed skall motsvara medelhastighet 
i angiven områdestyp till skillnad från exempelvis hastighet i någon mätpunkt mitt 
på länk. Den hastighet som söks är den genomsnittliga för vägtypen inom den 
region som beräkningarna avser. De möjligheter som finns att få tillgång till 
sådana hastighetsdata är bl.a. följande: 

• genom förföljelsestudier 
• genom beräkning med nätverksmodeller 

 
Observera att Driving share ges i %, vilket inte direkt framgår ur bilden. 

Som funktion av Average speed beräknas Hot emission factors och kallstart-
parametern beta. Man bör inte ge hastigheter utanför de intervall vilka anges i an-
slutning till varje emissionsfunktion, se under Emission factors. 

Ytterligare kommentarer om Circulation Info: 
• Vad som är bra med denna bild är att den ger möjlighet att beskriva att för-

delningen på olika områdestyper kan variera med fordonsålder, vilket 
indirekt uttrycks av olika kravnivåer 

• Till problemen hör att hitta data till denna bild. Det första delproblemet 
följer av oklara definitioner av de olika områdestyperna. Någon statistisk 
redovisning av trafikarbetets fördelning för svenska förhållanden finns inte 
tillgänglig11 

• Några uppgifter om medelhastighet över större områden för svenska 
förhållanden finns inte tillgänglig 

 
I Evaporation Share anges hur avdunstningen fördelas på Urban, Rural och 
Highway. Hur användaren väljer att fördela trafiken på de olika områdestyperna 
har inte någon betydelse för de totala utsläppen. Beräkning görs med en och 
                                                 
11 I EMV-modellen används indata uppdelad på landsbygd och tätort. Dessa data har ifråga om 
trafikarbete inte varit framtagna på ett helt tillfredställande sätt. En modell för beräkning av 
trafikarbete lämplig för denna typ av beräkningar redovisas i Edwards et al. (1999). 
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samma funktion för alla områdestyper. Funktionerna för avdunstning innehåller 
varken någon variabel för områdestyp eller hastighet. I bilden kan man välja 
mellan separata fördelningar per fordonsklass eller att ge en generell andel per 
områdestyp. Alternativet generell fördelning kan exempelvis innebära 80 % 
generellt för Urban och 20 % för Rural Att uppskatta en sådan representativ 
fördelning, vare sig generell eller individuell, måste betraktas som svårt. 

Valet av Check innebär en kontroll av att fördelningarna i Driving mode 
share och Evaporation Share summeras till 100 %. 

Som en kontroll av indata kan Reports användas. Med denna funktion skrivs 
översiktliga tabeller ut avseende: Fleet Data, Mileage Diastribution, Vehicle 
Speed, Evaporation Distribution, Slope Factor och Load Factor. Därmed 
avser Reports även vissa indata under fliken Advanced. 
 
4.3 Emission factors 
En indelning görs i: 
• Hot Stabilised 
• Cold Excess 
• Evaporation: Standard Corinair och Alternative Approach 
 
Alla basemissionsfaktorer, Hot Stabilised, motsvarar ett visst bränsle enligt 
följande12: 
• Pre Euro III, 1996 base fuel 
• Euro III, Fuel 2000 
• Euro IV, Fuel 2005 
 
Per Legislation Standard är därutöver följande bränslealternativ möjliga: 
• Pre Euro II, Fuel 2000 och Fuel 2005 
• Euro III, Fuel 2005 
• Euro IV, inget utöver 2005 
 
Emissionsfaktorerna, basvärdena, motsvarar en nivå som följer av fordonskontroll 
enligt direktiv 92/55/EEC, vilket avser kontrollmätning vid två tomgångsvarvtal. 

Under Hot stabilised redovisas beräknade emissionsfaktorer uppdelade på 
Urban, Rural och Highway. Användaren kan ersätta beräknade värden med egna 
värden. Om användaren under aktuell session gjort ändringar av indata kan 
Recalculate väljas varigenom nya emissionsfaktorer beräknas för de nya förut-
sättningarna. De ämnen som ingår är följande: CO, NOx, VOC, PM, FC, NH3, 
N2O och CH4. Om egna värden skall användas måste också markering göras under 
Keep. 

Basemissionsfaktorerna för Euro I motsvarar: 
• en ”fordonsålder” motsvarande en ackumulerad körsträcka av 30 000–

60 000 km 
• 1996 base fuel 

 

                                                 
12 För Euro V har Ntziakristos och Samaras (2000) inte redovisat något basbränsle. Ett rimligt 
antagande är att denna kravnivå motsvarar körning på Fuel 2005. 
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De fordonsklasser för vilka emissionsfunktioner finns är följande: 
• Bensindrivna personbilar per cylindervolymklass och kravnivåklass fram t.o.m. 

Euro I (7 klasser): CO, VOC, NOx, bränsle och CH4 
• Dieseldrivna personbilar per cylindervolymklass och kravnivåklass fram t.o.m. 

Euro I (2 klasser): CO, NOx, VOC, PM och bränsle 
• LPG-fordon, Conventional respektive Euro I: CO, NOx, VOC och bränsle 
• Fordon med 2-taktsmotorer (konstanter): CO, NOx, VOC och bränsle 
• Bensindrivna lätta lastbilar, Conventional och Euro I: CO, NOx, VOC och 

bränsle 
• Dieseldrivna lätta lastbilar, Conventional och Euro I: CO, NOx, VOC, PM och 

bränsle 
• Bensindrivna tunga fordon: CO, NOx, VOC och bränsle 
• Dieseldrivna tunga lastbilar per viktklass (som mest 4 stycken): CO, NOx, 

VOC, PM och bränsle 
• Dieseldrivna tunga bussar, Urban Buses och Coaches: CO, NOx, VOC, PM och 

bränsle 
• Motorcyklar, 2-takts, med cylindervolym över 50 cm3, Conventional och 

97/24/EC 
• Mopeder, enbart konstanter 
• Motorcyklar, 4-takts, med cylindervolym över 50 cm3 har indelats i tre 

cylindervolymklasser och i Conventional och 97/24/EC 
 
Funktioner finns oftast per Legislation standard fram t.o.m. Euro I. För de 
bensindrivna personbilarna används olika funktioner i olika hastighetsintervall. 
De förekommande ansatserna är följande: 

 
eHOT = a + b * V + c * V2 

 
alternativt 
 
eHOT = a * eb*V 
 
alternativt 
 
eHOT = a * Vb 
 
V: genomsnittlig reshastighet/Average speed (km/h). 
 

En anmärkning mot funktionerna är att funktionerna kan ge olika resultat i 
gränsen mellan två hastighetsintervall. Därmed kan en relativt sett liten hastig-
hetsskillnad ge en relativt sett stor skillnad i emissioner. 

För varje funktion visas förklaringsgraden (R2). Det högsta R2-värdet för CO, 
VOC och NOx inom gruppen av bensindrivna Euro I bilar är 0,207 och det lägsta 
0,0141. 
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För beräkning av Ultimate CO2 används följande uttryck: 
 
ECO2 = 44,011 * FC / (12,011 + 1,008 * rH:C ) 
 
ECO2: utsläpp av CO2 (g/km) 
 
FC: bränsleförbrukning (g/km) 
 
RH:C: förhållandet mellan väte- och kolatomer i bränslet. 
 

Exempel. FC=1000, rH:C= 1,8 (bensin) respektive 2,0 (diesel). Densitet= 0,755 
(bensin) respektive 0,84 (diesel) kg/dm3. Detta ger 2,403 (bensin) respektive 
2,636 (diesel) kg CO2 per dm3 bränsle. Motsvarande värden i EMV är 2,36 
respektive 2,61 kg CO2 per kg bränsle vid angivna tätheter. Därmed finns en liten 
systematisk avvikelse mellan C8 och EMV ifråga om beräkning av CO2. 

Beräkning av SO2 görs med följande uttryck: 
 
ESO2= 2 * k * FC 
 
k: svavelinnehåll i bränslet (kg/kg bränsle) 
 

Utvecklingen av varmutsläpp efter Euro I beskrivs med förändringsfaktorer enligt 
tabell 3. 
 
Tabell 3  Procentuell reduktion relativt Euro I, basvärden, för bensindrivna bilar. 
Kravnivå CO NOx VOC 
COPERT III    
Euro II 32 64 78 
Euro III 44 76 85 
Euro IV 66 87 96 
EMV    
Euro II 17 62 35 
Euro III 57 77 60 
Euro IV 82 87 80 

 
För tunga fordon används reduktionsfaktorer relativt Conventional för att beskriva 
utvecklingen fr.o.m. Euro I. En differentiering görs mellan olika vägmiljöer dvs. 
Urban, Rural och Highway. Separata värden används för olika viktklasser av 
tunga lastbilar liksom för Urban Busses och Coaches. För gruppen av lastbilar 
med totalvikt (bil + släp) större än 32 ton används reduktioner enligt tabell 4. 
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Tabell 4  Procentuell reduktion (Urban/Rural/Highway) relativt Conventional för 
dieseldrivna lastbilsekipage.* 
Kravnivå CO NOx VOC PM 
COPERT III, totalvikt över 32 ton 
Euro I 45/40/35 45/40/45 50/35/25 35/35/35 
Euro II 55/50/35 60/55/55 55/40/35 75/75/75 
Euro III 68,5/65/54,5 72/68,5/68,5 68,5/58/54,5 82,5/82,5/82,5 
Euro IV 77/74,5/66,8 80,4/78/78 78/70,6/68,2 96,7/96,7/96,7 
Euro V 77/74,5/66,8 88,8/87,4/87,4 78/70,6/68,2 96,7/96,7/96,7 
EMV, lastbilar för vilka bilens totalvikt är större än 16 ton 
Euro I 44 37 68 77 
Euro II 60 47 78 86 
Euro III 70 62 84 91 
Euro IV 79 74 88 98 
* EMV-värdena motsvarar hur emissionsfaktorerna (g/km) förändras vilket är ett uttryck både för 
motorn och fordonet i övrigt. Även COPERT-värdena hanteras i programmet på motsvarande sätt. 

 
COPERT ger en snabbare nedgång i NOx och en långsammare nedgång i PM 
jämfört med EMV. Värdena för EMV uttrycker att fordonsekipagen blivit tyngre. 
Om så också är fallet för COPERT är inte känt. 

Cold Start Overemission Factors redovisas månad för månad. De ämnen som 
redovisas är följande: CO, NOx, VOC, PM och FC. En fråga är varför färre ämnen 
beskrivs för cold start än för hot stabilised. Beräkning av kallstarteffekter har 
avgränsats till personbilar och lätta lastbilar. Liksom för varmutsläpp kan an-
vändaren välja att behålla de föreslagna värdena eller att ersätta dessa med egna 
värden. Om förutsättningarna ändrats kan man begära omräkning (Recalculate). 
En avgränsning av kallutsläpp görs till Urban under antagandet om att det i 
huvudsak enbart är i denna områdestyp som starter sker. Dock finns ett undantag: 
man kontrollerar om andelen körning med icke fullt uppvärmd motor är större än 
andelen körning i Urban. Om detta är fallet läggs ”överskottet” av kallstarttillägg 
utanför Urban. 

Man har valt att beskriva kallstarteffekter som en kvot mellan att köra viss kör-
cykel med kall motor och att köra samma körcykel med varm motor. Ett annat 
alternativ kan vara att välja en form motsvarande differensen, en mängd, mellan 
utsläppen för de två körningarna. 

Någon försämring beaktas inte för kallstarteffekter. 
Vad som redovisas är en basfunktion avseende kravnivåer fram t.o.m. Euro I. 

För Euro II och efterföljande finns det korrektionsfaktorer att kombinera med 
basfunktionen. 

Kallstarteffekter utgör en funktion av beta och av kvoten mellan utsläpp i kall-
fas och i varmfas. Den nämnda kvoten beskrivs med olika funktioner i olika 
hastighetsklasser och temperaturintervall. För varje sådan klass är kvoten uttryckt 
som en funktion av hastighet och medeltemperatur enligt följande: 

Pre-Euro I 
 
ECOLD/eHOT = a + b * ta 
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Euro I och senare 
 
ECOLD/eHOT = a + b * ta + c * V 
 

Man har valt att använda den inmatade hastigheten i Urban vid beräkning av 
kallstarteffekter med motiveringen att merparten av starter sker i tätort. 

I Evaporation kan man välja mellan Standard Corinair och Alternative 
Approach. Att det första alternativet ingår motiveras med att man vill ge konti-
nuitet till äldre COPERT-versioner. Det sägs att Hot Soak Losses för det första 
alternativet ger överskattningar om man jämför med nya mätdata. För Alternative 
Approach ingår tre delar: Diurnal, Hot Soak och Running Losses. Per fordons-
klass görs en indelning i Controlled och Uncontrolled. Användaren kan välja 
mellan att använda de av COPERT beräknade emissionsfaktorerna och egna 
värden. Om bränsletyp stage 2000 eller stage 2005 har valts följer samma 
kanister-effektivitet för alla katalysatorbilar. Detta motiveras med att ångtrycket 
på sommarbensin då blir max 68 kPa. 

Avdunstning kan beräknas för tre typer av bensindrivna fordon: personbil, lätt 
lastbil och tvåhjuliga fordon. 
 
4.4 Results 
Följande alternativ finns inom bilden Results: 
• Hot Stabilised 
• Cold Excess 
• Evaporation 
• TOTAL 
• Fuel Balance 
• NMVOC Speciation 
• Run Details 
 
Hot Stabilised redovisas per ämne, per fordonsklass (Sector, Subsector och 
Technology) och per områdestyp. De ämnen som redovisas är följande: CO, NOx, 
NMVOC, CH4, PM, N2O, NH3, bränsle, CO2, SO2, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni, Se och Zn. 
För varje ämne finns en bild. I bilden redovisas totala emissioner per fordonsklass 
och per områdestyp. 

Cold Excess innehåller redovisning både för Urban och Rural. Detta moti-
veras av att kallutsläpp under vissa förutsättningar också kan ske i Rural. Man för 
ett resonemang baserat på om den totala körsträckan med kall motor är större än 
det totala trafikarbetet i tätort. I så fall måste viss del av kallutsläppen ske på 
landsväg. Sannolikt är något fel i beskrivningen av detta i Ntziachristos et al. 
(2000)13. Separata bilder finns per ämne och per månad. I varje sådan bild redo-
visas totala utsläppen per år uppdelade på fordonsklasser och på områdestyp: 
Urban och Rural. En ytterligare fråga är varför inte Highway ingår i denna redo-
visning. 

Evaporation redovisas med separata bilder för Diurnal, Hot Soak och 
Running Losses. Indelningen är i övrigt på fordonsklass och områdestyp. En 
fråga är varför man delar upp den avdunstning som äger rum under parkering, 

                                                 
13 Man skriver:”…, while the remaining over-emissions are attributed to urban conditions”. Här 
skall med stor sannolikhet ”urban” bytas mot ”rural”. 
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Diurnal och Hot soak, på olika områdestyper då kallstartutsläpp i huvudsak läggs 
inom Urban. Det finns egentligen starkare skäl att lokalisera avdunstning, diurnal 
och hot soak, till tätort än kallstarteffekter. En avgränsning har gjorts till NMVOC 
eftersom metan inte finns löst i bensin. Om ångtryck eller lufttemperatur har 
ändrats så välj Recalculate. Samtliga data under Evaporation kan exporteras till 
EXCEL97. 

Total Emissions ger mängden utsläpp: 
• Per ämne: CO, NOx, NMVOC, CH4, PM, N2O, NH3, FC, CO2, SO2, Pb, Cu, 

Cd, Cr, Ni och Se 
• Per fordonsklass  
• Per områdestyp eller per fas 

 
Man kan välja mellan att få Summary Reports med fasindelning – hot, cold och 
evaporation – eller med indelning efter områdestyp. Här finns två alternativ: 
• Att välja bland Summary reports en och en 
• Att beställa flera i samma körning 
 
Redovisningen av CO2, SO2 och tungmetaller baseras på drivmedelsleveranser i 
indata om sådana data finns. Om inte Statistical fuel har givits som indata 
kommer enbart beräknade bränsleförbrukning att utgöra grund för uppskattning av 
CO2 och SO2. 

I Fuel Balance redovisas en jämförelse mellan drivmedelsleveranser och be-
räknad förbrukning. Detta kan betraktas som en kontrollmöjlighet. Utsläpp av 
bränslerelaterade ämnen som CO2, SO2 och tungmetaller beräknas baserat på 
bränslestatistik. Om Statistical fuel inte givits som indata kommer beräknade 
värden att redovisas både under Statistical och Calculated. Om större avvikelser 
föreligger mellan Statistical och Calculated bör man justera förutsättningarna 
och välja Recalculate. 

I NMVOC speciation redovisas ett stort antal ämnen med följande indelning: 
• Open chain and single-ring hydrocarbons, se tabell 5 
• Polyaromatic hydrocarbons, dioxins and furans, se tabell 6 

 
Den första gruppen är uppdelad på kallutsläpp, varmutsläpp och avdunstning 
medan den andra ges som en total. Avdunstning omfattar endast NMVOC efter-
som metan inte finns i bensinen och därmed inte heller kan avdunsta. 

Om NMVOC har förändrats krävs Recalculate. Här finns möjlighet att 
överföra data till EXCEL97. 
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Tabell 5  Open-chain and single-ring hydrocarbons i COPERT III. 
sethane 

 
2-methylhexane 

 
Ethylene 

 
1-hexene 

 
crotonaldehyde 

 
m-tolualdehyde 

 
1,2,4 trimethyl- 

benzene 

propane nonane propylene dimethylhexene methacrolein p-tolualdehyde 

1,3,5 trimethyl- 

benzene 

butane 

2-methyl-

heptane propadiene 1-butine butyraldehyde acetone styrene 

isobutane 

3-methyl-

hexane 1-butene propine isobutanaldehyde methylethlketone benzene 

pentane decane isobutene acetylene propionaldehyde toluene Aromatics C9 

isopentane 

3-methyl-

heptane 2-butene formaldehyde hexanal ethylbenzene Aromatics C10 

hexane 

Alkanes C10–

C12 

1,3-

butadiene acetaldahyde i-valeraldehyde m,p-xylene Aromatics C>13

heptane Alkanes C>13 1-pentene acrolein valeraldehyde o-xylene 

1,2,4 trimethyl- 

benzene 

octane 

cycloalkanes 
 

2-pentene 
 

benzaldehyde 
 

o-tolualdehyde 
 

1,2,3 trimethyl-

benzene 

1,3,5 trimethyl- 

benzene 
 
Tabell 6  Polyaromatic hydrocarbons, dioxins and furans i COPERT III. 
indeno(1,2,3-cd) 
pyrene perylene dibenzo(a,l) pyrene phenanthrene 

benzo(k)fluoranthene anthanthrene 
3,6-dimethyl-
phenanthrene napthalene 

benzo(b)fluoranthene benzo(b)fluorene benzo(a)anthracene anthracene 
benzo(ghi)perylene benzo(e)pyrene acenaphthylene coronene 
fluoranthene triphenylene acenapthene dibenzo(ah)anthracene
benzo(a)pyrene benzo(j)fluoranthene fluorene Dioxins 
pyrene dibenzo(a,j)anthacene chrysene Furans 
 
I Run Summary ges en översiktlig beskrivning av hur olika indata med mera har 
valts. Här redovisas också uppgifter om filnamn och om tidpunkt för datakörning. 
 
4.5 Advanced 
Reduction Percentage avser beskrivning av emissioner för bilmodeller efter Euro 
I. Dessa emissioner beskrivs med Euro I som bas och med separata reduktions-
faktorer per kravnivå och ämne. Man ger reduktionerna per områdestyp. Det finns 
en databild per ämne: CO, NOx, VOC, PM, och FC. Bilden innehåller default-
värden vilka kan ändras av användaren. Här finns dock inte den möjlighet som 
finns i andra bilder dvs. att välja mellan COPERT och User. Någon ytterligare 
funktion finns inte i denna bildtyp. 

Mileage Degradation kan beskrivas för tre alternativ: 
• Utan försämring och utan IM14 
• Med försämring och utan IM 
• Med försämring och med IM. 

                                                 
14 Inspection and Maintenance 
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För varje kravnivå ges ackumulerad genomsnittlig körsträcka inom klassen. För 
olika beräkningsår, vilket per kravnivå motsvarar olika fordonsålder, måste olika 
körsträckor ges per kravnivå. Användaren kan välja mellan att inte ta med eller att 
låta försämring ingå. De tillgängliga sambanden för beskrivning av försämring 
kan kommenteras enligt följande: 
• Två grupper: före Euro I och fr.o.m. Euro I där den första gruppen inte tilldelas 

någon försämring 
• Två grupper med försämring: Euro I och Euro II i en grupp samt Euro III och 

Euro IV i den andra 
• Tre hastighetsklasser: under 19 km/h, 19–63 km/h och över 63 km/h. För 

klassen 19–63 görs interpolering mellan sambanden för den lägsta och den 
högsta hastighetsklassen 

• Tre klasser med cylindervolym, undantaget NOx 
• Linjära samband 
• Som mest upp till ca 120 000 km för Euro I och II, medan därefter följande 

kravnivåer stabiliseras efter som mest 202 000 km 
• Korrektionsfaktorer för IM 
• Endast bensin 
• Endast varmutsläpp 
 
Det rekommenderas att försämringsfaktorer inte utnyttjas fram t.o.m. beräknings-
år 2000, utan endast för efterföljande år.  

Alternativet IM motsvarar ett utökat kontrollsystem jämfört med det befintlig 
inom EU (Directive 92/55/EEC). 

Emissionsfaktorerna, basvärdena, motsvarar fordonskontroll enligt direktiv 
92/55/EEC, vilket avser kontrollmätning vid två tomgångsvarvtal.  

Försämringen kan kommenteras enligt följande baserat på Ntziachristos och 
Samaras (2000): 

• Baseras på mätningar enligt UDC (19 km/h) och EUDC (63 km/h) 
• Den körsträckebaserade försämringsfaktorn uttrycks enligt följande: 
 

MC = AM x MMEAN + BM 
 

MC: den faktor som basvärdet skall multipliceras med för att få den 
resulterande varmemissionen. 

 
MMEAN: genomsnittlig ackumulerad körsträcka (km) 
 
AM: försämring per km 
 
BM: basvärde 

 
BM har tilldelats värden mindre än 1 beroende på att basemissionsfaktorerna inte 
motsvarar nya bilar. Ger man då MMEAN = 0 fås nybilsvärden. Vid 120 000 km 
gäller MC-värden enligt tabell 7. 
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Tabell 7  Försämringsfaktorer (MC) vid 120 000 km. vid 0 km exkl. utökad IM.* 
Kravnivå Euro I och II Euro III och IV 
Cyl.vol. –1,4 1,4–2 2– –1,4 1,4–2 2– 
V < 19 km/h (UDC) 
CO 2,39/,557 1,92/,543 1,67/,565 1,93/,557 1,54/,543 1,33/,565 
NOx 2,2/,282 2,2/,282 2,2/,282 1,84/,282 1,84/,282 1,84/,282 
HC 2,1/,647 1,99/,509 1,88/,432 1,71/,647 1,63/,509 1,55/,432 
V > 63 km/h (EUDC) 
CO 2,54/,509 1,77/,617 1,2/,873 2,07/,509 1,41/,617 ,89/,873** 
NOx 1,89/,424 1,89/,424 1,89/,424 1,55/,424 1,55/,424 1,55/,424 
HC 1,6/,809 1,79/,609 1,45/,707 1,26/,809 1,45/,609 1,15/,707 
* Försämring relativt basnivån, vilken inte motsvarar körsträcka =0 km. Försämringen relativt 
nybilsvärden blir väsentligt större än värdena i denna tabell. Den resulterande emissionsfaktorn 
fås genom att multiplicera basemissionen med en försämringsfaktor. 
**Fel. 
 
För andra hastighetsnivåer än för UDC och EUDC görs följande: 
• Under UDC, välj UDC-nivån 
• Över EUDC, välj EUDC-nivån 
• Mellan UDC och EUDC, interpolera 
 
Man för ett resonemang om att det är rimligt att förutsätta lägre försämring för 
Euro III och IV än för tidigare kravnivåer bl.a. som en följd av OBD (On Board 
Diagnostics). Man tar också upp att kallstartseffekterna för Euro III och IV skulle 
kunna ha försämring. Försämringen har i denna version av COPERT (III) av-
gränsats till Hot engine emissions. 

Man föreslår att ett utökat IM-program skulle ha effekt även före Euro I. I data-
bilden ingår dock ingen möjlighet till att korrigera kravnivåer före Euro I. En möj-
lighet är naturligtvis att lägga in egna Hot engine emissions. 

Man föreslår också IM-effekter på PM från dieselfordon fram t.o.m. Euro II. 
Några sådana framgår dock inte i programmets indatabilder där dessa fordons-
typer och kravnivåer inte ingår för degradation och IM. 

I EMV används separata försämringsvärden för kallstarteffekter och för 
varmutsläpp. Den metod som använts för de i EMV använda försämrings-
faktorerna har dokumenterats i Hammarström och Henriksson (1997). För varm-
utsläpp gäller följande försämring upp till 120 000 km: 

• HC, 150 % 
• CO, 61 % 
• NOx, 87 % 
• PM, 61 %. 
 

Försämringen har i EMV begränsats upp till en körsträcka av 200 000 km (mot-
svarar en fordonsålder av 13 år). Vid uppskattning av försämringsvärden till EMV 
har en uppdelning gjorts på en tätorts- respektive en landsvägskörcykel. Dessa 
värden har sedan medelvärdesbildats så att samma försämring används för tätorts- 
och landsvägskörning. 

Load Effect är avgränsad till tunga lastbilar och bussar (Heavy duty vehicles). 
De emissionsfaktorer som utgör basvärden motsvarar en lastfaktor på 50 %. Man 
kan per fordonsklass ge olika lastfaktorer per områdestyp. Om det skulle finnas en 
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samvariation mellan fordonsålder och lastfaktor skulle denna kunna beskrivas. 
Användaren kan i bilden enkelt välja mellan att använda egna värden eller bas-
värdena. Samma korrektionsfaktorer används för samtliga lastbilar och bussar i de 
olika undergrupperna. Här kan det finnas stora skillnader mellan olika körförlopp, 
Urban och Rural och mellan fordon med och utan släp. I bilden kan man välja 
mellan att korrigera eller inte korrigera för lastfaktor. 

Slope Effect kan ges per fordonsklass och per områdestyp. Man klassindelar 
lutning med tecken, vilket gör det svårt att tolka vad en sådan korrektion repre-
senterar. Om det område som beräkningarna avser är tillräckligt stort kan det 
genomsnittliga lutningsvärdet förväntas ligga nära noll. Om man skulle utnyttja 
denna bild kan separata värden ges per fordonsklass. Ett alternativ som medför att 
meningsfulla beräkningar kan utföras med dessa korrektioner är att utföra två be-
räkningar, en för motlut och en för nerförslut och ta medelvärdet av resultaten. 

Unleaded allocation. Här framgår basbränsle, leaded eller unleaded, enligt 
COPERT och vilket alternativ som använts i beräkningarna per fordonsklass. 
 
4.6 Add 
Denna programfunktion ger möjlighet att införa egna fordonsklasser. Dessa skall 
sammankopplas med beräkningsmodellens emissionsfunktioner. 

Det finns två alternativ: New Technology alternativt New Subsector. Om man 
väljer New Technology är gången följande: 

• Välj sector 
• Välj subsector 
• Lägg till New Technology och ge benämning (Provide New Technology 

Name) 
• New Technology Specification: markera Fuel Type, Technology, 

Evaporation modelling, Fuel Technology och Cold Start Modelling 
 

Alternativet New Subsector ger följande förfarande: 
• Benämn ny Subsector 
• Välj vilken Sector som ny Subsector skall tillhöra 
• Provide New Technology Name 
• Ange New Technology Specifications. 
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5 Fördelar och nackdelar per modell 
Vad som i en modell beskrivs som en fördel, att exempelvis viss funktion ingår, 
beskrivs för den andra modellen, om funktionen inte ingår, som en nackdel. 
Genom jämförelsen följer därmed ett beroende. Hade någon av modellerna jäm-
förts med annan modell, skulle nackdelarna kunnat ha blivit andra än i detta fall. 

Om en funktion ingår i någon modell, vilket förbättrar möjligheten till analys, 
följer också en ökad risk för att antalet nackdelar ökar som följd av att det kan 
finnas brister i funktionen. 

 
COPERT: 
• Fördelar: 

– en gemensam kunskapsbas för inventering på Europanivå 
– harmonisering 
– kostnadseffektivt 
– stort antal ämnen 
– i princip möjligt att använda från länknivå till nationell nivå 
– analysverktyg dvs. möjlighet till mera generella förändringar av indata 
– den direkta länken till hemsidan 
– innehåller modeller både för kallstarteffekter och avdunstning 
– både manualen och den tekniska dokumentationen kan bedömas vara 

mycket användbara, även om diverse fel påtalats 
– att både program och tillhörande dokumentationer finns enkelt tillgäng-

liga på nätet 
– att COPERT ingår i CORINAIR, vilket innebär att utdata från COPERT 

är direkt anpassade för att passa som indata till CORINAIR 
 

• Nackdelar: 
– beskrivning av antal fordon där släp ingår i fordonsdefinitionen dvs. 

svårigheter att exakt beskriva både antal och körsträcka15 
– tungarbetat då beräkningar skall utföras för olika år 
– man ser inte vilken datafil man arbetar med. Detta framgår inte förrän 

man avslutar med Save 
– beskrivningen av kallstarteffekter baserat på en kvot mellan kallutsläpp, 

höga värden och varmutsläpp, låga värden, kan vara riskabel ifråga om 
noggrannhet. I den tekniska dokumentationen finns fel i beskrivningen av 
andel körning i kallfas (beta) 

– kallstarteffekter har avgränsats till starter med en motortemperatur lika 
med den för omgivande luft 

– PM för bensindrivna bilar ingår inte 
– man måste genomföra beräkningar i flera led, vilket skulle kunna med-

föra risk för fel 
– förutsätter tillgång till bilinnehavsmodell med årsmodellfördelning 
– Load Effect skulle kunna behöva vara mera differentierad, jämför med 

EMV 
– Slope Effect kan medföra risk för betydande fel 
– indata i form av Average speed finns inte enkelt tillgängligt 

                                                 
15 Eftersom bilar inte kör permanent antingen med eller utan släp blir denna fordonsdefinition svår 
att hantera för användaren. Exempelvis kan inte uppgiften tas direkt ur Bilregistret till skillnad från 
vad som följer av definitionen i EMV. 
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I den tekniska dokumentationen förklaras avgränsningen till enbart ”kalla” starter 
med följande: ”Generally, cold start effect becomes negligibel in the region of 
25ºC in the case of CO and 30ºC in the case of VOC”. Vad detta påstående 
grundas på framgår inte. Enligt mätningar utförda på svenska bilar stämmer inte 
påståendet, se Hammarström (2001b). Enligt beräkningar med COLDSTART för 
svenska förhållanden ligger den genomsnittliga temperaturen på kylvattnet vid 
motorstart över 30ºC. Då motortemperaturen stiger går de momentana utsläppen 
asymptotiskt mot vad som gäller för ”hot stabilised”. Därmed kan det vara svårt 
att urskilja gränsen för när kallfasen upphör. En principiellt korrekt beta-funktion, 
andel körning i kallfas, borde utgöras av följande kvot: 

 
(längd på kallfasen)/(reslängd (ltrip)) 
 

Funktionen kompliceras av att både täljaren och nämnaren motsvarar för-
delningar. Observera att täljaren beror av nämnaren på så sätt att för resor för 
vilka ltrip är kortare än den körsträcka som krävs för att nå full uppvärmning så 
blir täljaren lika med nämnaren. I dessa fall blir kallfasens längd lika med res-
längden. 

Med beta uttrycks i COPERT andel körning i kallfas. En funktion redovisas för 
samtliga ämnen. För katalysatorbilar behövs minst två sådana funktioner, en för 
ämnen som inte påverkas av katalysatorn, exempelvis bränsleförbrukning och en 
för övriga ämnen. Beskrivningen av kallstarteffekter i COPERT baseras på 
Joumard och Sérié (1999). I denna finns en funktion per ämne och tekniknivå som 
uttrycker kallfasens längd som funktion av ”average speed”. Därmed är frågan om 
det brister i den tekniska dokumentationen eller om kraftiga förenklingar gjorts av 
Joumard och Sérié (1999).16 

I Hammarström (2001a) redovisas en nyligen slutförd genomgång av brister i 
EMV-modellen och förslag till förbättringar. Här följer en sammanställning av 
för- och nackdelar med EMV mot bakgrund av COPERT-jämförelsen: 

• Fördelar: 
– att beräkningar kan utföras för flera år per scenario 
– att uppdatering enkelt kan göras av viktiga indata som antal fordon 
– att en enkel bilinnehavsmodell med årsmodellfördelning ingår för 

prognoser 
– att programmet skattar indata genom interpolering och extrapolering dvs. 

man behöver inte ge alla data för varje år 
– att alla data är synliga 
– att försämring beaktas både för kall- och varmfas 
– att partikelutsläpp för bensindrivna fordon ingår 

                                                 
16 Följande text i (Ntziachristos och Samaras, 2000) förklarar till viss del uppkomna frågor om 
kallstarteffekter: ”Although the model introduced in COPERT 1990 is still used for the calculation 
of emissions during the cold start phase, new over-emission ratios have been introduced for 
catalyst equipped gasoline vehicles. The new ratios are based on a more detailed and accurate 
method which has been recently developed in the framework of MEET (Hickman, A.J. (ed), 
1999), which accounts for data and methods produced in a number of national programmes. 
However, the application of the new approach still needs to be further refined and tested. 
Therefore, an intermediate step has been decided which accommodates the findings of the revised 
methodology on the existing COPERT 1990 approach.” 
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• Nackdelar: 
– att antal ämnen är relativt sett litet och att alternativet med TCT blir mera 

arbetskrävande än COPERT-alternativet 
– att en modell för direkt beskrivning av kallstarteffekter inte ingår 
– att en modell för direkt beskrivning av avdunstning inte ingår 
– att man inte enkelt kan justera indata med multiplikatorer 

 
En av de viktigaste uppräknade punkterna för EMV är att en enkel bilinnehavs-
modell ingår i programmet. Därmed kan programmet beräkna antalsfördelningar 
av fordon för år efter det senaste med inmatade antalsdata. Även övriga datatyper 
tilldelas värden för år efter det sista med indata. 

Den metod som valts i COPERT för att beskriva alla de oreglerade ämnena ut-
gör en blandning av att använda emissionsfaktorer ämne för ämne och att använda 
en modell. För att beskriva alla de ämnen som ingår i NMVOC används fördel-
ningar. Man har olika fördelningar med följande indelning: 

• avdunstning eller övriga utsläpp 
• framdrivningssystem (bensin 4-takt, diesel, LPG) 

 
En central fråga är om man vinner eller förlorar ur noggrannhetssynpunkt med 
den valda uppdelningen av NMVOC i COPERT. Om man hade ”oändliga” 
resurser borde EMV/TCT-alternativet kunna ge högst noggrannhet dvs. man 
kunde mäta upp representativa emissionsfaktorer för varje enskilt ämne. 
COPERT:s modellering av de icke reglerade ämnena (NMVOC) bygger 
exempelvis på att fördelningen på olika ämnen är oberoende av storleken av 
NMVOC. 

Förslaget till förbättringar av respektive modell utgörs av att man åtgärdar vad 
som listats under nackdelar. 
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Klassindelning av fordonsparken i COPERT III 
 
Tabell 1  Klassindelning av fordonsparken I COPERT III. 

 
FuelType Sector Subsector Tech 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l PRE ECE 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/00-01 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/02 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/03 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l ECE 15/04 
Leaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Improved Conventional 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Open Loop 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro I – 91/441/EEC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro II – 94/12/EC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro III – 98/69/EC Stage2000 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
Unleaded Passenger Cars Gasoline <1,4 l Euro V (post 2005) 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l PRE ECE 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l ECE 15/00-01 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l ECE 15/02 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l ECE 15/03 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l ECE 15/04 
Leaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Improved Conventional 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Open Loop 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Euro I – 91/441/EEC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Euro II – 94/12/EC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Euro III – 98/69/EC Stage2000 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
Unleaded Passenger Cars Gasoline 1,4 – 2,0 l Euro V (post 2005) 
Leaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l PRE ECE 
Leaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/00-01 
Leaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/02 
Leaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/03 
Leaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l ECE 15/04 
Unleaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro I – 91/441/EEC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro II – 94/12/EC 
Unleaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro III – 98/69/EC Stage2000 
Unleaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
Unleaded Passenger Cars Gasoline >2,0 l Euro V (post 2005) 
Diesel Passenger Cars Diesel <2,0 l Conventional 
Diesel Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro I – 91/441/EEC 
Diesel Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro II – 94/12/EC 
Diesel Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro III – 98/69/EC Stage2000 
DIESEL Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
DIESEL Passenger Cars Diesel <2,0 l Euro V (post 2005) 
Diesel Passenger Cars Diesel >2,0 l Conventional 
Diesel Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro I – 91/441/EEC 
Diesel Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro II – 94/12/EC 
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Diesel Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro III – 98/69/EC Stage2000 
DIESEL Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
DIESEL Passenger Cars Diesel >2,0 l Euro V (post 2005) 
LPG Passenger Cars LPG Conventional 
LPG Passenger Cars LPG Euro I – 91/441/EEC 
LPG Passenger Cars LPG Euro II – 94/12/EC 
LPG Passenger Cars LPG Euro III – 98/69/EC Stage2000 
LPG Passenger Cars LPG Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
LPG Passenger Cars LPG Euro V (post 2005) 
Leaded Passenger Cars 2-Stroke Conventional 
Leaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Conventional 
Unleaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro I – 93/59/EEC 
Unleaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro II – 96/69/EC 
Unleaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro III – 98/69/EC Stage2000 
Unleaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
Unleaded Light Duty Vehicles Gasoline <3,5t Euro V (post 2005) 
Diesel Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Conventional 
Diesel Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro I – 93/59/EEC 
Diesel Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro II – 96/69/EC 
DIESEL Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro III – 98/69/EC Stage2000 
DIESEL Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro IV – 98/69/EC Stage2005 
DIESEL Light Duty Vehicles Diesel <3,5 t Euro V (post 2005) 
Leaded Heavy Duty Vehicles Gasoline >3,5 t Conventional 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Conventional 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Euro II – 91/542/EEC Stage II 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Euro III – 2000 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Euro IV – 2005 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 3,5 – 7,5 t Euro V – 2008 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Conventional 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Euro II – 91/542/EEC Stage II 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Euro III – 2000 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Euro IV – 2005 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 7,5 – 16 t Euro V – 2008 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Conventional 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Euro II – 91/542/EEC Stage II 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Euro III – 2000 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Euro IV – 2005 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel 16 – 32 t Euro V – 2008 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Conventional 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro II – 91/542/EEC Stage II 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro III – 2000 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro IV – 2005 Standards 
Diesel Heavy Duty Vehicles Diesel >32t Euro V – 2008 Standards 
Diesel Buses Urban Buses Conventional 
Diesel Buses Urban Buses Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Buses Urban Buses Euro II – 91/542/EEC Stage II 



Bilaga 1 
Sid 3 (3) 

VTI notat 43-2002 

DIESEL Buses Urban Buses Euro III – 2000 Standards 
DIESEL Buses Urban Buses Euro IV – 2005 Standards 
DIESEL Buses Urban Buses Euro V – 2008 Standards 
Diesel Buses Coaches Conventional 
Diesel Buses Coaches Euro I – 91/542/EEC Stage I 
Diesel Buses Coaches Euro II – 91/542/EEC Stage II 
DIESEL Buses Coaches Euro III – 2000 Standards 
DIESEL Buses Coaches Euro IV – 2005 Standards 
DIESEL Buses Coaches Euro V – 2008 Standards 
Leaded Mopeds <50 cm³ Conventional 
Leaded Mopeds <50 cm³  97/24/EC Stage I 
Leaded Mopeds <50 cm³  97/24/EC Stage II 
Leaded Motorcycles 2-stroke >50 cm³ Conventional 
Leaded Motorcycles 2-stroke >50 cm³  97/24/EC 
Leaded Motorcycles 4-stroke <250 cm³ Conventional 
Leaded Motorcycles 4-stroke <250 cm³  97/24/EC 
Leaded Motorcycles 4-stroke 250–750cm³ Conventional 
Leaded Motorcycles 4-stroke 250–750 cm³  97/24/EC 
Leaded Motorcycles 4-stroke >750 cm³ Conventional 
Leaded Motorcycles 4-stroke >750 cm³  97/24/EC 
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