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Förord 
På uppdrag av Naturvårdsverket (NV) har Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) genomfört ett uppdrag benämnt ”En kontroll av utsläppsmodeller 
genom jämförelse av EMV med COPERT III”. 

En fördjupad analys har utförts inom ramen för ett annat uppdrag benämnt 
”Förbättring och uppdatering av EMV-modellen – Etapp 2”. Uppdragsgivare för 
detta projekt har varit NV och Vägverket. 

Uppdraget har genomförts med Ulf Hammarström, VTI, som projektledare. För 
datatekniska frågor har Bo Karlsson, VTI, anlitats. Kontaktperson på NV, båda 
uppdragen, har varit Kjell Andersson och på Vägverket Martin Juneholm/Håkan 
Johansson. Gunilla Sjöberg, VTI, har svarat för slutredigeringen av rapporten. 
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Sammanfattning 
Ett alternativ till en traditionell kvantifiering av osäkerhet i en beräkningsmodell 
kan vara att jämföra utsläpp beräknade med andra motsvarande modeller. Ju större 
skillnader i beräknade värden desto större sannolikhet för att minst någon av 
modellerna är felaktig.  

För den officiella uppföljningen av utsläpp från svensk vägtrafik har den s.k. 
EMV-modellen använts under de senaste åren. EU rekommenderar för sådan upp-
följning den s.k. COPERT-modellen (III). På uppdrag av Naturvårdsverket (NV) 
har jämförande beräkningar utförts med dessa båda modeller för lika förut-
sättningar avseende bilparkens antalsmässiga fördelning på olika undergrupper, 
trafikarbete, meteorologiska förhållanden m.m. Själva jämförelsen avser därmed 
primärt emissionsfaktorer och hur de två beräkningsmodellerna har omformat in-
data till avgasutsläpp.  

Inför de jämförande beräkningarna sammanställdes indatafiler till COPERT för 
åren: 1980, 1995, 2000 och 2010. Hur detta har genomförts, liksom använda 
indata, beskrivs i föreliggande dokumentation. EMV-beräkningarna baseras på en 
datafil motsvarande den som använts för VV:s årsredovisning avseende år 2001. 
Denna fil utgör också bas för COPERT-beräkningarna.1 

Jämförelsen av de två beräkningsmodellerna har resulterat i följande avseende 
uppföljningen av de nationella utsläppsmålen: 

• kolväten (HC): 1995 till 2005 (mål: -60 %): COPERT, -53 % och EMV, 
-63 % 

• kväveoxider (NOx): 
− 1980 till 1995 (mål: -30 %): COPERT, -9 %, och EMV, -7 % 
− 1995 till 2005 (mål: -40 %): COPERT, -48 %, och EMV, -50 % 
− 1980 till 2005 (mål: -58 %); COPERT, -53 % och EMV, -54 %. 

• koldioxid (CO2) 1990 till 2010 (mål: ingen ökning): COPERT, +36 %, och 
EMV, +16 % 

 
Därmed ger COPERT en sämre utveckling än EMV för HC och CO2, medan 
beskrivningen av NOx är likvärdig. En förklaring till skillnaden avseende CO2 är 
att COPERT:s emissionsfaktorer för bränsleförbrukning inte uttrycker någon för-
ändring efter kravnivå Euro I till skillnad från EMV:s -25 % från årsmodell 1995 
till 2008. För HC, kolmonoxid (CO), NOx och partiklar (PM) beskrivs utveck-
lingen efter Euro I, både i COPERT och i EMV, av reduktionsfaktorer baserade 
på tagna beslut fram t.o.m. årsmodell 2005. För båda modellerna gäller att 
emissionsfaktorer fram t.o.m. Euro I baseras på mätdata till skillnad från efterfölj-
ande kravnivåer.  

Överensstämmelsen mellan COPERT och EMV ifråga om beskrivning av 
NOx-utvecklingen kan relateras till den speciella utredning av vägtrafikens NOx-
utsläpp som genomfördes på uppdrag av regeringen inför propositionen om 
”Transportpolitik för en hållbar utveckling”. Enligt utredningen bedömdes vägtra-
fiken klara målet för 1980 till 1995 om en NOx-reduktion på 30 %. 

För de totala utsläppen finns mer än marginella avvikelser mellan modellerna 
för varje beräknat ämne och minst ett av de studerade åren. Den största skillnaden 
gäller HC där COPERT:s värden ligger 30–40 % under EMV:s. På nivån enskilda 

                                                 
1 En fil eller ett scenario till EMV avser flera år till skillnad från COPERT. 
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fordonstyper finns för motorcyklar och mopeder betydande skillnader mera gene-
rellt. För övriga fordonstyper finns mer än marginella avvikelser i följande fall: 

• HC: speciellt stora avvikelser för bensindrivna bilar men även för diesel-
drivna 

• NOx: för lätta dieseldrivna fordon år 2000, större utsläpp enligt COPERT; 
för tunga lastbilar generellt, mindre utsläpp enligt COPERT  

• PM: för bussar, större utsläpp enligt COPERT 
• Bränsleförbrukning/CO2: för bensindrivna bilar år 2010, större utsläpp 

enligt COPERT vilket dessutom gäller för samtliga beräkningsår 
• Kvoten mellan NOx och CO2 för tunga fordon, genomgående mindre värde 

enligt COPERT och speciellt år 1980 
 
Enligt EMV kom ca 25 % av PM-utsläppen år 2000 från bensindriven trafik. Den 
bensindrivna trafiken ger enligt COPERT inga utsläpp av PM. För 2010 ger 
COPERT mycket större utsläpp än EMV för samtliga reglerade ämnen från 
dieseldrivna lätta bilar.  

Andra större mera övergripande skillnader är följande: 
• att avdunstningen relativt varmutsläpp enligt COPERT är mindre än enligt 

EMV 
• att andelen kallstartutsläpp enligt COPERT är större än enligt EMV 

 
I COPERT kan man välja mellan två alternativ för beskrivning av avdunstning, ett 
äldre (original approach) och ett nyare (alternative approach) där det äldre be-
hållits med motiveringen att kunna få kontinuitet vid jämförelse med tidigare 
uppföljande beräkningar. Den totala avdunstningen enligt original approach är ca 
2,6 gånger större än för alternative approach för beräkningsåret 2000. Avdunst-
ningen enligt EMV är ca 3,4 gånger större än enligt original approach. Om av-
dunstningen indelas i vad som brukar benämnas: running losses, hot soak och 
diurnal så ger COPERT och EMV värden på hot soak av en liknande storleks-
ordning medan COPERT ger väsentligt lägre nivåer för running losses och 
diurnal. Den stora skillnaden mellan COPERT och EMV ifråga om avdunstning 
beror sannolikt främst av att COPERT:s beskrivning görs med funktioner i vilka 
lufttemperatur och ångtryck är förklaringsvariabler medan EMV använder fasta 
avdunstningsfaktorer baserade på en standardiserad provmetod. Värdena enligt 
EMV kan vara representativa för provmetoden, men provmetodens förhållanden 
är inte representativa för svenska förhållanden. 

En betydande del av skillnaden i avdunstning mellan COPERT och EMV för-
klaras av att COPERT:s funktioner ger värden som avspeglar representativa 
svenska förhållanden medan avdunstningsvärdena i EMV motsvarar standardi-
serade prov. Med denna förklaring borde skillnaden för hot soak mellan 
modellerna vara större. Hur de olika modellerna för avdunstning skall värderas 
kompliceras av att det finns både fel och oklarheter i den till COPERT hörande 
tekniska dokumentationen, speciellt för alternative approach. 

Andelen kallutsläpp för bensindrivna personbilar år 2000 är betydligt större 
enligt COPERT än enligt EMV. En mindre del av denna skillnad förklaras av 
olika genomsnittlig reslängd i indata. I EMV beräknas totala kallutsläpp som 
produkten av totala antalet starter och merutsläpp per start. Merutsläpp för start 
ges som indata representativa för en motortemperatur av drygt 20ºC baserat på 
data från samma standardiserade provmetod som varmutsläpp för lätta bilar. 
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Dessa merutsläpp är kalibrerade mot samma underlag som varmutsläpp var-
igenom risken för att summan av varm- och kallutsläpp ska bli felaktig minskar. 
För anpassning till regionala förhållanden ges som indata korrektionsfaktorer. 
Dessa har beräknats med datorprogrammet COLDSTART. Merutsläpp per start 
uppskattas i COLDSTART baserat på kylvattentemperatur vid start. Kylvatten-
temperaturen vid start är en funktion av bl.a.: parkeringstid, meteorologiska för-
hållanden under parkeringstid, parkeringsförhållanden och användning av motor-
värmare. För varje kravnivå och ämne finns funktioner som uttrycker kall-
starttillägg som funktion av starttemperatur. COLDSTART har dokumenterats i 
en VTI-publikation liksom centrala underlag som funktioner för temperatur-
utveckling i motorn m.m.  

COPERT uppskattar kallutsläpp baserat på andel (β) körning med ej fullt upp-
värmd motor och merutsläpp för sådan körning. Samma β-funktion med genom-
snittlig reslängd och lufttemperatur som oberoende variabler används oberoende 
av drivsystem, kravnivå och ämne. Denna funktion är felaktig på flera viktiga 
punkter. 

De förhöjda utsläppen i kallfas beskrivs som funktion av lufttemperatur och 
hastighet i vissa fall. Dessa funktioner har indelats efter drivsystem, kravnivå, 
cylindervolym och ämne. Funktionen för utsläpp i kallfas uttrycker genomsnittlig 
förhöjning av utsläpp per sträckenhet under hela kallfasen. Det verkliga genom-
snittliga förhöjda utsläppet under hela kallfasen är starkt beroende av reslängd 
relativt kallfasens längd. Något sådant beroende framgår inte av COPERT-
funktionen. Risken för mer än marginella fel blir sannolikt stor. Om slutresultatet 
skall bli representativt krävs att den förenklade beskrivningen av β kompenseras 
av kallfasens utsläppsfunktioner. Även om detta skulle vara uppfyllt för viss 
region kan inte någon mera generell representativitet uppnås genom att viktiga 
förklaringsvariabler saknas i modellen. Genom att kallfasen går asymptotiskt mot 
varmfasen blir kallfasens längd ett något oprecist begrepp att basera uppskatt-
ningar av kallutsläpp på genom att den andra delen, merutsläpp under kallfas, 
uttrycks som oberoende av kallfasens längd. Någon dokumentation av modellut-
vecklingen finns inte tillgänglig. 

Både i COPERT och EMV korrigeras emissionsfaktorer som funktion av 
kvaliteten på provbränslet och kvalitet på använt handelsbränsle. I COPERT finns 
dock vissa inskränkningar vilka kan vara svåra för en användare att överblicka 
och dessutom kan tyckas helt onödiga. 

Emissionsfaktorerna för tunga dieselfordon i COPERT uttrycks som funktion 
av: cetan; T95

2; polyaromatiska kolväten (PAH); svavel (S) och bränslets täthet.  
Emissionsfaktorerna för bensindrivna fordon korrigeras i COPERT som funk-

tion av bränslevariabler: E100, E150, aromater, S, syre och olefiner3. Utsläppen 
har störst känslighet för E150.  

Enligt COPERT är det förändring i svavelhalt, både för bensin och diesel, i 
bränslet som givit störst bidrag till avgasutsläppens förändring under perioden 
1995 till 2005. Funktionerna för bränslekorrektion i COPERT baseras på resultat 
ur det s.k. Auto Oil projektet. Detta underlag bedöms kunna ge en mera repre-
sentativ beskrivning jämfört med vad som använts för bränslekorrektion i EMV. 

 

                                                 
2 T95: den temperatur för vilken 95 % av bränslet avdunstar. 
3 E100: den andel av bränslet som förångas vid 100ºC; E150: den andel av bränslet som förångas 
vid 150ºC. 
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Så kallad försämring ingår både i COPERT och i EMV för bensindrivna bilar. I 
EMV ingår försämring både för kall- och varmutsläpp medan COPERT endast har 
försämring för varmutsläpp. Försämringen i COPERT beror av: kravnivå, med 
eller utan ”Inspection and maintenance”, cylindervolym och medelhastighet. 
Högre medelhastighet ger lägre försämring. I EMV beskrivs försämring både för 
kravnivåer före och fr.o.m. Euro I medan COPERT:s beskrivning har avgränsats 
till kravnivåer fr.o.m. Euro I.4 Försämringen i COPERT har för Euro I och II be-
gränsats upp till 120 000 km medan 200 000 km valts i EMV baserat på det 
statistiska underlaget. COPERT ger väsentligt större försämring än EMV, 
speciellt ifråga om NOx. Vad som inte påverkar försämringen, vare sig enligt 
COPERT eller EMV, är bränslekvalitet. Vid jämförelse av utdata från COPERT 
med den tekniska dokumentationen finns ett antal oförklarade skillnader. Någon 
dokumentation av hur försämring till COPERT har uppskattats finns inte till-
gänglig. Försämring enligt EMV, uppskattningarna, har redovisats i ett VTI-notat. 

TCT är en speciell version av EMV för beräkning av icke-reglerade ämnen i 
tätort. I COPERT har de icke-reglerade kolvätena grupperats i: 

• ”Open chain and single-ring hydrocarbons” 
• “Polyaromatic hydrocarbons, dioxins and furans” 

 
Den första gruppen omfattar 61 ämnen och den andra 28 ämnen. I föreliggande 
dokumentation redovisas beräknade totala utsläpp för alla dessa ämnen under år 
2000. 

Den största relativa skillnaden mellan COPERT och TCT har beräknats för 
benso(a)pyren för vilket TCT ger utsläppsvärden minst 5 gånger större än för 
COPERT. Det finns en tendens till att TCT mera generellt ger högre utsläpp än 
COPERT. Utvecklingen av TCT har dokumenterats i ett VTI-meddelande. 

En stor skillnad mellan de båda beräkningsmodellerna är att EMV är mera 
”transparent” så till vida att beräkningarna i princip fullständigt baseras på givna 
indata till skillnad från COPERT vars beräkningar i stor utsträckning baseras på 
inprogrammerade funktioner. Denna ”brist” kompenseras i viss mån genom att 
användaren kan se beräknade slutliga emissionsfaktorer som ett mellanresultat. 
Till större praktiska problem med COPERT hör att användaren måste ge en 
komplett indatafil för varje beräkningsår. Till problemen hör också att man inte 
direkt kan använda antalsuppgifter om tunga lastbilar ur Bilregistret beroende på 
att COPERT:s fordonsdefinition avser bil inklusive eventuella släp. För tillämp-
ning av COPERT i framtidsscenarier måste användaren ha tillgång till en separat 
modell för prognosticering av totala antalet bilar per fordonstyp och kravnivå. I 
EMV ingår en sådan modell.  

I de fall större oförklarade skillnader har beräknats mellan COPERT och EMV 
bör fortsatta insatser genomföras för ytterligare kartläggning av orsakerna. Be-
tydande skillnader har också påvisats mellan COPERT och den tekniska doku-
mentationen. Trots att både manual och teknisk dokumentation till COPERT kan 
bedömas hålla en förhållandevis god standard har detta inte varit tillräckligt för att 
även med en betydande arbetsinsats kunna uppnå fullständig klarhet om erhållna 
resultat. Detta understryker behovet både av en fullständigt uppdaterad åtkomlig 
dokumentation och av en tillfredställande kundsupport.  

 

                                                 
4 Euro I: katalysatorbilar fram t.o.m. årsmodell 1995. 
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De jämförande beräkningarna mellan COPERT och EMV borde kompletteras 
med motsvarande beräkningar med liknande beräkningsmodeller som MOBILE 6 
(USA) och HANDBOOK (Schweiz, Tyskland och Österike). 
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1 Inledning 
En uppföljning av Riksdagens utsläppsmål förutsätter tillgång till beräknings-
modeller med känd osäkerhet. Att nå fram till en helt tillfredställande generell 
kvantifiering av denna osäkerhet för alla ämnen är kanske inte möjligt i praktiken. 
Ett alternativ till en traditionell kvantifiering av osäkerhet skulle kunna vara att 
jämföra beräknade utsläpp mellan olika beräkningsmodeller av samma typ för lika 
beräkningsförutsättningar.  

Den uppföljning av vägtrafikens utsläpp som skett sedan 1997 baseras på den 
av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), på uppdrag av 
Naturvårdsverket (NV), utvecklade EMV-modellen, se Hammarström och 
Karlsson (1998). En annan tillgänglig modell är den i Europa sannolikt mest an-
vända för utsläppsberäkningar, COPERT. Denna finns i olika versioner och där 
den senaste har tilläggsbeteckningen III. 

Om osäkerheten i använda beräkningsmodeller kan reduceras kan också för-
troendet för miljömålen och uppföljningen höjas. Detta skulle i sin tur kunna för-
väntas medföra att nödvändiga omställningar genomförs i ett tidigare skede och 
med större beslutsamhet. 
 
 
 
2 Mål 
Målet för den här redovisade studien är följande: 
• Att genomföra beräkningar med COPERT III och EMV för perioden 1980–

2010 
• Att dokumentera jämförelserna och lämna förslag till förbättringar både av 

COPERT III och av EMV 
 
Dessa mål ingår i ett uppdrag från NV till VTI.5 
 
 
 
3 Beskrivning av beräkningsmodeller 
3.1 COPERT III 
Utvecklingen av COPERT III har finansierats av European Environment Agency 
(EEA), vilket bl.a. beskrivs på den hemsida som finns länkad till programmet6. 
Primärt har utvecklingen 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 dator-
program för att understödja de europeiska ländernas arbete med sammanställ-
ningar av utsläppsstatistik. 

                                                 
5 Projekttitel: En kontroll av utsläppsmodeller genom jämförelse av EMV med COPERT III. 
I uppdraget ingår också att ge en användarhandledning av COPERT för svenska förhållanden, se 
Hammarström (2002a). 
6 http://vergina.eng.auth.gr/mech/lat/copert/copert.htm 
 



 

12 VTI notat 44-2002 

Trots att COPERT III finns fritt tillgängligt använder många länder egna be-
räkningsmodeller enligt resultat av 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 är ett 
geografiskt område för vilket såld mängd drivmedel inom området motsvarar för-
brukningen inom området. Det senare alternativet kan förväntas motsvara en 
väsentligt grövre upplösning både geografiskt och tidsmässigt än det första alter-
nativet. 

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

Den utveckling som COPERT III baseras på är främst vad som framkommit ur 
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 and Europia (1996) 
• CONCAVE om avdunstning, se CONCAWE (1992) 

 
En teknisk beskrivning av COPERT III redovisas i Ntziachristos et al. (2000). 
Den programversion av COPERT III som föreliggande dokumentation beskriver 
är Version 2.1–October 2000. I fortsättningen benämns denna enbart med 
COPERT. En manual för COPERT III redovisas i Kouridis et al. (2000).7 

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

En övre programstruktur ges av följande punkter i programmenyn: 
• Country 
• Activity data 
• Emission factors 
• Results 
• Advanced 
• Add 

 
Under samtliga dessa menypunkter, undantaget Results, kan indata ges. Under 
punkten Country ingår följande punkter: val av land ur lista; bränsle; temperatur-
data; ångtryck; kallstartparametrar och kanistereffektivitet. Förklaringen till att 
denna menypunkt benämns Country är att om det land beräkningarna avser finns 
upptaget i listan kan i vissa fall landspecifika data finnas förlagrade. 

Fordonsparken indelas baserat på följande begrepp: 
• Sector 
• Subsector 
• Technology 

 

                                                 
7 Efter att arbetet med föreliggande studie påbörjats har två ytterligare versioner av COPERT 
givits ut: version 2.2 (juni 2001) och version 2.3 (juli 2002). Av de fel som rättats har följande 
betydelse inom föreliggande studie: ”The fuel effects equation for NOx emissions of Diesel HDVs 
has been corrected.” 
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De olika ämnen som beräknas av COPERT indelas i fyra grupper: 
• Grupp 1: ämnen för vilka en detaljerad metod existerar för beskrivning (CO, 

NOx, HC, CH4 och NMHC) 
• 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 och POP, PCDD och 
PCDF) 

• Grupp 4: uppdelning av NMHC (CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2nO, alkaner, 
alkener, alkyner, aldehyder, ketener, cykloalkaner och aromater) 
 

För samtliga ämnen i grupp 1 finns speciella emissionsfunktioner med ett undan-
tag, NMHC. NMHC beräknas som skillnaden mellan HC och CH4. 

En mera detaljerad beskrivning av vilka ämnen som redovisas av COPERT ges 
i bilaga 4. 

Emissionsberäkningarna har liksom i de flesta modeller av denna typ indelats i 
kallstartutsläpp, varmutsläpp och i avdunstning. 

Emissionerna beräknas i tre steg, där varje steg startas genom att välja 
Recalculate per bild. De tre nivåerna är följande: 

• Beräkning av 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 – 
kall, varm eller avdunstning – och summan av dessa. Utdata omfattar en uppdel-
ning på dessa tre faser alternativt på olika vägmiljöer. 

I COPERT finns två alternativ avseende beräkning av avdunstning, ett 
gammalt (original approach) och ett nytt (alternative approach). Motivet för att 
det gamla finns kvar uppges vara att tidigare rapporteringar inom CORINAIR 
gjorts enligt den gamla metoden varigenom man kan följa en utveckling utan att 
denna störs av metodförändringar. En mera detaljerad programbeskrivning fram-
går av bilaga 1 och av Hammarström (2002a). 

Under rubriken Advanced section: Road slope finns möjlighet att korrigera 
för vägens lutning. Indata ges strukturerad enligt följande: 

• olika fordonstyper: sector/subsector/technology 
• olika vägkategorier: urban, rural och highway 

 
För varje sådan cell kan uppgifter om lutning ges på följande form: 0 %, -4 till 
0 %, -6 till -4 % och 4 till 6 %. 

Observera att man inte kan ge någon fördelning av lutningar. 
 

3.2 EMV och TCT 
EMV-modellen har utvecklats på uppdrag av NV. Efterföljande EMV-insatser har 
utförts på uppdrag av NV, SIKA och VV. Den version av EMV som de jäm-
förande beräkningarna baseras på är version 3.00. 

En beskrivning av EMV:s programstruktur och ingående datafiler ges i figur 1. 
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8 
 

 
Figur 1  Översiktlig programstruktur för EMV-modellen (Hammarström och 
Karlsson, 1998). 
 
Programmet har strukturerats i: 
• arkiv/filer 
• beräkning 
• utdata 
• avsluta 
• hjälp 
 
Ett begrepp som återkommer både i Arkiv/Filer och i Beräkning är scenario. När 
beräkning skall utföras görs detta för ett scenario. Ett scenario utgörs av en grupp 
av filer. En och samma fil kan återkomma i flera olika scenarier. 

Det finns två grupper av filer: Datafiler och Korrektionsfiler. Under Data-
filer finns åtta olika filtyper och under Korrektionsfiler tre stycken. 

I programmet indelas fordonen i två nivåer, nivå 1 som är fast och nivå 2 som 
kan definieras fritt. Nivå 1 används ifråga om att ge indata avseende trafik. Nivå 2 
kan antingen vara identisk med nivå 1 eller motsvara en finare indelning efter an-
vändarens behov. 

Om man exempelvis i en fil av typ Fordonsbeskrivning valt att göra en under-
indelning av personbilar i olika viktklasser, nivå 2, men att samma indelning inte 
                                                 
8 Programmet med tillhörande dokumentation finns tillgängligt både på svenska och på engelska. 
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återfinnes i filtypen Antal fordon så kan dessa filer inte kombineras i ett och 
samma scenario. 

Utdata har grupperats i en generell del och i en speciell. Den generella delen 
innehåller sådana data som vanligen söks med uppdelning på: 

• avgaser (tätort/landsbygd) 
• trafik  
• avgaser (bensin/diesel) 
• drivmedel 
• effekter per kravnivå 
 

Den speciella delen avser: 
• varningar om extremt låga årsmodellantal vid prognostisering9 
• prognostiserade årsmodellantal olika år 
• internt beräknat trafikarbete 
 
De ämnen som redovisas i utdata är följande: 
• kolväten (HC) 
• kolmonoxid (CO) 
• kväveoxider (NOx) 
• koldioxid (CO2) 
• partiklar (PM) 
• svaveldioxid (SO2) 
• bly (Pb) 
 
Då beräkning skall göras väljer man ett scenario och anger för detta vilket år som 
beräkningarna skall avse. Man kan inom ett scenario utföra beräkningar för val-
fritt år inom det intervall som ges av första och sista år med trafikdata. 

Vid fel lämnas av EMV information till användaren om typ av fel, vilket i de 
flesta fall borde vara tillräckligt för att avhjälpa felet. 

Programmet arbetar med utsläpp per år. Indata bör därför även vara på denna 
form. Detta berör endast trafikdata. Orsaken till att man då inte kan ge trafikdata 
för valfri tidsperiod och därmed även få utsläpp för samma tidsmått är beskrivning 
av avdunstning från parkerade bilar. För denna beräkning förutsätts tidsperiodens 
längd vara ett år.10 

Huvuddragen i den interna beräkningsgången i EMV är följande: 
• Fördela inmatad trafikdata på alla förekommande delgrupper av fordon 
• Bestäm utsläppsfaktorer för varje sådan delgrupp under beräkningsåret 
• Räkna samman till totaler 

 

                                                 
9    På motsvarande sätt borde kontroll göras av extremt höga årsmodellantal. En sådan kontroll har  
      inte implementerats. 
10   Programmet skulle enkelt kunna kompletteras med möjligheten att arbeta med valfri period- 
      längd. Utöver avdunstningen skulle antalsfördelningen på årsmodeller kunna behöva anpassas  
      till vald periodlängd. I detta fall skulle även periodens läge under året behöva vara känd. 
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Beräkningarna kompliceras av att antalet delgrupper kan bli stort genom upp-
delning på: 
• olika fordonstyper 
• olika årsmodeller 
• olika drivsystem 
• olika kravnivåer 
• olika drivmedelskvaliteter 
 
Dessutom görs uppdelning i: 
• kortväga och långväga trafik 
• med och utan släp 
• tätort och landsbygd 
 
Många av de ingående datatyperna är sådana som används mera allmänt som 
underlag för transportplanering. Dessa datatyper är: trafikdata; antalsbeskrivning 
av bilparken samt fordonsanvändning. Programmet innehåller dessutom en enkel 
prognosmodell för antal fordon baserad på utvecklingen inom givna trafikdata, på 
senaste föregående år med antalsdata och på skrotningssannolikheter. Modell-
ansatsen innebär bl.a. att om trafikutvecklingen ökar från en nivå till en annan 
under viss period så kommer också antalet nya bilar för visst år under perioden att 
öka. 

En grundläggande princip i programutformningen har varit att ”alla” beräk-
ningsförutsättningar skall kunna ses. Med EMV kan man själv välja hur detaljerad 
beskrivning man vill arbeta med inom programmets begränsningar. Den medfölj-
ande basfilen är skrivskyddad och kan inte av misstag ändras av användaren. Bas-
filen kan enkelt kopieras som underlag för egna scenarier. En speciell dokumenta-
tion finns med bakgrundsbeskrivning till alla använda indata i basfilen, se 
Hammarström och Henriksson (1997). 

Programmet är speciellt inriktat på utvärdering av förändring ifråga om 
trafiken, fordonsflottan och drivmedelsanvändningen. Vad som inte kan beskrivas 
direkt är förändringar av vägnät, trafikreglering och körbeteende. Skall man 
exempelvis utvärdera effekten av förändrade hastighetsgränser så får nya ”varm-
utsläpp” till bilden Fordonsbeskrivning tas fram i annat sammanhang, exempel-
vis med datorprogrammet VETO11. Samma sak gäller för ”kallstarttillägg” där 
man exempelvis skulle kunna vilja utvärdera ökad användning av motorvärmare. 
Då får nya korrektionsfaktorer beräknas med programmet COLDSTART, se 
Hammarström och Edwards (1999).  

                                                 
11   Programmet har dokumenterats i Hammarström och Karlsson (1987). Detta program har 

använts för att ta fram de utsläppsfunktioner som används av Vägverket. 
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Med EMV som bas har en ytterligare modell benämnd TCT utvecklats, se 
Lenner och Karlsson (1998). Denna modell har en avgränsning till att beskriva 
utsläpp av icke reglerade ämnen i tätort. De ämnen som redovisas är följande: 

• bensen 
• formaldehyd 
• acetaldehyd 
• 1.3 butadien 
• PAH semivol 
• PAH SOF 
• bensopyren 
• eten 
• propen 
• PM 

 
 
 
4 Jämförande beräkningar, uppläggning och 

analys 
Något förenklat kan COPERT och EMV sägas beräkna totala avgasutsläpp som 
funktion av trafikdata och emissionsfaktorer. En skillnad mellan COPERT och 
EMV är att funktioner för emissionsfaktorer, exempelvis som funktion av medel-
hastighet, ingår i COPERT:s programkod till skillnad från vad som gäller för 
EMV. Användaren har i COPERT också möjlighet att som ett alternativ ge egna 
emissionsfaktorer. De jämförande beräkningarna mellan COPERT och EMV som 
har utförts syftar primärt till jämförelse av emissionsfaktorer. Jämförande beräk-
ningar kan också indikera direkta programfel. För jämförelse av emissionsfaktorer 
finns två huvudalternativ: att direkt jämföra de olika komponenterna som 
emissionsfaktorerna bildas av alternativt att för samma trafikdata m.m. jämföra 
beräknade totalutsläpp. Här har det andra alternativet valts, åtminstone som ett 
första steg. 

Metoden för jämförelse är i princip enkel, det gäller att sammankoppla 
emissionsfaktorer i COPERT med motsvarande svenska kombinationer av 
fordonstyp, drivsystem, årsmodell och kravnivå.  

I COPERT ges indata för beräkning av bl.a. kallstarttillägg och avdunstning. 
Motsvarande förutsättningar används också i svenska utsläppsberäkningar som 
exempelvis det s.k. COLDSTART-programmet. COLDSTART används för 
beräkning av kallstartfaktorer till EMV. 

COPERT ger i utdata många flera ämnen än EMV. Vissa av dessa ytterligare 
ämnen beräknas också av TCT. I COPERT redovisas inte kolväten totalt utan som 
CH4 och NMHC på den mest integrerade nivån. Vid jämförelse med EMV har 
CH4 och NMHC normalt summerats till totala kolväten, HC. 

En känd brist i EMV är en avgränsning ifråga om emissionsfaktorer till att om-
fatta de senaste 20 årsmodellerna. Den sista åldersklassen, den 20: e, omfattar alla 
bilar med en ålder av 19 år och äldre. Hela denna grupp, den 20:e, tilldelas samma 
emissionsfaktorer som den 20:e årsmodellen. Detta innebär att då emissions-
beräkningar utförs för år 2008 och senare kommer inga emissionsfaktorer för bilar 
utan katalysator att ingå. Även om denna grupp, förekommer fram t.o.m. års-
modell 1988, står för en liten andel av det totala trafikarbetet år 2008 så utgör 
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utsläppen från denna grupp en betydligt större andel. Detta förhållande bör 
beaktas för jämförelse baserat på underlag för år 2010. 

Som bas för de jämförande beräkningarna har valts det EMV-scenario, vilket 
använts som underlag för Vägverket (2002). Detta underlag har omformats till 
COPERT-form, se bilaga 1.  

De gemensamma indata i föreliggande studie omfattar: 
• Bilparkens fördelning på fordonstyper, drivmedelstyper och kravnivåer 
• Årlig körsträcka per grupp enligt föregående punkt 
• Fördelning av körsträcka på landsbygd och tätort 
• Medelhastighet  
• Lastfaktorer (tunga fordon, både buss och lastbil) 
• Ackumulerad genomsnittlig körsträcka för bensindrivna bilar i olika krav-

nivåer (=åldersklasser) 
 
Vad som därmed i praktiken jämförs är emissionsfaktorer och hanteringen av 
dessa i de båda programmen. 

Då data har omformats efter respektive programs behov kan mindre skillnader 
ha uppkommit. 

Vid beskrivning av bilparkens fördelning på fordonstyper, drivmedelstyper och 
kravnivåer har förutsatts att de angivna totalviktsgränserna för tunga lastbilar mot-
svarar ekipagets totalvikt.  

Redovisningen görs i huvudsak på två former: en med totala utsläpp för olika 
indelning och en med kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och EMV. Om 
kvotens värden avviker mer än marginellt från 1 är detta ett uttryck för att an-
tingen COPERT eller EMV är felaktigt. En kvot som inte avviker mer än margi-
nellt från värdet 1 skulle därmed vara ett uttryck för en mindre risk att någondera 
av modellerna är felaktig. 

En fråga är hur gränserna för marginellt skall definieras. Här skulle det kunna 
vara befogat med olika gränser, relativa, beroende på följande: 

• Totala nationella utsläpp från vägtrafiken eller delutsläpp från någon 
fordonstyp 

• Kategori av utsäpp dvs. bränslerelaterade eller sådana vilka påverkas av 
fordonens avgasrening 

 
Följande gränser har valts vid definition av marginellt: 
• För bränslerelaterade utsläpp, 10 respektive 20 % för nationella respektive 

utsläpp per fordonstyp 
• För utsläpp relaterade till avgasreningen, 15 respektive 30 % för nationella 

respektive utsläpp per fordonstyp 
 
Motivet för att välja snävare gränser för bränslerelaterade utsläpp än för övriga är 
att möjligheterna till validering av de bränslerelaterade är väsentligt bättre genom 
jämförelse med statistik över drivmedelsleveranser. 

Bränsleförbrukningen är ett uttryck för olika förutsättningar som fordonspara-
metrar, körförlopp m.m. En jämförelse av CO2, ett bränslerelaterat utsläpp, mellan 
COPERT och EMV är därmed indirekt en jämförelse mellan förutsättningarna. 
För att en meningsfull jämförelse skall kunna göras av ämnen i den första gruppen 
bör först kvoten för CO2 inte avvika mer än marginellt från 1. Skulle kvoten 
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avvika mer än marginellt från 1 så bör analys av övriga kvotvärden göras mot 
bakgrund av erhållen kvot för CO2. 

Genom att en teknisk dokumentation finns tillgänglig för COPERT så har jäm-
förelser också utförts mellan beräkningar enligt den tekniska dokumentationen 
och enligt COPERT-programmet. Denna typ av jämförelse har primärt avgränsats 
till analys avseende om förändringar går i samma riktning och av om den relativa 
förändringens absolutnivå verkar rimlig.  

Emissionsfaktorer i EMV utgörs huvudsakligen av värden vilka ges som indata 
medan COPERT i allmänhet använder funktioner. I sådana fall som emissions-
värden i EMV inte motsvarar representativa svenska förhållanden finns möjlighet 
att med COPERT-funktionerna uppskatta hur stort fel sådana skillnader medför. 

Om avvikelserna mellan modellerna är större än marginella kan följande 
åtgärder vidtagas: 

• Kontroll av om beräknade värden stämmer överens med tillhörande tek-
nisk dokumentation 

• Granskning av tillhörande teknisk dokumentation 
 
Eftersom EMV f.n. i Sverige används i större utsträckning än COPERT syftar 
analyserna på kort sikt mera till förbättring av EMV än av COPERT. Gransk-
ningen av den till COPERT hörande tekniska dokumentationen syftar i hög grad 
till en bedömning av om underlaget skulle kunna användas för förbättring av 
EMV. 
 
 
 
5 Beräknade utsläpp 
5.1 Jämförelse mellan COPERT och EMV 
5.1.1 Totala utsläpp 
En jämförelse av utvecklingen per ämne, totala utsläpp per år, mellan COPERT 
och EMV redovisas i figur 2–6. De bakomliggande siffervärdena har redovisats i 
bilaga 2. 
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Figur 2  Totala utsläpp av HC. 
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Figur 3  Totala utsläpp av CO. 
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Figur 4  Totala utsläpp av NOx. 
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Figur 5  Totala utsläpp av CO2. 
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Figur 6  Totala utsläpp av PM. 
 
I figur 7 redovisas per ämne utvecklingen av kvoten mellan utsläpp enligt 
COPERT och enligt EMV. 
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Figur 7  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
 
I figur 7 har inte värden för 2010 redovisats med den motivering som givits i 
avsnitt 4 avseende EMV och den 20:e årsmodellklassen. Kvoten mellan utsläpp 
för år 2010 har redovisats i bilaga 2. 
 
5.1.2 Uppdelning på fordonstyp och drivmedelstyp 
En redovisning av de totala utsläppen per fordons- och drivmedelstyp redovisas i 
bilaga 2. I figurerna 8–15 redovisas kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och 
enligt EMV per fordons- och drivmedelstyp. 
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Figur 8  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV12. 
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Figur 9  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 

                                                 
12 Enligt COPERT finns inga PM-utsläpp från bensindrivna bilar till skillnad från EMV. 
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Figur 10  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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Figur 11  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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Figur 12  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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Figur 13  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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Figur 14  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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Figur 15  Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV. 
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5.1.3 Uppdelning på fordonstyp, drivmedelstyp och fas (kall, varm, 
avdunstning) 

Analysen avseende utsläppens fördelning på olika faser har avgränsats till utsläpp 
under år 2000. I bilaga 3 redovisas fördelning på kallutsläpp, varmutsläpp och 
avdunstning för COPERT och EMV per fordonstyp, drivmedelstyp och ämne. 

För beskrivning av avdunstning finns i COPERT två alternativ: original 
approach och alternative approach. Alternative approach grundas på en om-
arbetning av CONCAWE (1987, 1990a, 1990b, 1992). Med denna utveckling av 
avdunstningsmodellen uppges att man får en mera representativ beskrivning av ny 
fordonsteknologi och av nya bränslekvaliteter. Bränslekvalitetens inverkan på 
avdunstning är i COPERT avgränsad till ångtryck. Även om modellen också om-
arbetats för bilar utan avdunstningskontroll så uppges att några betydande skill-
nader inte skall föreligga för denna fordonskategori mellan de båda avdunstnings-
modellerna. I figur 16 redovisas fördelningar av HC på avdunstning, kall- och 
varmutsläpp avseende bensindrivna personbilar för de två COPERT-alternativen 
och för EMV. 
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Figur 16  Fördelning av HC på avdunstning, kall- och varmutsläpp för bensin-
drivna personbilar år 2000. 
 
Avdunstningen utgör enligt COPERT den minsta och enligt EMV den största 
andelen av HC-utsläppen inom gruppen kall-, varm- och avdunstningsutsläpp. 

Fördelning på kall- och varmutsläpp, exklusive avdunstning, för olika ämnen 
inom gruppen av lätta bilar enligt COPERT och enligt EMV redovisas i figur 
17–24. 
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Figur 17  Fördelning på kall- och varmutsläpp för bensindrivna personbilar 
enligt COPERT. 
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Figur 18  Fördelning på kall- och varmutsläpp för bensindrivna personbilar 
enligt EMV. 



 

VTI notat 44-2002 27 

 

COPERT llb bensin år 2000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HC CO NOx CO2

Kall
Varm

 
Figur 19  Fördelning på kall- och varmutsläpp för bensindrivna lätta lastbilar 
enligt COPERT. 
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Figur 20  Fördelning på kall- och varmutsläpp för bensindrivna lätta lastbilar 
enligt EMV. 
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Figur 21  Fördelning på kall- och varmutsläpp för dieseldrivna personbilar enligt 
COPERT. 
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Figur 22  Fördelning på kall- och varmutsläpp för dieseldrivna personbilar enligt 
EMV. 
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Figur 23  Fördelning på kall- och varmutsläpp för dieseldrivna lätta lastbilar 
enligt COPERT. 
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Figur 24  Fördelning på kall- och varmutsläpp för dieseldrivna lätta lastbilar 
enligt EMV. 
 
För bensindrivna bilar utgör andelen kallutsläpp enligt COPERT minst 60 % för 
HC, exklusive avdunstning och för CO, medan motsvarande andelar för EMV är 
ca 40 %. Enligt COPERT utgör andelen kallutsläpp av PM för dieseldrivna lätta 
bilar ca 40 % medan motsvarande för EMV är ca 10 %. 
 
5.1.4 Uppdelning av avdunstning på diurnal, hot soak och running 

losses 
Ur figur 16 framgår betydande skillnader mellan COPERT och EMV, liksom 
mellan de två COPERT-alternativen ifråga om avdunstningens andel av de totala 
HC-utsläppen från bensindrivna personbilar. För en ytterligare kartläggning av 
bakgrunden till skillnaden i avdunstning mellan modellerna har avdunstningen 
indelats ytterligare i vad som benämns diurnal, hot soak och running losses. Både 
COPERT och EMV innehåller en sådan uppdelning, COPERT direkt i utdata och 
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EMV indirekt13. I den tekniska dokumentationen av COPERT ges beskrivningar 
av de olika typerna av avdunstning14: 
• diurnal: Avdunstning beroende på den dagliga variationen i lufttemperatur. 

När lufttemperaturen ökar expanderar gasen i bensintanken. Utan ett kontroll-
system kommer en del av den expanderade gasen att komma ut i den om-
givande luften. När lufttemperaturen sjunker kommer luft att sugas in i tanken. 
Detta sänker halten av HC, vilket medför ytterligare avdunstning. 

• hot soak: Avdunstning som följer av att motorn stängs av. Värmen från 
motorn och avgassystemet ökar bränsletemperaturen i systemet då bränslet är 
stillastående. Speciellt förgasarmotorer med flottörhus kan få betydande 
effekter. 

• running losses: Avdunstning i bränsletanken under körning. Speciellt hög 
lufttemperatur har stark inverkan på denna typ av avdunstning. Speciellt stor 
effekt kan följa av hög lufttemperatur i kombination med värme från avgas-
systemet och uppvärmt returbränsle. 

 
Alla tre typerna av avdunstning är enligt den tekniska dokumentationen av 
COPERT starkt beroende av bensinens ångtryck och av lufttemperatur, se funk-
tioner ur den tekniska dokumentationen återgivna i bilaga 5. Avdunstning i 
COPERT påverkas inte av andra bränslevariabler än ångtryck. 

Avdunstning från bensinbilar innehåller inte metan (CH4). Denna information 
används i COPERT genom att utsläppen av HC har indelats i CH4 och i NMHC. 
Därmed ger avdunstning endast bidrag till NMHC. 

I original approach görs ytterligare uppdelningar av soak och running losses i 
vad som benämns warm och hot. Till skillnaderna mellan funktionerna för warm 
och hot hör att warm soak uttrycks som funktion av både ångtryck (RVP) och av 
lufttemperatur medan hot soak endast uttrycks som funktion av RVP. Running 
losses, både warm och hot, uttrycks som funktion av RVP och lufttemperatur.  

Vid användning av original approach i COPERT sammanviktas warm och 
hot, både för soak och running losses. Andelen warm sätts då lika med andelen 
körning med ej fullt uppvärmd motor enligt avsnitt 5.1.5 dvs. lika med β. Andelen 
hot blir då 1-β. 

Jämförelsen mellan avdunstningsmodellerna har huvudsakligen avgränsats till 
bensindrivna personbilar, se figur 25. Enligt den tekniska dokumentationen 
används samma avdunstningsfunktioner för pb och lätt lb. I bilaga 5 redovisas 
också funktioner för mc och mp enligt Ntziachristos (2003). 

                                                 
13 I EMV ges ingen redovisning av avdunstningens olika faser i utdata. Genom att ”nolla” olika 
grupper av avdunstningsfaktorer i indata kan totala utsläpp per fas beräknas med EMV. 
14 Mätning av avdunstning görs normalt i det s.k. SHED-testet. I A14-Regulation (SNFS 1992:4. 
MS:45) för svenska bilar beskrivs testet enligt följande: 

• diurnal: temperatur i provcell mellan 20 och 30ºC; genom upphettning av bränslet i 
bensintanken skall temperaturen höjas från 16ºC till 30ºC under 1 timme 

• running losses: mäts under de två första delkörcyklerna av FTP:s tätortskörcykel 
• hot soak: mätning utförs direkt efter den tredje och sista delen av tätortskörcykeln i FTP; 

registrering av utsläpp under 1 timme efter motoravstängning. 
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Figur 25  Avdunstningens (NMHC) fördelning på diurnal, hot soak och running 
losses för bensindrivna personbilar år 2000. En jämförelse mellan COPERT, 
original approach respektive alternative approach, och EMV. 
 
I tabell 1 redovisas de värden som figur 25 baseras på. 
 
Tabell 1  Avgasutsläpp (ton/år), NMHC, genom avdunstning för bensindrivna 
personbilar år 2000 enligt olika modeller. 

 Diurnal Hot soak 
Running 
losses Totalt 

COP orig. appr. 1 691 7 822 476 9 988 
COP alt. appr. 529 3 171 194 3 894 
EMV 16 010 6 143 11 661 33 814 

 
Kvoten mellan utsläpp enligt COPERT, de två alternativen, och enligt EMV redo-
visas i tabell 2. 
 
Tabell 2  Kvoten (COPERT/EMV) mellan NMHC-utsläpp i avdunstningens faser. 
 Diurnal Hot soak Running 

losses 
Totalt 

Original 
approach 

0,106 1,27 0,0408 0,295 

Alternative 
approach 

0,0330 0,516 0,0166 0,115 

 
De relativa skillnaderna mellan COPERT och EMV är därmed normalt mycket 
stora med undantag för hot soak.  

I tabell 3 redovisas kvoten mellan utsläpp enligt original approach (standard 
CORINAIR) och enligt alternative approach per fordonstyp med bensindrift. 
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Tabell 3  Kvoten mellan NMHC-utsläpp enligt 
COPERT från bensindrivna fordon, avdunstning, 
enligt original approach och alternative approach. 
År 2000. 
Fordonstyp (Orig. approach)/(alt. approach) 
Pb 2,57 
Llb 3,70 
Mp 0,626 
Mc 1,65 
Totalt 2,56 

 
I tabell 3 finns en betydande skillnad mellan pb och llb trots samma modell enligt 
den tekniska dokumentationen. Denna skillnad skulle kunna förklaras av olika 
kravnivåfördelningar. Enligt beskrivningen av avdunstningsfaktorer för mc och 
mp enligt Ntziachristos (2003) skall det inte vara någon skillnad mellan mc och 
mp till skillnad från vad tabell 3 uttrycker. 

I COPERT-utdata redovisas de resulterande emissionsfaktorer vilka beräk-
ningarna av totala utsläpp baserats på. För avdunstning redovisas faktorer enligt 
tabell 4. Observera att olika sorter gäller för soak och running losses mellan 
original och alternative approach i tabell 4. 
 
Tabell 4  Avdunstningsfaktorer, NMHC, för bensindrivna bilar enligt utdata från 
COPERT. 

Original approach* Alternative approach 
Soak 

(g/resa) 
Running losses 
(g/km) 

F. inj. Carb. 

Kravnivå 
Diurnal 
(g/d) 

W+H W H 
W H 

Diurnal 
(g/d) 

Soak 
(g/d) 

Running 
losses 
(g/d) 

Uncontrolled 2,87 0,7 1,49 15,3 0,026 0,035 1,13 6,76 0,414 
Controlled 0,574 0 0,202 0,304 0,0030 0,0040 0,090 0,541 0,033 

*W: warm; H: hot. 
 
För soak i original approach är andelen bilar med bränsleinsprutning en viktig 
beräkningsförutsättning genom att dessa, enligt den tekniska dokumentationen, 
inom kategorin controlled har soakutsläpp=0. Andelen bilar med bränsleinsprut-
ning framgår ur bilaga 1. Warm running losses i original approach har tillägget 
carburetter i COPERT:s utdata vilket skulle kunna tolkas som att denna typ av 
utsläpp endast sker från förgasarbilar15.  

Relationen mellan uncontrolled och controlled, vid jämförelse mellan original 
och alternative approach, är mest lik för running losses. 

Som en kontroll har manuella beräkningar utförts med avdunstningsfunk-
tionerna enligt bilaga 5 för olika ångtryck och temperaturer med resultat enligt 
tabell 5. Observera åter att olika sorter gäller för original och alternative 
approach. Endast diurnal är uttryckt i samma sort (g/dygn) i de båda alternativa 
modellerna, vilket ger jämförbarhet. Funktionerna i bilaga 5 avser samtliga 
bensindrivna bilar.  

                                                 
15 Enligt Ntziachristos (2003) har både carburetter och fuel injection warm running losses skilda 
från noll. 
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Tabell 5  Emissionsfaktorer, NMHC, för bensindrivna bilar av typ ”uncontrolled” 
enligt COPERT:s tekniska dokumentation*. 
RVP Tmax Tmin Original approach Alternative approach 

(g/veh/d) 
Soak 

(g/resa) 

Running losses 

(g/km) 

F.inj. Carb. 

kPa ºC ºC Diurnal 

(g/d) 

W 

+H 

W H 

W H 

Diur-

nal 

Soak Run-

ning 

losses 

Variation av ångtryck för svensk medeltemperatur (tabell 4 i bilaga 1) 

60 9 3 2,05 0,7 1,00 9,97 0,00956 0,0130 -3,16 3,82 0,110 

75 9 3 2,60 0,7 1,35 13,5 0,0181 0,0246 0,14 5,48 0,221 

81 9 3 2,86 0,7 1,52 15,2 0,0234 0,0318 1,46 6,25 0,289 

92 9 3 3,41 0,70 1,90 18,9 0,0373 0,0508 3,88 7,86 0,467 

Max- och mintemperatur för svenska förhållanden (tabell 4 i bilaga 1) 

68 20 9 4,47 0,7 2,23 11,7 0,0607 0,0825 7,97 10,8 1,24 

91 20 9 6,43 0,7 3,53 18,5 0,162 0,220 13,0 17,7 3,37 

94 -2 -7 1,86 0,7 0,897 19,7 0,00632 0,00860 -3,01 5,45 0,119 

Extremt hög temperatur. 

68 30 20 7,91 0,7 4,91 11,7 0,390 0,531 13,7 24,6 8,07 

91 30 20 11,4 0,7 7,77 18,5 1,04 1,41 18,7 40,1 21,4 

SHED (tabell 6, förutsättningar motsvarande EMV-värden) 

83 30 16 10,2 0,7 5,70 15,8 0,519 0,705 19,0 34,1 15,4 

62** 20** 20** 3,89 0,7 2,99 10,4 0,125 0,169 1,04 9,31 0,941 
* RVP: ångtryck; Tmax; högsta dygnstemperatur; Tmin; lägsta dygnstemperatur; W: warm; H: hot; 
**COPERT-beräkningar har utförts med dessa förutsättningar resulterande i samma värden som 
manuellt beräknats baserat på den tekniska dokumentationen. 
 
Redovisningen i tabell 5 kan ses mot bakgrund av typiska svenska förutsättningar 
enligt bilaga 1: 
• medeltemperatur, 5,4ºC 
• medeltemperaturökning per dygn, 6,2ºC 
• ångtryck: 1980, 91–94 kPa och 1995 och senare, 68–94 kPa 
 
Bland raderna i tabell 5 ingår också sådana motsvarande förhållanden under 
SHED-testet. Avdunstningsfaktorerna i EMV är uppmätta i SHED-test. 

Jämförande beräkningar avseende bilar, COPERT:s utdata jämfört med 
manuella beräkningar baserade på den tekniska dokumentationen för lika förut-
sättningar, gav exakt överensstämmelse. 

Beträffande alternative approach i tabell 5 finns flera frågor enligt bl.a. följ-
ande: 

• Negativa värden för diurnal 
• Vilken daglig körsträcka som running losses baseras på 
• Vilket antal starter per dygn som soak baseras på 

 
De negativa värdena på diurnal är enligt Ntziachristos (2003) uttryck för fel både i 
det tekniska underlaget och därmed i programmet. 
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Genom att körsträcka och antal starter inte redovisas avseende running losses 
och soak för alternative approach är det inte möjligt att göra en exakt jämförelse 
mellan alternativen. Enligt Ntziachristos (2003) kan inte funktionerna i alterna-
tive approach enkelt anpassas till andra förhållanden ifråga om antal avstäng-
ningar och körsträcka per dag än vad de redovisade kalibreringarna motsvarar. 
Dokumentation av modellutveckling saknas utöver redovisningen av funktions-
uttrycken. 

Ur tabell 5 framgår, om COPERT:s funktioner är korrekta, att avdunstningen är 
starkt beroende av ångtryck och temperaturförhållanden. Risken för fel bör där-
med vara stor om inte dessa förutsättningar beaktas. Samtidigt blir de resulterande 
emissionsfaktorerna känsliga för icke representativa förutsättningar. 

I tabell 6 redovisas de emissionsfaktorer som används i EMV för att beskriva 
avdunstning från bilar fram t.o.m. A10 (uncontrolled) och för bilar i kravnivå 
fr.o.m. A11 (controlled). Utvecklingen efter årsmodell 1990, nivå lika med 
controlled i tabell 6, har beskrivits baserat på den relativa utvecklingen av 
certifieringsdata för avdunstning. 
 
Tabell 6  Emissionsfaktorer, NMHC, i EMV. 

Kravnivå Diurnal (g/dag) Hot soak (g/resa) Running losses (g/km)
Uncontrolled (-A10) 36* 7* 0,6** 
Controlled(A11-) 0,08*36 0,06*7 0,25*0,6 

*RVP=83 kPa **RVP=62 kPa;ta=20 ºC; Diurnal och hot soak baseras på en svensk mätserie till 
skillnad från running losses. 
 
I tabell 7 redovisas kvoten mellan avdunstningsfaktorer enligt COPERT- och 
EMV-programmet. 
 
Tabell 7  Kvoten (COPERT/EMV) mellan avdunstningsfaktorer, NMHC. 

Original approach Alternative approach 
Soak 
(g/resa) 
F. inj. Carb. 

Running losses 
(g/km) 

Kravnivå 
Diurnal 
(g/d) 

W+H W H W H 

Diurnal 
(g/d) 

Soak 
(g/d) 

Running 
losses 
(g/d) 

Uncontrolled  
0,0797 

 
0,1 

 
0,213 

 
2,19 

 
0,0433 

 
0,0583 

 
0,0314 

 
 

 

Controlled  
0,199 
 

0 
– 

 
0,481 

 
0,724 

 
0,02 

 
0,0267 

 
0,0312 

  

 
Enligt tabell 7 är skillnaden mellan COPERT och EMV minst för soak med 
carburetter enligt original approach.  

Vid jämförelse av emissionsfaktorer mellan COPERT och EMV är följande 
frågor av intresse: 

• Hur stor är skillnaden i resulterande emissionsfaktorer? 
• Stämmer emissionsfaktorerna i utdata med den tekniska dokumentationen? 
• Förklaras en skillnad i resulterande emissionsfaktorer av skillnader i 

förutsättningar uttryckt genom COPERT:s avdunstningsfunktioner 
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Om funktionerna i bilaga 5 i kombination med olika förutsättningar inte förklarar 
skillnaderna kan detta vara ett uttryck: 
• för brister i funktionerna 
• för fel i förutsättningarna 
• för att olika grupper av bilar kan ha stora skillnader i utsläpp för lika 

förutsättningar 
• för att COPERT-funktionerna eventuellt inte beskriver effekter inom ramen för 

SHED-testet dvs. annat än temperaturförhållanden 
 
Basvärdet för diurnal i EMV är uppmätt i SHED-test och är inte extremt för detta 
prov och för bilar av den typ som avses. Däremot är EMV:s avdunstningsfaktorer 
väsentligt större än vad som gäller för COPERT enligt tabell 7. 

Frågan övergår därmed till hur representativt SHED-testet är för svenska för-
hållanden alternativt till representativiteten för COPERT-funktionerna. Om testet 
avviker betydligt från vad som är representativt behöver korrektioner kunna ut-
föras till representativa förhållanden. Enligt COPERT är diurnal en funktion både 
av temperaturökningen per dygn och av den absoluta medeltemperaturen. En 
temperaturökning av 14 grader, som i SHED-testets diurnal, är ca 3ºC större än 
för den månad som i Sverige har störst ökning, juli. Den genomsnittliga dygns-
höjningen över året för svenska förhållanden är 6,2ºC. Temperaturen i mätcellen, 
mellan 20 och 30ºC, är minst 10ºC högre än medeltemperaturen för den varmaste 
svenska sommarmånaden. Den genomsnittliga svenska lufttemperaturen har upp-
skattats till 5,4ºC. Ångtrycket för EMV:s diurnal och hot soak avviker kraftigt 
från vad som bör gälla för de temperaturförhållanden som beräkningarna skall 
representera. Frågan om SHED-testets representativitet gäller inte enbart tempera-
tur och ångtryck utan även alla andra faktorer av betydelse. 

COPERT:s utdata ger emissionsfaktorer för de inmatade typiska svenska förut-
sättningarna medan EMV:s emissionsfaktorer motsvarar förutsättningar i standar-
diserade prov. 

Skillnaden i totala diurnal-utsläpp mellan COPERT och EMV, uttryckt med 
kvoten, är enligt tabell 2 följande: 

• 0,106 för original approach 
• 0,0330 för alternative approach 

 
Om man för uncontrolled diurnal jämför kvoten mellan genomsnittliga svenska 
förhållanden och SHED-förhållanden motsvarande EMV-faktorerna i tabell 6 
baserat på funktionerna i den tekniska dokumentationen fås: 
• 0,270 för original approach  
• 0,0659 för alternative approach 
 
En betydande del av skillnaden mellan COPERT och EMV förklaras därmed av 
att förutsättningarna för EMV:s avdunstningsfaktorer inte är representativa för 
svenska förhållanden. 
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Hot soak baseras på FTP:s tre delkörcykler för tätort dvs. en körsträcka av ca 
18 km att jämföra med den genomsnittliga körsträcka, 15 km, som EMV-beräk-
ningarna i denna studie baseras på. En längre körsträcka kan förväntas medföra ett 
högre värde på hot soak. Skillnaden, kvoten, i totala utsäpp för hot soak mellan 
COPERT och EMV, kvoten, är enligt tabell 2 följande: 

• 1,27 för original approach 
• 0,516 för alternative approach 

 
Om man för uncontrolled hot soak jämför kvoten mellan genomsnittliga svenska 
förhållanden baserat på funktionerna i den tekniska dokumentationen och SHED-
förhållanden motsvarande EMV-faktorerna i tabell 6 fås: 
• 0,220–0,961 för original approach 
• 0,268 för alternative approach 
 
Detta talar för att kvoten mellan totala utsläpp enligt COPERT och EMV borde 
vara mindre. 

Running losses mäts i SHED-testet under ett uppvärmningsförlopp av ca 
12 km. Att mätningarna utförs under en uppvärmningsfas borde bidra till att öka 
representativiteten. Däremot är lufttemperaturen under SHED-testet, 20 till 30ºC, 
väsentligt högre än för svenska medelförhållanden (5,4ºC). 

Skillnaden, kvoten, i totala utsläpp av typen running losses mellan COPERT 
och EMV är enligt tabell 2 följande: 

• 0,0408 för original approach 
• 0,0166 för alternative approach 

 
Om man för running losses jämför kvoten mellan genomsnittliga svenska förhåll-
anden och SHED-förhållanden motsvarande EMV-faktorerna i tabell 6 baserat på 
funktionerna för uncontrolled i den tekniska dokumentationen fås: 
• 0,169 för original approach 
• 0,281 för alternative approach 
 
Avdunstningsfunktionerna och skillnaden i förutsättningar mellan COPERT och 
EMV förklarar en del av skillnaderna enligt tabell 2.  
 
5.1.5 Kallfas 
Andelen kallutsläpp enligt COPERT och EMV för bensindrivna personbilar år 
2000 har beräknats till följande: 
• HC exklusive avdunstning, 65 och 38 % 
• CO, 70 och 44 % 
• NOx, 13 och 11 % 
• CO2, 16 och 8 % 
 
En mindre del av skillnaden förklaras av att genomsnittlig reslängd i COPERT-
beräkningarna valts till 12 km och i EMV-beräkningarna till 14,3 km. För bensin-
drivna personbilar ger 12 respektive 14,3 km följande kallstartandelar enligt 
COPERT för år 2000: 
• CO, 69,5 respektive 65,4 % 
• bensinförbrukning (CO2), 15,8 respektive 13,5 % 
 



 

VTI notat 44-2002 37 

I COPERT beskrivs för gruppen av lätta bilar andel körning med ej fullt 
uppvärmd motor för kravnivåer fram t.o.m. Euro I med följande uttryck: 
 
β = 0,6474 – 0,02545 * ltrip – (0,00974 – 0,000385 * ltrip) * ta 
 
ltrip: genomsnittlig reslängd efter start med en motortemperatur lika med den för 
omgivningsluften (km) 
ta: genomsnittlig månadstemperatur (ºC) 
 
För beskrivning av β och kravnivåer efter Euro I används korrektionsfaktorer i 
kombination med funktionen ovan. Samma funktion används för samtliga ämnen 
och drivsystem. I tabell 8 redovisas beräknade värden baserade på formeln för 
andelen kallkörning (β). 
 
Tabell 8  Andelen körning (β) med ej fullt uppvärmd motor enligt COPERT. 

Körsträcka, ltrip (km) Lufttemp. 
ta (ºC) 5 10 12* 15** 

-10 0,598 0,452 0,393 0,305 
-5 0,559 0,422 0,368 0,285 
0 0,520 0,393 0,342 0,266 
5 0,481 0,363 0,316 0,246 

10 0,442 0,334 0,291 0,226 
15 0,403 0,305 0,265 0,206 
20 0,364 0,275 0,240 0,186 
25 0,325 0,246 0,214 0,167 
30 0,286 0,216 0,188 0,147 
35 0,247 0,187 0,163 0,127 

*Den sträcklängd COPERT-beräkningarna baseras på; **Den sträcklängd EMV-beräkningarna 
motsvarar. 
 
De indata som använts för COPERT-beräkningarna är följande: 
 
ltrip= 12 km; ta= 5 ºC (medelvärde för de använda månadstemperaturerna). 
 
Enligt tabell 8 ger detta en kallkörningsandel av 0,32. Enligt COLDSTART är den 
genomsnittliga motortemperaturen vid start ca 30ºC. Om formeln för β skulle vara 
tillämplig med utbyte av lufttemperatur till motortemperatur skulle EMV-beräk-
ningarna med ltrip=12 km motsvara en kallkörningsandel av 0,19.16 En högre start-
temperatur ger i de flesta fall också lägre meremissioner per sträckenhet i kall-
fasen.  

För svenska förhållanden är den genomsnittliga reslängden, enligt indatafilen 
till EMV, 14,3 km år 2000. 

                                                 
16 Den reslängd som använts för EMV-beräkningarna är ca 15 km. Vid COPERT-beräkning av β 
har reslängden 12 km använts. Ett högre värde på ltrip ger ett lägre värde på β. 
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En viktig fråga som inte klart besvaras av den tekniska dokumentationen är om 
β motsvarar samtliga starter eller enbart de med en motortemperatur lika med om-
givningsluftens. Enligt Ntziachristos (2003) skall β vara representativt för alla 
starter. Om β motsvarar samtliga starter uppkommer ett antal följdfrågor: 

• hur beaktas parkeringstid, medelvärde och spridning? 
• hur beaktas reslängd, medelvärde och spridning? 
• hur beaktas parkeringsförhållanden? 
• hur beaktas vindförhållanden m.m.? 
• hur beaktas samvariationen mellan parkeringstid och lufttemperatur per 

dygn? 
 
I figur 26 redovisas körsträcka i kallfas beräknad som produkten β*ltrip. 
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Figur 26  Körsträcka i kallfas som funktion av lufttemperatur (ºC) och reslängd 
(ltrip) enligt den tekniska dokumentationen till COPERT. 
 
Funktionen för β medför att den produkt som illustreras av figur 26 har ett maxi-
mum för ca 13 km och att negativa värden erhålles för ltrip≥26 km för samtliga 
temperaturer i figuren. 

Meremissioner i kallfasen, kvoten mellan kallfas och varmfas, uttrycks med 
funktioner, ”over-emission ratios eCOLD/eHOT”, enligt följande: 

• bensin uncontrolled och diesel: eCOLD/eHOT=a-b*ta 
• bensin controlled: eCOLD/eHOT=a*V+b*ta+c, där a alltid är positiv och c kan 

ha olika tecken. Parametern b är negativ med undantag för NOx 
 
Resulterande emissionsfaktorer i kallfas uttrycks slutligen som produkten av 
eCOLD/eHOT och eHOT. Eftersom båda dessa faktorer innehåller hastighet blir det 
resulterande uttrycket i flera fall en funktion av hastighet med upp till exponent 3. 
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Dessa funktioner, parameteruppsättningar, har i COPERT strukturerats enligt 
följande: 

• bensindrift före Euro I 
• bensindrift fr.o.m. Euro I: 

− tre klasser av cylindervolym 
− tre klasser av medelhastighet 

• dieseldrivna personbilar 
• LPG-drivna personbilar 

 
Meremissioner för kallfas redovisas av COPERT för följande ämnen: CO, 
NMHC, CH4, NOx, PM och bränsle/CO2. Någon försämring av kallutsläpp ingår 
inte i COPERT. 

Genom den kraftiga förenklingen i beräkning av β, en och samma funktion för 
samtliga drivsystem, kravnivåer och ämnen, måste eCOLD/eHOT fånga upp bristerna 
i β. Genom att så mycket information ligger dold i både β och i eCOLD/eHOT blir 
lokala anpassningar utöver vad som ltrip och ta erbjuder närmast omöjliga. Man 
måste därmed förutsätta att alla länder inom EU har samma fördelning av res-
längder och parkeringstider. Någon dokumentation av modellutvecklingen finns 
inte tillgänglig. 

Vad som inte framgår ur den tekniska dokumentationen är hur kallutsläpp av 
NMHC respektive CH4 beräknas. Under rubriken Emission factors section: Cold 
start overemission factors finns ingen redovisning av CH4, utan endast av HC. 
Däremot redovisas kallutsläpp av CH4 under Results section: Cold start 
emissions. Enligt COPERT-utdata är kvoten mellan kall- och varmutsläpp väsent-
ligt större för CH4 än för NMHC. Detta kan bero på att NMHC varm innehåller en 
försämringseffekt för varmdelen till skillnad från CH4 varm. 

De resulterande kallutsläppen i EMV baseras på: 
• kallutsläpp, mängd per start, uppskattat som differensen mellan utsläpp i 

Yct och Yht i den provmetod som de svenska avgasbestämmelserna 
baserades på för kravnivåerna A11 och A12 dvs. mellan 20 och 30ºC 

• korrektionsfaktorer för andra starttemperaturer, körsträckor och hastigheter 
än vad Yct och Yht representerar 

 
Beräkningar av korrektionsfaktorer för kallstarter i COLDSTART är i princip 
enkla även om programmet är mycket omfattande genom att beräkningarna om-
fattar en beskrivning av samtliga starter, med tillhörande förhållanden avseende 
meteorologi, typ av parkering och användning av motorvärmare, som sker i 
Sverige timme för timme under ett år. Kallutsläpp per start beräknas som funktion 
av beräknad motortemperatur per start. Motortemperaturen vid start enligt 
COLDSTART beskrivs som funktion av följande: 
• parkeringstid 
• meteorologiska förhållanden, temperatur och vind, timme för timme under 

parkeringstiden 
• parkeringsförhållanden 
• användning av motorvärmare 
 
I programstrukturen ingår också möjligheter till uppdelning på regioner vilket för 
den svenska tillämpningen avser en uppdelning på Götaland, Svealand och 
Norrland. 
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Vissa av de resultat som redovisas i Joumard och Sérié (1999) har imple-
menterats i COLDSTART. En känd brist i COLDSTART och därmed också i 
korrektionsfaktorerna för kallstarter i EMV är att varje delresa förutsätts avslutas 
med fullt uppvärmd motor. Detta kan förväntas ge en överskattning av motor-
temperatur vid avstängning och därmed också vid återstart. Detta kan i sin tur för-
väntas medföra en underskattning av kallutsläpp per start. Beskrivningen av res-
data i COLDSTART baseras f.n. på SCB:s resvaneundersökning. Denna typ av 
undersökning kan förväntas överskatta både reslängd och parkeringstid om man 
med resa avser varje förlopp mellan två på varandra följande motorstarter. Detta 
kan förväntas medföra en underskattning av antal starter och en överskattning av 
utsläpp per start. 
 
5.1.6 Drivmedelskvalitet 
I COPERT har man valt att hålla isär ångtryck från övrig drivmedelsbeskrivning. 
Ångtryckets betydelse för avdunstning har beskrivits i avsnitt 5.1.4. 

Drivmedelskvalitet ges på två nivåer, en basnivå och en nivå advanced. De 
reglerade utsläppen påverkas huvudsakligen av drivmedelsvariabler enligt 
advanced. Dessutom kan påverkan ske genom svavelhalt, vilken ges på basnivå. 

I COPERT ingår defaultvärden för tre bränslekvaliteter per drivmedelstyp. Per 
drivmedel är en av dessa kvaliteter, base fuel (1996), helt låst. Man kan välja 
mellan att behålla eller modifiera dessa beskrivningar.  

Korrektioner av emissioner görs som funktion av förekomst av olika ämnen i 
aktuellt bränsle och bränslebeskrivningen som emissionsfaktorerna motsvarar. 
Funktioner för korrektion, vilka redovisats i det tekniska underlaget till COPERT, 
har sammanställts i bilaga 7 i föreliggande dokumentation. Korrektionsfunktioner 
finns indelade för tre grupper av fordon: bensindrivna, lätta diesel och tunga 
diesel. Någon ytterligare uppdelning, exempelvis för kravnivå, förekommer inte. 
Funktionerna är hämtade ur ACEA och EUROPIA (1996), vilken också brukar 
betecknas EPEFE17. EPEFE utgör en väsentlig del av det s.k. Auto Oil program-
met, vilket syftar till ny miljölagstiftning i Europa. Målsättningen för Auto Oil 
programmet är att identifiera vilka nya åtgärder som krävs för att uppfylla ratio-
nella luftkvalitetsmål på mest kostnadseffektiva sätt, baserat på vetenskapligt 
pålitliga data. Det första steget i Auto Oil programmet var att genomföra en 
litteraturstudie avseende samband mellan emissioner, bränsleegenskaper och 
motorteknologi.18 EPEFE utformades för att fylla de kunskapsluckor vilka 
litteraturstudien påvisat. Mätprogrammet omfattade: 

• bensin: 12 bränslekvaliteter och 16 bilar 
• diesel: 11 bränslekvaliteter och 19 lätta och 5 tunga dieselfordon 

 

                                                 
17 EPEFE: The European Programme on Emissions, Fuels and Engine Technologies. 
18 Effect of fuel qualities and related vehicle technologies on European vehicle emissions”, 
publicerad 1994. 
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Alla lätta fordon har uppfyllt 1996 års Europeiska emissionskrav och de tunga 
fordonen Euro II-kraven fr.o.m. oktober 1995. Studien har omfattat mer än 2 000 
avgasprov. Ett omfattande antal ämnen i avgaserna har registrerats, både reglerade 
och oreglerade. Dessa omfattar: 
• CO 
• NOx 
• HC (totala kolväten) 
• Partiklar och deras sammansättning 
• Enskilda kolväten och andra organiska och andra typer av ämnen. 
 
Korrektionsfunktionerna i COPERT för lätta och tunga dieslar återfinns i EPEFE. 
De i EPEFE redovisade funktionerna för bensindrivna fordon har i COPERT:s 
tekniska dokumentation kompletterats med en term för svavel och en faktor i form 
av en funktion av O2 och E150. Någon motivering för denna utvidgning ges inte i 
den tekniska dokumentationen. 

Emissionsfaktorer för olika kravnivåer i COPERT motsvarar viss bränslekva-
litet enligt följande: 

• Kravnivåer före Euro III motsvarar base fuel 1996. Alternativa bränslen: 
fuel 2000 och fuel 2005 

• Euro III motsvarar fuel 2000. Alternativa bränslen: fuel 2005 
• Euro IV motsvarar fuel 2005. Inget alternativt bränsle tillgängligt. 

 
Då man väljer någon av dessa bränslekvaliteter så kommer de emissionsfaktorer 
vilka motsvarar denna bränslekvalitet inte att förändras om de ingående variab-
lerna i bränslet förändras. Bränslekvalitet base fuel 1996 kan inte justeras med 
undantag för svavelhalt. En korrektion av emissionsfaktorerna för viss kravnivå-
grupp utförs om man väljer något av de alternativa bränslena per kravnivågrupp. 
Därmed kan man för visst bränsleval parallellt få olika kvaliteter för olika krav-
nivågrupper enligt följande: 
• Om man exempelvis utför beräkningar för år 2010 och väljer stage 2005 så 

påverkar en modifiering av detta bränsle samtliga kravnivåer med undantag för 
Euro IV. Även utan modifiering kommer korrektion att utföras för samtliga 
grupper undantaget Euro IV. 

• Väljer man att för 2010 utföra beräkning med stage 2000 så får man för Euro 
IV samma emissionsfaktorer som för stage 2005. 

• Väljer man att utföra beräkningar med base fuel 1996 så kan någon korrektion 
inte göras för advanced utan beräkningar kan enbart göras med den förlagrade 
bränslekvaliteten för samtliga kravnivågrupper. 

 
Dessa korrektioner påverkar både kall- och varmutsläpp, med undantag för CH4. I 
ett första steg påverkas enbart varmutsläpp. Genom att kallutsläpp beräknas med 
varmutsläpp som bas följer också en effekt på kallutsläpp. I tabell 9, 10 och 11 
redovisas för bensindrivna lätta bilar, för dieseldrivna lätta bilar och för diesel-
drivna tunga fordon vilka ämnen som påverkar varmutsläpp och med tillhörande 
tecken på korrelation. Tabellerna har sammanställts baserat på funktionerna i 
bilaga 7. 
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Tabell 9  Drivmedelskvalitet och avgasutsläpp från bensindrivna lätta bilar. 
Ämnen i bensin med inverkan på utsläppen.* 
Utsläpp Svavel Aromater Benzen** Syre Olefiner E100 E150 
CO x +  x  +/- x 
HC x +  x x - x 
NOx x +/-  x x + x 

*x: variabeln ingår i term sammansatt av flera faktorer dvs. något generellt tecken kan inte 
bestämma.; ”+” respektive ”-” motsvarar att utsläppen ökar respektive minskar då variabelns 
värde ökar; ”+/-”, samma variabel ingår i olika termer med olika tecken;E100 och E150 
volymprocent förångat bränsle vid angiven temperatur. ** Ingår i bränslespecifikationen men 
ingår inte i korrektionsfunktionerna för drivmedelskvalitet. 
 
Tabell 10  Drivmedelskvalitet och avgasutsläpp från dieseldrivna lätta bilar. 
Ämnen i diesel med inverkan på utsläppen.* 

Utsläpp Cetan Täthet T95 PAH Svavel 
CO - + + -  
HC - + - -  
NOx  - - +  
PM + + + + + 

*x: variabeln ingår i term sammansatt av flera faktorer dvs. något generellt tecken kan inte 
bestämmas; ”+” respektive ”-” motsvarar att utsläppen ökar respektive minskar då variabelns 
värde ökar. 
 
Tabell 11  Drivmedelskvalitet och avgasutsläpp från dieseldrivna tunga bilar. 
Ämnen i diesel med inverkan på utsläppen.* 

Utsläpp Cetan Täthet T95 PAH Svavel 
CO - - - +  
HC - - - +  
NOx +** + + -**  
PM - +  + + 

*x: variabeln ingår i term sammansatt av flera faktorer dvs. något generellt tecken kan inte 
bestämmas; ”+” respektive ”-” motsvarar att utsläppen ökar respektive minskar då variabelns 
värde ökar;** Enligt Ntziachristos skall det vara ”-” framför cetan och ”+” framför PAH. Detta 
har rättats i en senare programversion. 
 
I bilaga 6 redovisas, baserat på COPERT-beräkningar, den relativa inverkan av 
drivmedelskvalitet för utsläpp år 2000 av olika ämnen från olika fordonstyper. 
Som basnivå har drivmedelskvalitet stage 2000 valts med viss modifiering till 
svenska förhållanden enligt bilaga 1. De beräknade värdena och jämförelsen 
mellan utsläpp baserade på drivmedelskvaliteter enligt tabell 1, 2 och 3 i bilaga 1, 
bränsle (base fuel 1996) och bränsle 2010 (stage 2005) jämfört med bränsle 2000 
(stage 2000), kan kommenteras enligt följande: 
 
• Samtliga fordonstyper, ingen bränsleeffekt (massa) 

− Samtliga fordonstyper, ingen effekt på CH4 
− Lätta bilar och HC, CO och NOx: högre utsläpp med base fuel 1996 och 

lägre med bränsle 2010 (stage 2005) 
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• Lätta bilar (diesel) och PM: ca 40 % högre utsläpp med bas 1996 och ca 20 % 
högre utsläpp med bränsle 2010 (stage 2005) 

• Tunga fordon: HC, NOx och PM, högre utsläpp både för base fuel 1996 och för 
stage 2005; CO, lägre utsläpp både för bas 1996 och för bränsle 2010 (stage 
2005).19 

 
I den tekniska dokumentationen betecknas kolvätefunktionen, funktionerna för 
hot, med HC (egentligen VOC), vilken i COPERT representerar de totala kol-
vätena. Förändrad bränslekvalitet påverkar inte av COPERT beräknade utsläpp av 
CH4. Enligt EPEFE-dokumentationen har totala kolväteutsläpp registrerats dvs. 
korrektionen med HC-funktionerna för bensindrivna bilar i COPERT är repre-
sentativ för totalkolväten (HC), varm och kall. Om korrektion av HC utförs före 
subtraktion av CH4 så blir korrektionen korrekt avseende HC-utsläpp, kall och 
varm. Den relativa effekten för NMHC blir då också större än vad som uttrycks av 
korrektionsfunktionerna. Om korrektionen utförs efter subtraktion av CH4 så blir 
resultatet en underskattning av den eftersträvade HC-korrektionen, kall- och 
varmutsläpp. Hur beräkning av CH4 och NMHC görs framgår inte ur den tekniska 
dokumentationen, men enligt Ntziachristos (2003) görs korrektion före subtrak-
tion av CH4. 

En känslighetsanalys, manuella beräkningar enligt bilaga 7, har utförts för 
bensindrivna bilar. Som grund för analysen har bränslekvalitet base fuel 1996 
valts, se bränslebeskrivningar i tabell 2 och 3 i bilaga 1. Om varje bränslevariabel 
i korrektionsfunktionerna förändras +10 %, en och en, förändras CO, HC och NOx 
enligt följande: 

• E100: 1,1; -0,5 och 2,2 % 
• Aromater: 2,6; 1,4 och -1,0 % 
• Svavel: 0,3; 0,4 och 0,4 % 
• Syre: -0,1; -0,1 och 0,0(04) % 
• E150: -7,0; -8,6 och 7,5 % 
• Olefiner: 0,0; -0,4 och 0,4 % 

 
Baserat på funktionerna av drivmedelskvalitet i den tekniska dokumentationen har 
också utvecklingen av olika ämnen i avgaserna (kall- och varmutsläpp), som följd 
av förändrade drivmedelskvaliteter enligt tabell 1 och 2 i bilaga 1, för bensin-
drivna bilar, beräknats manuellt i relation till utsläpp för bränsle 1995 (=base fuel 
1996): 
• år 2000 (stage 2000): CO, -6,1 %; HC, -5,1 % och NOx, -3,2 % 
• år 2010 (stage 2005): CO, -10,3 %; HC, -7,6 % och NOx, -2,2 % 

 

                                                 
19 Dessa resultat förklaras delvis av följande från COPERT:s hemsida (2003-03-20): 
“When I calculate the effect of future diesel fuels on heavy duty vehicles, results do not seem 
reasonable. 
This is because fuel effect equations for HDVs were mistyped in the software. Please download 
v2_2 to remedy this problem.” Föreliggande VTI notat baseras på version 2.1 av COPERT. 
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För personbilar, summan av bensin- och dieseldrivna, fås enligt COPERT-beräk-
ningar följande bidrag av förändrad bensinkvalitet till utvecklingen mellan 
1980/1995 och 2010 enligt bilaga 6:  
• CO, minskar med tiden, -9,8 % 
• HC, minskar med tiden, -6,8 % 
• NOx, minskar med tiden, -6,2 % 
 
Den tekniska dokumentationen ger förändringar av samma storleksordning som 
COPERT avseende CO och HC.20  

En känslighetsanalys har utförts med funktionerna för korrektion av avgaser 
avseende NOx och PM från tunga dieseldrivna fordon. Som grund för analysen 
har bränsle 1995 (=base fuel 1996) valts, se bränslebeskrivningar i tabell 2 och 3 i 
bilaga 1. Om varje bränslevariabel i korrektionsfunktionerna förändras 10 %, en 
och en, förändras NOx och PM, utan rättning av funktionerna, för tunga diesel-
drivna bilar enligt följande: 

• CN, 0,4 respektive 0 % 
• täthet, 11,0 respektive 4,0 % 
• T95, 1,4 respektive 0 % 
• PAH, -0,2 respektive 0,5 % 
• S, 0 respektive 0,3 % 

 
Baserat på funktionerna av drivmedelskvalitet i den tekniska dokumentationen har 
utvecklingen av NOx och PM, som följd av förändrade drivmedelskvaliteter enligt 
tabell 1 och 3 i bilaga 1, för tunga dieslar beräknats manuellt i relation till utsläpp 
för base fuel 1996: 
• år 2000 (stage 2000), NOx, -4,0 %, och PM, -5,6 % 
• år 2010, NOx (stage 2005), -0,7 %, och PM, -5,6 % 
 
Denna utveckling kan jämföras med den av COPERT beräknade enligt bilaga 621: 
• år 2000 (stage 2000), NOx, -3,9 %, och PM, -5,6 % 
• år 2010, NOx (stage 2005), -0,7 %, och PM, -5,6 % 
 
Förändringarna för bussar och tunga lastbilar är lika både enligt COPERT-beräk-
ningarna och enligt den tekniska dokumentationen. 

En utvärdering av jämförelsen mellan beräkningar baserade på det tekniska 
underlaget och på COPERT-beräkningar försvåras av att vissa kravnivåer på-
verkas och andra inte i COPERT-beräkningarna. Att manuellt beräknade korrek-
tioner ger samma förändring som av COPERT-beräknade förändringar behöver 
därmed inte nödvändigtvis vara ett bra resultat. Det bästa sättet för att genomföra 
en kontroll av COPERT-beräknade korrektioner borde vara genom att betrakta 
emissionsfaktorer per kravnivå. 

Enligt tabell 11 beskrivs i COPERT ingen inverkan av aromater totalt men 
däremot av PAH. Ökande PAH ger i COPERT minskande NOx och ökande PM. I 

                                                 
20 För NOx utgör utsläpp från lätta dieseldrivna fordon en större andel, varför en bedömning om 
överensstämmelse kräver att kompletterande beräkningar utförs med det tekniska underlaget för 
lätta dieseldrivna fordon. Detta har inte utförts. 
21 Den använda COPERT-versionen innehåller ett fel ifråga om beskrivning av NOx som funktion 
av drivmedelskvalitet för tunga fordon enligt COPERT:s hemsida. 
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de tre bränslekvaliteter som ingår i COPERT finns en positiv korrelation mellan 
aromater totalt och PAH.  

Enligt EPEFE skall det vara ett (+)tecken framför PAH-termen och (-)tecken 
framför cetan i NOx-funktionen dvs. redovisningen i den tekniska dokumenta-
tionen är felaktig.  

I EMV-modellen beskrivs inverkan av drivmedelskvalitet på de reglerade 
emissionsfaktorerna endast för tunga dieseldrivna fordon. Ökande aromathalt i 
dieselbränslet ger enligt EMV ökande utsläpp av NOx och av PM. 
 
5.1.7 Försämringseffekter 
Försämring innebär att utsläppen från ett fordon förändras med den ackumulerade 
körsträckan upp till viss gräns. I COPERT kan man välja mellan att låta en sådan 
effekt ingå eller ej. Parallellt kan man också välja mellan att låta ett förbättrat 
kontrollsystem (IM) ingå eller ej. Detta kontrollsystem motsvarar att man istället 
för tomgångsprov vid besiktning skulle införa ett transientprov. 

Försämring beskrivs av COPERT, enligt den tekniska dokumentationen, i följ-
ande fall: 

• bensindriven pb eller llb 
• ämnen: CO, NOx och HC 
• fr.o.m. kravnivå Euro I 
• enbart varmutsläpp 

 
Försämringen enligt COPERT är dessutom beroende av kravnivå, av cylinder-
volym och av medelhastighet.  

I tabell 12 redovisas kvoten mellan av COPERT beräknade utsläpp enligt visst 
alternativ och utsläpp enligt ett alternativ utan försämring baserat på datafilen 
avseende år 2010. 
 
Tabell 12  Försämring för bensindrivna bilar, varmutsläpp, enligt COPERT. 
Kvoten mellan totala utsläpp med försämring, utan respektive med Inspection and 
Maintenance (IM), och utsläpp utan försämring. År 2010.* 
 NMHC CH4 HC** CO NOx 
Med försämring och utan IM 
Pb 1,057 1 1,048 1,081 1,317 
Llb 1,039 1 1,035 1,167 1,164 
Med försämring och med IM 
Pb 1,056 1 1,048 1,077 1,359 
Llb 1,039 1 1,035 1,168 1,187 

*Försämring är inkluderad i emissionsfaktorerna fram t.o.m. EURO I dvs. även basalternativet 
”utan försämring” är inkl. viss försämring. Denna försämring motsvarar en total körsträcka 
av30 000–60 000 km. **Avdunstning enligt alternative approach. 
 
Enligt den tekniska dokumentationen avser försämring enbart varmutsläpp. För-
sämring avseende kolväteutsläpp är i COPERT-utdata avgränsad till NMHC. De 
funktioner för försämring som redovisas i den tekniska dokumentationen avser de 
totala varmutsläppen av HC. Om den totala försämringen skall bli korrekt måste 
därmed den relativa försämringen av NMHC vara större än vad försämrings-
funktionerna för HC uttrycker. Hur försämringen av NMHC beräknas framgår 
inte ur den tekniska dokumentationen. 
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Enligt den tekniska dokumentationen till COPERT, se Ntziachristos och 
Samaras (2000), finns en betydande utsläppsreducerande effekt av IM till skillnad 
från vad som erhållits i COPERT-beräkningarna enligt tabell 12. Enligt tabell 12 
ger med IM högre NOx-utsläpp till skillnad från den tekniska dokumentationen. 
Enligt den tekniska dokumentationen beskrivs IM-effekter för Euro I och II samt 
för ”conventional, non-three-way catalyst equipped vehicles”. Om man går in i 
COPERT:s utdata på den finaste fordonsnivån finner man att IM endast påverkar 
Euro I och II. Om man jämför emissionsfaktorer för olika cylindervolymer finner 
man att med IM jämfört med utan IM kan medföra att emissionsfaktorerna 
minskar, är oförändrade eller ökar inom Euro I och II. Ur tabell 12 framgår att 
NOx har störst försämring följt av CO och HC. 

Som jämförelse till tabell 12 redovisas i tabell 13 försämringsfaktorer enligt 
den till COPERT hörande tekniska dokumentationen. Vid en jämförelse skall man 
observera att ett alternativ utan försämring ger emissionsfaktorer representativa 
för en körsträcka av 30 000–60 000 km dvs. även detta alternativ är inklusive 
försämring.  
 
Tabell 13  Försämringsfaktorer för varmutsläpp enligt den tekniska dokumenta-
tionen av COPERT. Lätta bensindrivna bilar i kravnivå Euro I och II. Utan 
Inspection and Maintenance. 

Utsläpp (g/km) vid körsträcka 

Ämne 
Cylindervolym 
dm3 0 km (A) 

45 000 
km (B) 

120 000 
km (C) 

(C)/(A) 

Medelhastighet: ≤19 km/h* 
CO –1,4 0,557 1,244 2,390 
CO 1,4–2 0,543 1,059 1,920 
CO 2- 0,565 0,979 1,670 
NOx all 0,282 1,001 2,200 
HC –1,4 0,647 1,192 2,100 
HC 1,4–2 0,509 1,064 1,990 
HC 2– 0,432 0,975 1,880 

4,291 
3,536 
2,956 
7,801 
3,246 
3,910 
4,352 

Medelhastighet ≥63 km/h* 
CO –1,4 0,509 1,271 2,540 
CO 1,4–2 0,617 1,049 1,770 
CO 2– 0,873 0,996 1,200 
NOx all 0,424 0,974 1,890 
HC –1,4 0,809 1,106 1,600 
HC 1,4–2 0,609 1,052 1,790 
HC 2– 0,707 0,986 1,450 

4,990 
2,869 
1,375 
4,458 
1,978 
2,939 
2,051 

*För hastighet i intervallet 19–63 km/h genomförs interpolering. 
 
Det kan tilläggas att COPERT-beräkningarna i denna studie baseras på 32 km/h i 
tätort och 78 km/h på landsväg för lätta fordon, se tabell 13 i bilaga 1. Dessa 
hastigheter är de som emissionsfaktorerna i EMV motsvarar. 

Försämringen pågår enligt COPERT för Euro I och II upp till 120 000 km.  
I COPERT beskrivs försämringens variation med cylindervolym och 

medelhastighet, se tabell 13. För CO avtar försämringen med ökande cylinder-
volym medan någon lika tydlig trend inte finns för HC. Försämringen minskar i 
allmänhet med ökande hastighet. 
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Enligt tabell 13 har NOx störst försämring följt av HC och CO dvs. omkastad 
ordning för HC och CO jämfört med tabell 12. 

I COPERT finns för Euro III och IV en motsvarighet till tabell 13. Försäm-
ringen för Euro III och IV är lägre per sträckenhet och pågår över en längre 
sträcka. Konstruktionen är gjord så att den totala försämringen för Euro III och IV 
blir lika med den totala försämringen för Euro I och II men att det för Euro III och 
IV tar längre körsträcka att uppnå den slutliga nivån. För Euro III och IV 
redovisas olika stabiliseringsgränser, körsträckor, för olika ämnen, hastighets-
nivåer och cylindervolymer i den tekniska dokumentationen. Enligt en utförd 
kontroll med COPERT finns inte någon försämring för Euro IV efter 120 000 km 
dvs. programmet stämmer inte med den tekniska dokumentationen. Om IM väljs 
använder COPERT försämringsvärden motsvarande Euro III och IV även för Euro 
I och II. Val av IM medför också att emissionsfaktorerna, bas, för Euro I 
reduceras. Med IM fås enligt den tekniska dokumentationen genomgående lägre 
försämringseffekt per sträckenhet än utan. Den funktion som använts för försäm-
ring är linjär, en konstantterm och en körsträcketerm. Någon mera utförlig 
dokumentation om uppskattningen av dessa försämringsfaktorer i COPERT finns 
inte tillgänglig. 

Försämring i EMV beskrivs i följande fall: 
• bensindrivna personbilar och lätta lastbilar 
• ämnen: CO, NOx, HC och PM 
• samtliga kravnivåer 
• varm- och kallutsläpp 

 
Det är också möjligt att i EMV beskriva försämring för avdunstning även om 
denna möjlighet hittills inte utnyttjats beroende på att dataunderlag saknas för en 
sådan beskrivning. 

I EMV beskrivs försämring även för kravnivåer före de kravnivåer vilka mot-
svarar introduktion av katalysator. Samtliga kravnivåer fr.o.m. katalysatorintro-
duktionen har i EMV tilldelats samma försämring medan dataunderlaget omfattar 
bilar i kravnivåerna A11 och A12. 

Som jämförelse till tabell 13 redovisas i tabell 14 de försämringsfaktorer som 
används i EMV. 
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Tabell 14  Försämringsfaktorer (slutnivå/nybilsnivå) enligt EMV. 
E-faktor, typ HC CO NOx PM* 

T.o.m. kravnivå F1 (-årsmodell 1970). Upp till 10 år. 
Kallstarttillägg 1,40 1,43 1 1,43 
Varmutsläpp 1,40 1,43 1 1,43 
Avdunstning 1 1 1 1 
F2 (årsmodell 1971–1975). Upp till 10 år. 
Kallstarttillägg 1,80 1,58 1 1,58 
Varmutsläpp 1,80 1,58 1 1,58 
Avdunstning 1 1 1 1 
F40–A10 (årsmodell 1976–1988). Upp till 10 år. 
Kallstarttillägg 2,05 1,94 1,22 1,94 
Varmutsläpp 2,05 1,94 1,22 1,94 
Avdunstning 1 1 1 1 
A11– (årsmodell 1987–). Upp till 13 år. 
Kallstarttillägg 1,55 1,18 2,16 1,18 
Varmutsläpp 3,50 1,62 2,46 1,62 
Avdunstning 1 1 1 1 

*I EMV har PM tilldelats samma försämring som CO. CO-värdena baseras på mätdata. 
 
Försämringen enligt EMV för katalysatorbilar pågår upp till 13 år eller till 
200 000 km enligt befintliga indata. Denna gräns är ett indata som andra. Valet av 
denna gräns i indata är en följd av förekommande sträcklängder i det statistiska 
underlaget på vilket försämringen har uppskattats. Vid uppskattning av försämring 
till EMV har mätdata för F40–A10 och A11- anpassats till en exponential-
funktion, se Hammarström och Henriksson (1997). Det statistiska underlaget för 
A11- ligger i körsträckeintervallet 45 000 till 255 000 km. Genom valet av en 
exponentialfunktion undviks att uppskattade emissioner för nya bilar, körsträcka 
0 km, vid extrapolering avviker betydligt från emissionsvärden för de kortaste 
körsträckorna i det statistiska underlaget. 

Enligt tabell 14, kravnivåer fr.o.m. A11, har HC störst försämring följt av NOx 
och CO. Enligt tabell 14 har en högre försämring uppskattats för CO F40–A10 än 
för CO A11-. 

Den största avvikelsen mellan COPERT och EMV är för NOx, EMV betydligt 
lägre än COPERT. Den minsta skillnaden finns för HC. En avgränsning av jäm-
förelsen upp till 120 000 km för båda modellerna medför att försämringen enligt 
COPERT generellt skulle vara betydligt större än enligt EMV. 

Vad som inte påverkar försämringen, vare sig enligt COPERT eller EMV, är 
bränslekvalitet. 
 
5.2 COPERT – TCT, icke reglerade ämnen 
Totala utsläpp av icke-reglerade ämnen enligt COPERT redovisas i bilaga 4. 
Någon direkt redovisning per fordonstyp m.m. finns inte tillgänglig. Söks upp-
gifter per viss fordonstyp får en speciell datafil helt avgränsad till fordonstypen 
läggas upp. 

En jämförelse av icke-reglerade ämnen mellan COPERT och TCT redovisas i 
tabell 15.  
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Tabell 15  Utsläpp (ton/år) av icke-reglerade ämnen under år 2000.* 
Modell Bensen Formal-

dehyd 
Acetal-
dehyd 

1,3 butadien PAH Benso(a) 
pyren 

Eten Propen 

TCT, 
tätort 

3 499 723 572 1 134 9,88 0,24 6 110 3 044 

COPERT, 
totalt 

2 994 1 482 634 741 44 0,041 4 265 2 156 

*Observera att TCT avser tätort och COPERT vägtrafiken totalt. 
 
 
 
6 Utvärdering 
Baserat på enbart redovisade skillnader mellan COPERT och EMV finns i princip 
ingen grund för att peka ut en viss modell för förbättringsinsatser. I de fall då det 
föreligger mer än marginella skillnader mellan modellerna bör i ett första led 
kontroller utföras av båda modellerna. I den utsträckning som teknisk doku-
mentation finns tillgänglig görs primärt kontroller baserad på sådan dvs. en 
kontroll av om programberäkningarna stämmer överens med beräkningar enligt 
den tekniska dokumentationen. Om inga skillnader kan påvisas mellan den tek-
niska dokumentationen och programmet bör nästa steg vara granskning och be-
dömning av den tekniska dokumentationen. Om det finns skillnader mellan 
programberäkning och beräkningar baserade på den tekniska dokumentationen så 
kan detta både vara ett uttryck för programmeringsfel eller för fel i den tekniska 
dokumentationen. 

I tabell 1 i bilaga 2 redovisas utvecklingen av de totala utsläppen av olika 
ämnen från 1980 till 2010 enligt COPERT och EMV. Den beräknade utveck-
lingen kan ställas i relation till de etappmål för transportsektorn som redovisas i 
Vägverket (2001), se tabell 16. 
 
Tabell 16  En jämförelse av beräknade utsläpp med etappmål för vägtrafiken. 

Period Etapp-mål COPERT** EMV*** 
Från Till HC NOx CO2 HC* NOx CO2 HC NOx CO2 
1980 1995  -30   -9   -7  
1990 2010   +/-0   +36   +15 
1995 2005 -60 -40  -53 -48  -63 -50  
1980 2005  -58   -53   -54  

*Alternative approach; **Interpolering mellan 1995 och 2010; ***En EMV-beräkning, ej 
redovisad, har utförts för år 2005 enbart för att få ett värde på förändringen från 1995 till 2005. 
 
Tabell 16 kan kommenteras enligt följande: 
• COPERT jämfört med EMV: HC, COPERT ger något mindre reduktion; NOx, 

små skillnader; CO2, COPERT ger en betydligt större ökning 
• Måluppfyllelse: HC, klaras ”nästan”; NOx, det första etappmålet har inte 

klarats men det andra bör kunna klaras. Den totala eftersträvade NOx-
reduktionen (1980→2005) klaras inte; CO2-målet till 2010 klaras inte 

 
Båda beräkningsmodellerna ger NOx-reduktioner med tiden av ungefär samma 
storleksordning. För etappen 1980–1995 ligger dessa reduktioner långtifrån målet, 
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-30 %. Det totala målet från 1980 till 2005, -58 %, klaras inte enligt någon av 
modellerna. 

Inför den trafikproposition som skulle lämnas till Riksdagen 1998 lät rege-
ringen utreda beräkningsförutsättningarna till EMV-modellen och NOx-reduk-
tionens storlek, se Grennfelt och Holmberg (1997). Resultatet av utredningen blev 
bl.a.: ”…är vår bedömning att emissionerna minskat med storleksordningen 30 %. 
Osäkerheten är dock stor. Osäkerhetsintervallet är minst +/- 10 %”. Denna slut-
sats, att målet klarats, utgjorde en del av grunden för det nya utsläppsmålet i den 
nämnda propositionen.  

Även om de beräknade relativa reduktionerna av HC inte skiljer alltför mycket 
mellan COPERT och EMV så bör man observera den stora skillnaden i absolut-
nivåer ifråga om HC. Skillnaden förklaras till stor del av skillnader i avdunstning.  

Den stora skillnaden mellan modellerna i förändring av CO2 skulle kunna 
förklaras av att EMV har kalibrerats mot att nybilsförsäljningen skall klara 
överenskommelser ifråga om bränslereduktioner. I COPERT finns separata 
emissionsfunktioner per kravnivå fram t.o.m. Euro I. För efterföljande kravnivåer 
används reduktionsfaktorer som enligt den tekniska dokumentationen kan tolkas 
vara baserade på förväntningar grundade på tagna beslut om emissioner. Några 
reduktionsfaktorer finns dock inte för bränsle och CO2 dvs. fordonen blir enligt 
COPERT aldrig, för CO2 och bränsleförbrukning, bättre än Euro I. Detta har 
motiverats med, enligt Ntziachristos (2003), att det inte finns någon indikation på 
en sådan förbättring. Enligt EMV sker en fortlöpande förbättring fram t.o.m. 
kravnivå Euro III. Vid bedömning av beräkningsmodellernas beskrivning av CO2-
utvecklingen finns därmed en viktig skillnad för utvecklingen efter Euro I. 
Beskrivningen av utvecklingen för övriga ämnen efter 1995 och fram till ett 
nuläge är betydligt osäkrare jämfört med beskrivningen av utvecklingen fram 
t.o.m. 1995. Fram t.o.m. Euro I baseras båda modellerna på omfattande data-
underlag. 

Som indikation på om fel föreligger i någon av de två modellerna har kvoten 
mellan utsläpp enligt COPERT och enligt EMV använts, se figur 7–15 respektive 
bilaga 2. Om kvoten avviker mer än marginellt från värdet 1 är detta ett uttryck 
för fel i minst en av modellerna. En definition av ”marginellt” i denna studie ges i 
avsnitt 4. Beroende på den brist i EMV som påtalats i avsnitt 4 bör en analys av 
kvoterna avgränsas till åren 1980–2000 för de reglerade ämnena. 

De totala utsläppen av olika ämnen för vägtrafiken avviker mer än marginellt, 
uttryckt med en kvot, mellan modellerna i följande fall: 

• HC: COPERT mindre än EMV generellt; kvoten ökar med tiden  
• CO: COPERT större än EMV generellt 
• NOx: COPERT mindre än EMV år 2000; kvoten minskar med tiden 
• CO2: COPERT större än EMV år 2010 
• PM: COPERT mindre än EMV år 1980 och 1995; kvoten ökar med tiden 

 
Motsvarande jämförelser, som totalt för vägtrafiken, kan göras per fordonstyp och 
per drivsystem och med en definition av marginellt enligt avsnitt 4. Definitionen 
av marginellt baseras på kvoten COPERT/EMV. 

Utsläppen av HC, 1980–2000, kan kommenteras enligt följande: 
• Per fordonstyp är avvikelserna större än marginella (kvot<1) i samtliga fall 

undantaget enstaka fordon enstaka år  
• Kvoten ökar med tiden, undantaget mc och mp  
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Utsläppen av CO, 1980–2000, kan kommenteras enligt följande:  
• Per fordonstyp är avvikelserna större än marginella i följande fall: buss, 1980 

(kvot<1); pb bensin, 1980 (kvot>1 vilket också gäller generellt); pb diesel, 
2000 (kvot>1) 

• Kvoten ökar med tiden, undantaget mc och mp  
 
Utsläppen av NOx, 1980–2000, kan kommenteras enligt följande: 
• Per fordonstyp är avvikelserna större än marginella i följande fall: buss, 1980 

(kvot<1), tung lb (kvot<1 vilket också gäller generellt); moped, generellt 
(kvot<1); mc, generellt (kvot<1); pb diesel år 2000 (kvot>1); lätt lb diesel år 
2000 (kvot>1). För den i NOx-sammanhang viktiga gruppen tung lb är kvoten, 
COPERT/EMV, ca 0,6 år 2000. 

• Kvoten minskar med tiden för bensindrivna och ökar med tiden för 
dieseldrivna fordon. 

• Kvoten för bensindrivna bilar, år 2000 och 2005, är större än 1 för personbilar 
och mindre än 1 för lätta lastbilar. 

 
Utsläppen av CO2, 1980–2010, kan kommenteras enligt följande: 
• Större än marginella avvikelser på fordonstypnivå i följande fall: moped och 

mc generellt samt för bensindrivna bilar år 2010; kvoten ökar med tiden. 
• COPERT ger större utsläpp än EMV (kvot>1), med undantag för mc, då 

avvikelserna är större än marginella. 
• COPERT:s utsläpp för bensindrivna personbilar är större än motsvarande 

EMV:värden för samtliga år. 
• Kvoten är speciellt stor, 1,57, för lätt lastbil bensin år 2010. 
• Kvoten ökar nästan alltid med tiden. 
 
Utsläppen av PM, 1980–2000, kan kommenteras enligt följande: 
• Per fordonstyp är avvikelserna större än marginella i följande fall: buss år 

1995 och 2000 (kvot>1); tung lb 1980 (kvot<1); alla bensindrivna fordon 
genom att PM-utsläpp från denna kategori av bilar inte beskrivs av 
COPERT22. 

• Kvoten växer med tiden. 
 
För år 2010 är utsläppen av samtliga reglerade ämnen från dieseldrivna lätta bilar 
mycket större enligt COPERT än enligt EMV. 

I COPERT ingår inte någon utveckling av bränslefaktorer efter årsmodell 1995 
ifråga om bränsleförbrukning och CO2

23. De reduktioner av specifik förbrukning 
för bensindrivna personbilar som ingår i EMV är med årsmodell 1995 som bas 
följande: 

• -10 % till årsmodell 2000 
• -17 % till årsmodell 2005 
• -25 % till årsmodell 2008. 

 
                                                 
22 Enligt Ntziachristos (2003) kommer partiklar från bensindrivna bilar liksom ej avgasbaserade 
partiklar att ingå i en uppdaterad COPERT-version. 
23 Enligt Ntziachristos (2003) förklaras avsaknaden i COPERT av bränslereduktion efter Euro I 
med att “there is no such indication”. 
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Kalibreringen av emissionsfaktorer efter årsmodell 1996 i EMV har utförts av 
VV.  

I fråga om tunga dieseldrivna fordon kan fordonsstorlek och körcykler försvåra 
en jämförelse inriktad på kartläggning av fel mellan modellerna. Åtminstone bör 
sådana skillnader i förutsättningar beaktas. COPERT:s tyngsta fordonstyp, 
totalvikt större än 32 ton, är betydligt mindre än motsvarande svenska tyngsta 
lastbil. Vid preparering av indata till COPERT i föreliggande studie har förutsatts 
att totalvikten i klassindelningen avser fordonsekipaget dvs. kan antingen vara ett 
fordonsekipage alternativt enbart bil med samma totalvikt som ett ekipage. Enligt 
tabell 6 i bilaga 2 är förbrukningen för tung lastbil enligt COPERT fram t.o.m. 
1995 ca 10 % större än enligt EMV. För år 2010 ger COPERT något högre för-
brukning än EMV. Ett sätt att normera bort dessa problem i jämförelsen är att 
betrakta kvoten mellan ett reglerat ämne och bränsleförbrukning. Genom att CO2 
kan uppskattas med en konstant gånger bränsleförbrukning kan lika gärna kvoten 
mellan ett reglerat ämne och CO2 användas. En sådan analys har gjorts avseende 
NOx från bussar och tunga lastbilar. Analysen baserad på kvoten (NOx/CO2) kan 
kommenteras enligt följande: 

• EMV alltid större än COPERT 
• EMV tung lastbil alltid större än buss medan motsatsen gäller för COPERT 
• EMV har större reduktion från 1980 till 1995 och COPERT från 1995 till 

2010 
• EMV har jämfört med COPERT för tunga lastbilar betydligt mindre total 

reduktion från 1980 till 2010 
 
Beträffande fördelning av utsläpp på olika faser – kall, varm och avdunstning – 
finns det anledning att utreda följande resultat på fordonstypnivå: 
• att COPERT har en väsentligt mindre andel avdunstning än EMV 
• att COPERT normalt har en väsentligt större andel kallutsläpp än EMV 
 
Enligt figur 25 är storleksordningen på delutsläpp av avdunstningen enligt 
COPERT i växande ordning följande: running losses, diurnal och hot soak. Stor-
leksordningen enligt EMV är följande: hot soak, running losses och diurnal. Den 
totala avdunstningen enligt original approach ca 2,6 gånger större än enligt 
alternative approach. Avdunstning enligt EMV är ca 3,4 gånger större än 
original approach. 

I COPERT beaktas viktiga förutsättningar som ångtryck och temperaturer till 
skillnad från EMV. Både för diurnal och running losses förklaras en betydande 
del av skillnaden mellan COPERT och EMV av att COPERT i föreliggande studie 
avser representativa svenska förhållanden avseende RVP och temperatur medan 
EMV motsvarar förhållanden i en standardiserad provmetod. Mycket talar för att 
EMV bör justeras och kompletteras för en mera representativ beskrivning av av-
dunstning. Ett alternativ skulle kunna vara att använda COPERT:s beskrivning av 
avdunstning. Det borde vara rimligt att anta att alternative approach, den senaste 
modellen, ger en bättre beskrivning än original approach. Tyvärr framgår inte ur 
den tekniska beskrivningen för alternative approach hur uppgifter om antal 
starter per dag och körsträcka per dag använts ifråga om soak och running losses, 
vilket är ett krav för tillämpning under andra förhållanden som de svenska. Även 
förekomst av negativa funktionsvärden för diurnal i alternative approach 
minskar trovärdigheten. Ytterligare oklarheter i den tekniska dokumentationen är 
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att man i original approach uppskattat hot soak för fuel injection dvs. samtliga 
katalysatorbilar till noll24.  

Om man som utgångspunkt väljer att hot soak för uncontrolled enligt EMV är 
korrekt för givna förutsättningar blir motsvarande COPERT-värden mycket för 
höga. Kvoten, 1,27, borde vara väsentligt mindre. Ytterligare skillnader mellan 
dokumentation och utdata är att warm running losses, original approach, i utdata 
har tillägget ”carburetter” dvs. kan tolkas som att bilar utan carburetter, fuel 
injection, inte har detta utsläpp. En ytterligare avvikelse mellan den tekniska 
dokumentationen och utdata är relationen i utsläpp mellan original och alterna-
tive approach i vissa fall, se tabell 3. Både för soak och running losses i original 
approach görs en sammanviktning av warm och hot. Emissionsfaktorerna för hot 
är väsentligt större än för warm. Sammanviktningen baseras på β. Enligt avsnitt 
5.1.5 kan det finnas frågetecken för vad β representerar, vilket i sin tur medför en 
osäkerhet både för soak och running losses i original approach. 

Inom hela EU-området gäller sedan år 2000 ett krav på att bensinens ångtryck 
sommartid inte får överstiga 60 kPa. Enligt uppgifter från svensk oljeindustri, se 
tabell 5 i bilaga 1, var ångtrycket i sommarbensin år 2000 68 kPa. Ur tabell 5 
framgår att enbart denna skillnad i uppgifter kan ge ett betydande bidrag till 
osäkerhetsintervallet för avdunstningsfaktorer. Jämförelsen mellan COPERT och 
EMV ger väsentligt högre avdunstning för EMV än för COPERT. 

Avdunstningen i COPERT baseras på månadsvärden i indata. Vad som inte 
framgår ur den tekniska dokumentationen är om årsmedelvärdena sätts in i 
funktionerna i bilaga 5 eller om beräkningar genomförs per månad för att slutligen 
sammanviktas. Enligt Ntziachristos (2003) utförs beräkningarna månad för månad 
för att därefter sammanviktas. 

En viktig fråga inför en förbättring av EMV är om SHED-testet har potential 
för att kunna ge en representativ beskrivning av avdunstning under representativa 
svenska förhållanden.  

I vilken utsträckning behöver formen på avdunstningsfunktionerna i COPERT 
förbättras? Denna fråga gäller speciellt för soak enligt erhållna resultat alternativt 
för både diurnal och running losses. En brist i SHED-testet skulle kunna gälla 
diurnal från bilar av typ controled. SHED-testet avser en uppvärmning. Om en bil 
står parkerad under flera dygn följer en serie av uppvärmningar och avsvalningar. 
Den s.k. kanistern kan lagra utsläppen från ett antal sådana temperaturcykler 
varefter utsläppen kommer att passera orenade direkt ut i omgivande luft. Om 
SHED-testet skulle ha möjlighet att ge representativa värden finns ett omfattande 
dataunderlag tillgängligt för kalibrering av diurnal och hot soak. Däremot finns 
inga av VTI kända svenska data för svensk kalibrering av running losses. De 
schablonartade uppskattningarna för controlled talar för en betydande förbätt-
ringspotential. 

En förklaring till att kallstartutsläppen utgör en större andel i COPERT än i 
EMV skulle kunna vara att COPERT:s emissionsfaktorer för kallstarter enligt 
manualen skulle kunna tolkas som att motorn vid start har samma temperatur som 
omgivande luft. Följande är hämtat ur den tekniska dokumentationen: ”Generally, 
cold start effect becomes negligible in the region of 25ºC in the case of CO and 
30ºC in the case of VOC”.  

                                                 
24 Enligt Ntziachristos: “To my understanding, a non malfunctioning controlled fuel injection 
vehicle has no fuel opening to the environment.” 
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Enligt COPERT:s manual skall genomsnittlig reslängd (ltrip) väljas enligt 
följande: ”ltrip value corresponds to the mean distance covered in trips started with 
an engine of ambient temperature (cold start) and β is the fraction of the monthly 
mileage driven before the engine and any exhaust components have reached their 
nominal operation temperature”. Om β skulle motsvara en avgränsning till starter 
med en motortemperatur lika med omgivningsluftens skulle COPERT:s 
programstruktur bli felaktig enligt följande25: 

• Man väljer ut en delmängd av det totala antalet starter enligt ovan 
• Andelen kallkörning (β) beräknas för denna delmängd 
• β sammankopplas sedan felaktigt med det totala trafikarbetet. 

 
Även om man enligt den tekniska dokumentationen skulle kunna få intrycket av 
att COPERT inte beskriver samtliga starter uppger Ntziachristos (2003) att 
kalibreringen är gjord så att alla starter ingår. Samma uttryck för β används för 
samtliga ämnen och för samtliga drivsystem. Detta kan ifrågasättas bl.a. mot bak-
grund av Joumard och Sérié (1999) och Hammarström (2002). 

Funktionen för β bör minst uppfylla följande krav: 
• att β går mot 1 då ltrip→0 
• att β*ltrip→ ett positivt gränsvärde då ltrip→∞ 
• att β ger en representativ beskrivning för ”normala” värden på ltrip 

 
De två första punkterna är inte uppfyllda, vilket tydligt framgår ur figur 26. Enligt 
COPERT-utdata finns en betydande kallstarteffekt för CH4. Någon sådan beskrivs 
inte i den tekniska dokumentationen. Utformningen av kallutsläppsmodellen i 
COPERT kan ifrågasättas på följande punkter: 
• att risken för fel kan bli hög då beskrivningen baseras på ett oprecist begrepp 

som kallfasens längd 
• att denna risk ökar ytterligare genom att använda samma funktion för β obero-

ende av drivsystem, kravnivå och ämne 
• att föregående punkt gör det mycket svårt att anpassa COPERT-beräkningar 

till olika regionala förhållanden 
 
Funktionen eCOLD/eHOT uttrycker den genomsnittliga kvoten mellan utsläpp i kall-
fas och utsläpp i varmfas för motsvarande körförlopp. Denna kvot är mycket 
känslig för längden på kallfasen. Genom den asymptotiska utvecklingen finns ett 
stort utrymme för godtycke ifråga om hur längden skall bestämmas. För att 
konstruktionen skall kunna ge representativa värden måste både β och eCOLD/eHOT 
utformas för samma definitioner och mot samma dataunderlag. Funktionen 
eCOLD/eHOT borde innehålla kallfasens längd och ltrip som oberoende variabler för 
att kunna ge representativitet. 

Eftersom de resulterande utsläppen i kallfas blir en funktion av hastighet med 
upp till exponent 3 kan känsligheten för fel i hastighet också bli stor. 

EMV:s kallfaktorer utgör ett medelvärde för alla motorstarter. Den genom-
snittliga starttemperaturen på kylvattnet är över 30ºC. Antalet motorstarter i EMV 
baseras på intervjubaserade resvaneundersökningar. En annan typ av resvane-
undersökning är med fordonsburen datalogger. Denna typ av undersökning ger 

                                                 
25 Enligt Ntziachristos : ”Cold start is assumed as anything not starting from engine normal 
operation temperature”. Detta svar stammer inte överens med den tekniska dokumentationen. 
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väsentligt kortare reslängder än den intervjubaserade. För EMV innebär detta risk 
för en underskattning av antal starter och en överskattning av merutsläpp per start. 

I EMV har emissionsfaktorer för varm- och kallutsläpp uppskattats parallellt. 
En överskattning av den ena typen av faktorer kan förväntas medföra en under-
skattning för den andra typen av faktor. Om konstruktionen i COPERT för β och 
eCOLD/eHOT baseras på samma underlag borde risken för mer än marginella fel vara 
liten. Om detta är uppfyllt i COPERT framgår inte. 

Resultaten enligt Hammarström (2002) har visat, åtminstone för de mätbilar 
som ingick i studien, att den körsträcka som krävs för att uppnå stabila utsläpps-
förhållanden, är mycket längre än vad som befintliga emissionsmodeller baseras 
på. Att beakta dessa resultat skulle komplicera både beskrivning av kall- och 
varmutsläpp. Enligt befintlig definition av kallutsläpp så har dessa i EMV antagits 
gå linjärt mot noll då motortemperaturen går mot fullt uppvärmd motor. Enligt de 
nya resultaten finns i flera fall betydande avvikelser från detta antagande. 
Speciellt påtagligt är detta avseende kallutsläpp av NOx där dessa för katalysator-
bilar skulle kunna ha ett maximum för starter med en kylvattentemperatur av ca 
70ºC. 

Ett problem i COPERT är att för varje val av bränsle så är det en grupp av 
kravnivåer som inte påverkas av en justering av drivmedelsbeskrivningen, se 
avsnitt 5.1.6. Bränslekvaliteten base fuel 1996 går överhuvudtaget inte att modi-
fiera med undantag för svavelhalt. Förändring av svavelhalt med base fuel 1996 
påverkar inte några reglerade utsläpp för några kravnivåer. För att korrigera krav-
nivåer före Euro III till andra bränslekvaliteter än base fuel 1996 måste man välja 
något av de två andra förlagrade bränslekvaliteterna. Skall man exempelvis göra 
beräkningar för svenska förhållanden år 1980 får man därför välja fuel 2000 eller 
fuel 2005 och modifiera dessa till 1980 års svenska kvaliteter. I föreliggande 
studie har följande kvaliteter använts: 

• 1980, base fuel 1996 
• 1995, base fuel 1996 
• 2000, fuel 2000 
• 2010, fuel 2005. 

 
Därmed har bränslekorrektioner erhållits för år 2000 och 2005, men inte för 
övriga beräkningsår. 

Denna begränsning i COPERT kan sannolikt medföra betydande problem vid 
användning. Begränsningen är dessutom egentligen helt onödig. Genom att det till 
varje emissionsfunktion (ehot) i COPERT finns en koppling till den bränslekvalitet 
som funktionen motsvarar skulle generellt korrektioner kunna utföras för alla av-
vikelser mellan detta bränsle och den bränslekvalitet som angivits för COPERT-
beräkning. 

En stor brist är att den tekniska dokumentationen inte beskriver hur bränsle-
korrektion hanteras ifråga om uppdelning på CH4 och NMHC. 

Enligt en känslighetsanalys utförd avseende bensin har utsläppen störst 
känslighet för variation av E150. Någon variation förekommer inte av E100, E150 
och olefiner i COPERT:s tre förlagrade beskrivningar av utvecklingen av bränsle-
kvalitet. Med förekommande variationer i bensinkvalitet är det S som har störst 
betydelse för CO, HC, och NOx.  

I EMV medför ökande aromathalt att utsläppen både av NOx och PM för tunga 
dieslar ökar, vilket också gäller för COPERT efter rättning. I EMV ökar NOx och 
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PM med 0,44 och 0,57 % per procents ökning av aromathalten. I COPERT, efter 
rättning, är motsvarande värden 0,02 och 0,05 % ökning per procents ökning av 
PAH. 

Den utförda känslighetsanalysen avseende diesel för tunga fordon visar att 
bränslets täthet är den bränslevariabel som har störst inverkan på utsläpp av NOx 
och PM. Täthetens inverkan på dessa ämnen beaktas inte av EMV.  

Även om känslighetsanalysen ger att täthet medför störst förändring så har 
också den aktuella bränslevariabelns potentiella variationsområde betydelse för 
den resulterande effekten. Den största relativa förändringen av någon bränsle-
variabel inom gruppen av tre bränslekvaliteter i COPERT gäller svavel som 
varierar mellan 400 och 40 ppm. Denna variation ger för PM en variation av 
2,1 % enligt den tekniska dokumentationen.  

I COPERT ingår ingen försämring för bilar utan katalysator, till skillnad från 
EMV. Att försämringen, enligt COPERT, minskar med ökande medelhastighet 
styrks av Hammarström och Henriksson (1997). COPERT:s beskrivning av be-
tydelsen av IM för försämring stämmer inte med den tekniska dokumentationen. 

Försämringsfaktorerna i COPERT är störst för NOx följt av HC och CO. För 
EMV är försämringen störst för HC följt av NOx och CO. Försämringen enligt 
EMV är, med undantag för HC, väsentligt mindre än enligt COPERT. 

Vid denna jämförelse skall man också beakta att slutnivån för COPERT är vid 
120 000 km och för EMV vid 200 000 km. Enligt det statistiska underlaget till 
EMV finns det inget som talar för att slutnivån skulle ligga före 200 000 km. 
Genom att EMV också har försämring för kallutsläpp minskar skillnaden.  

För Euro I och II beskrivs försämring upp till 120 000 km medan väsentligt 
längre sträckor gäller för Euro III och IV enligt den tekniska dokumentationen. 
Den slutliga ackumulerade försämringen blir lika för alla bilar inom gruppen 
controlled. 

Den tekniska dokumentationen skulle kunna tolkas som att IM har effekt på 
Euro I, basvärde, men inte på Euro II. Erhållna resultat beräknade med COPERT 
ger att både Euro I och II påverkas av IM, men inte på ett sätt som stämmer 
överens med den tekniska dokumentationen. 

Enligt COPERT minskar försämringen med ökande medelhastighet. Eftersom 
ca 2/3 av trafikarbetet i Sverige med lätta bilar utförs på landsväg skulle en sådan 
förändring av EMV kunna få betydelse. 

Ett för användaren oklart resultat skulle kunna vara att val av beräkning exklu-
sive försämring resulterar i en försämring motsvarande en körsträcka mellan 
30 000 och 60 000 km. 

De av TCT/EMV beräknade utsläppen är avgränsade till vad som sker i tätort. 
Trafikarbetet i tätort utgör ca 35 % av det totala trafikarbetet. Därmed kan som en 
grov uppskattning ca 35 % av varmutsläppen förväntas ske i tätort. Merparten av 
kallstartutsläpp och avdunstning kan förväntas ske i tätort. Utsläpp enligt 
COPERT, summan av utsläpp i landsbygd och i tätort, bör alltid vara betydligt 
större än utsläpp enligt TCT, tätort. Utsläpp enligt TCT är större än utsläpp enligt 
COPERT i följande fall: bensen; 1,3 butadien; benso(a)pyren; eten och propen. 
Därmed ger TCT större utsläpp än enligt COPERT i minst 5 fall av 8. Enligt de 
dokumentationer som följer med COPERT kan osäkerheten förväntas vara större 
för dessa icke-reglerade ämnen jämfört med övriga emissionsfaktorer. Samma 
förhållande bör gälla för TCT jämfört med EMV som följd av den stora skillnaden 
ifråga om tillgången på mätdata. Om något ämne skall prioriteras ifråga om nya 
resursinsatser borde man välja benso(a)pyren som följd av att den relativa skill-
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naden mellan COPERT och TCT för detta ämne är störst. I övrigt finns en tendens 
till att COPERT ger lägre utsläppsnivåer, med beaktande av TCT:s avgränsning 
till tätort. 

En betydande nackdel med COPERT är att en speciell datafil måste läggas upp 
för varje beräkningsår. Här finns inga möjligheter till interpolering eller extra-
polering av beräkningsförutsättningar som i EMV. Ett sådant stöd som EMV ger i 
detta avseende är inte minst viktigt ifråga om att beskriva en framtida bilparks 
fördelning på olika kravnivåer. 

Om lutningskorrektion önskas så kan COPERT beskriva en sådan effekt men 
enbart för viss vägsektion och i en riktning. Avgränsningen till en riktning följer 
av att lutning enbart kan ges med ett tecken (+/-). Det finns inte möjlighet att välja 
någon fördelning av lutningar. Om man för en region väljer en lutning skild från 
0 % så blir resultatet felaktigt genom att trafiken på ett vägnät i en region inte kan 
köra i en genomsnittlig lutning med tecken. Att använda tecken motsvarar att bil-
parken i regionen skulle förflyttas från en höjdnivå till en annan under beräk-
ningsperioden. Ett sätt att med befintligt program uppnå ett formellt korrekt 
resultat med lutning är genom två körningar med samma lutning men med olika 
tecken. 

Till en programutvärdering kan kundsupporten räknas. Denna kan ifråga om 
COPERT med tillhörande hemsida bedömas vara bristfällig, baserat på erfaren-
heter både av LIU och av VTI. En bedömning av kundsupport kan struktureras 
enligt följande: 

• om svar lämnas överhuvudtaget 
• om svar lämnas, hur svarstiden fördelas 
• om svar lämnas, kvaliteten på lämnade svar. 

 
Genom att svar inte alltid lämnas på frågor om COPERT försämras möjligheterna 
till en meningsfull kvalitetsbedömning av lämnade svar. Mottagna svar på ställda 
frågor ger intryck av att man inte har möjlighet till att gå ner på detaljer utan man 
svarar mera erfarenhetsmässigt. 

En förklaring till den bristande kundsupporten är, enligt Ntziachristos (2003), 
att något finansiellt stöd inte ges till denna verksamhet. 

Beträffande EMV ges kundsupport av VTI. 
 
 
 
7 Slutsatser och förslag till förbättringar 
En mera omfattande genomgång av EMV avseende brister och möjliga förbätt-
ringar har utförts och dokumenterats i Hammarström (2001). De förslag till 
förbättringar av EMV, vilka redovisas i det följande, är vad som därutöver 
framkommit vid jämförelse med COPERT. 

Inom föreliggande projekt har den principiella utformningen av COPERT:s be-
räkningsmodeller granskats och dokumenterats, se Hammarström (2002). Genom 
jämförande beräkningar har granskningen av COPERT drivits ytterligare både 
ifråga om program och teknisk dokumentation. Mot bakgrund av erhållna skill-
nader i beräknade utsläpp mellan COPERT och EMV kan man inte säkert avgöra 
vilken modell som är felaktig. Varje avvikelse är ett uttryck för ett behov av 
kontroll av båda modellerna. De jämförande beräkningarna i föreliggande studie 
har primärt utförts för kontroll av EMV. Varje skillnad mellan COPERT och 
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EMV är ett uttryck för behov av kontroll av båda modellerna. Eftersom de 
jämförande beräkningarna primärt avser en bedömning av EMV uttrycks 
kontrollbehovet nedan primärt för EMV även om samma behov gäller för 
COPERT. Det finns f.n. planer på att för uppföljning av utsläpp övergå till att 
använda den beräkningsmodell som utvecklas inom det s.k. ARTEMIS-projektet. 
I den utsträckning som ARTEMIS-modellen kommer att använda delar av 
COPERT skulle resultat från föreliggande studie kunna användas för påverkan av 
utvecklingen av ARTEMIS. Denna aspekt talar för ett behov av att utifrån 
påvisade skillnader också gå vidare med kontroller av COPERT med tillhörande 
underlag.  

Genom de kompletterande analyserna av den tekniska dokumentationen till 
COPERT förbättras möjligheterna att bedöma vilken modell som mest bidrar till 
erhållna skillnader. Mot bakgrund av beräknade skillnader har följande slutsatser 
dragits om behov av åtgärder för EMV: 

• Avdunstningen behöver göras representativ för verkliga förhållanden dvs. 
både avseende temperaturförhållanden och ångtryck. Antingen kan befint-
liga värden ersättas med andra fasta värden eller så kan funktioner imple-
menteras på motsvarande sätt som i COPERT.  

• Bedömning av om SHED-testet har potential att ge representativa avdunst-
ningsfaktorer. 

• Föreslå lämplig utformning av funktioner för avdunstning. 
• Kalibrering av diurnal och hot soak mot empirik baserad på SHED om 

denna provmetod bedöms vara acceptabel. 
• Sammanställa empirik avseende running losses för kalibrering av funk-

tioner. 
• Översyn av kallutsläpp mot bakgrund av att EMV ger väsentligt mindre 

andel kallutsläpp än COPERT. 
• Försämring enligt COPERT är betydligt större än för EMV vilket talar för 

att detta ägnas extra uppmärksamhet. 
• Försämringen i COPERT uttrycks inom gruppen controlled som funktion av 

kravnivå, till skillnad från EMV. Genom tillgång till ett utökat, jämfört med 
befintlig kalibrering, dataunderlag finns möjlighet till att differentiera för-
sämring efter kravnivå inom gruppen av katalysatorbilar. 

• Det beroende som finns mellan försämring och medelhastighet skulle kunna 
vara meningsfullt att utöka EMV-modellen med. 

• Korrektion för bränslekvalitet, utökning både med bensindrivna och diesel-
drivna lätta bilar. En övergång till EPEFE-funktionerna bör generellt kunna 
medföra en förbättrad representativitet. 

• Översyn av emissionsfaktorer i följande fall:  
− att NOx för lätta dieseldrivna bilar enligt COPERT är väsentligt större 

och att skillnaden ökar med tiden. Samma förhållande gäller även i viss 
utsträckning för lätta dieseldrivna lastbilar 

− att PM för buss enligt COPERT är väsentligt större 
− att bränslefaktorerna för bensindrivna personbilar enligt EMV reduceras 

med 25 % från årsmodell 1995 till årsmodell 2008 medan COPERT inte 
har någon reduktion för denna period. Dessutom är genomgående 
värdena enligt EMV lägre än enligt COPERT 

− att utsläppen av CO2 för tunga dieseldrivna lastbilar inte avviker mera 
mot bakgrund av den stora skillnaden i bruttovikt mellan svenska och 
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övriga EU-lastbilar. Detta kan tyda på en betydande underskattning av 
bränsleförbrukning och CO2-utsläpp i EMV. Detta medför även risk för 
en underskattande tendens för övriga ämnen från tunga lastbilar som 
följd av att bränsle- och övriga emissionsfaktorer i EMV är framtagna 
med samma metod 

− att det i EMV finns ett generellt behov av att förbättra emissions-
faktorerna för mc och mp 

− att TCT/EMV ger betydligt större utsäpp i följande fall: bensen; 1,3 
butadien; benso(a)pyren, största avvikelsen; eten och propen. 

 
Följande punkter gällande COPERT bör utredas vidare eller åtgärdas: 
• att orimliga värden, negativa, för diurnal erhållits baserat på den tekniska 

dokumentationen  
• att soak avviker på ett icke systematiskt vis från vad som skulle kunna för-

väntas 
• att bränslekorrektion inte enkelt kan utföras för de kravnivåer som hör till 

sammanhängande bränslekvalitet 
• att felen i den tekniska dokumentationen avseende bränslekorrektion för tunga 

dieselfordon rättas 
• att beräknade kallutsläpp avviker mer än marginellt från EMV  
• att funktionen för andel körning i kallfas (β) innehåller flera principiella fel 
• att funktionen för förhöjda utsläpp i kallfas (eCOLD/eHOT) inte kan ge en repre-

sentativ beskrivning för ltrip kortare än kallfasens längd 
• att utformningen av modellen för kallutsläpp baserad på andel körning i kallfas 

kan ge en förhöjd risk för betydande fel och att modellen inte är tillräcklig för 
att mera generellt kunna ge representativitet 

• att dokumentation saknas av modellutvecklingen för kallfas 
• att försämringen för Euro I och II avstannar vid 120 000 km 
• att den ackumulerade försämringen oftast är betydligt större för COPERT än 

för EMV 
• att det ur den tekniska dokumentationen inte fullständigt framgår hur CH4 och 

NMHC beräknas och korrigeras 
• att PM för bensindrivna bilar inte ingår 
• att alla emissionsfaktorer eller utsläpp som avviker mer än marginellt från 

EMV bör kontrolleras 
• att lutningskorrektionen inte kan användas på områdesnivå och att funktionen 

sannolikt medför risk för betydande fel  
• att påtalade skillnader mellan teknisk dokumentation och program undersöks 

och åtgärdas 
• att påtalade direkta fel i övrigt åtgärdas 

 
Ett betydande problem vid uppläggning av indatafiler till COPERT är population i 
Fleet info. Problemet är att antal ifråga om tunga lastbilar per totalviktklass avser 
fordonsekipaget dvs. inklusive eventuella släp. Sådan information finns inte direkt 
tillgänglig i Bilregistret.  

Beskrivningen av kallstartutsläpp i COPERT har inte beaktat fullt ut de senaste 
FoU-resultaten inom området och speciellt då resultat från det s.k. MEET-projek-
tet. Dessa brister i COPERT beskrivs mera utförligt i Hammarström (2002). 
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I COPERT beskrivs avdunstning som funktion av ångtryck och temperatur. 
Den stora variationen i avdunstning med olika förutsättningar enligt dessa funk-
tioner talar för att också i EMV använda funktioner eller emissionsfaktorer som 
avspeglar dessa förutsättningar. För en meningsfull användning av sådana funk-
tioner krävs att representativa data om ångtryck för handelsbensin finns till-
gängliga. 

Funktionerna i COPERT för korrektion avseende bränslekvalitet utgör en 
intressant potential för vidareutveckling av EMV. Tillämpning av sådana funk-
tioner måste baseras på en tillfredställande beskrivning av förekommande bränsle-
kvaliteter. Det är tveksamt om ett sådant krav är uppfyllt för svenska förhållanden 
eftersom några publicerade, av VTI kända, data om bränslekvalitet med anspråk 
på representativitet finns tillgängliga efter 1990.  

De konstaterade skillnaderna i utsläpp mellan EMV och COPERT skulle be-
höva följas upp med fördjupade granskningar av modeller och dataunderlag för 
bedömning av vad som är rätt eller fel. En fördjupad kontroll av modellerna borde 
också baseras på systematiska heltäckande känslighetsanalyser.  

Vad som f.n. inte påverkar försämringen, vare sig enligt COPERT eller EMV, 
är bränslekvalitet. 

Både för COPERT och EMV kan finnas ett behov av betydande revideringar 
mot bakgrund av resultat som framkommit i en studie, Hammarström (2002), av-
seende inverkan av korta motoravstängningar. Studien behandlar både kall- och 
varmutsläpp.  

Omfattande modeller av den typ COPERT och EMV representerar kan för-
väntas kräva en tillfredställande kundsupport. Den typ av tillämpning som upp-
följning av Riksdagens miljömål motsvarar ställer speciellt höga krav på att 
oklarheter inte förekommer. För att reducera oklarheter till ett minimum krävs 
dokumentationer av hög kvalitet i kombination med kundsupport.26 

COPERT ger beträffande HC och CO2 en sämre utveckling än EMV medan 
modellerna ger ungefär samma beskrivning av NOx-utvecklingen. Att beskriv-
ningen av NOx ger god överensstämmelse mellan modellerna bör ge ökad tyngd åt 
den av EMV beskrivna utvecklingen, enligt vilken det uppställda utsläppsmålet 
för NOx till 1995 inte har klarats och att inte heller målet för 2005 kommer att 
klaras. 

De jämförande beräkningarna mellan COPERT och EMV borde kompletteras 
med motsvarande beräkningar med MOBILE 627 och HANDBOOK, se Umwelt-
bundesamt (1999). 

                                                 
26 Enligt uppgifter från Ntziachristos finns ingen EU-finansiering av kundsupport till COPERT. 
27 Se: http://www.epa.gov/otaq/models/mobile6/m6tech.htm. 
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Indatafiler till COPERT III 
 
1. Inledning 
Beräkningar skall utföras med COPERT för åren: 1980; 1995; 2000 och 2010. 

Den svenska motsvarigheten till COPERT är den s.k. EMV-modellen. Denna 
arbetar i huvudsak med samma indata som COPERT, men i en form som mer eller 
mindre avviker från den i COPERT. Som underlag för beräkningarna används den 
datafil, vilken VV använt för miljörapportering avseende år 2001. Genom att välja 
samma indata, men i olika former, till både COPERT och EMV följer möjligheter 
att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra beräkningsresultat. 

Indata till och utdata från COPERT ges med följande uppdelning: 
• Country 
• Activity data 
• Emission factors 
• Results 
• Advanced 
• Add 

 
Under dessa punkter följer ytterligare indelningar. 

Den datafil, vilken VV använt för mijörapporteringen avseende år 2000 ger 
möjlighet till beräkning för samtliga fyra ovan angivna år. Baserat på denna enda 
datafil för EMV har fyra datafiler bildats till COPERT. 
 
 
2. Country 
Fliken Country har följande underrubriker: 
• Select country 
• Fuel 
• Temperatures 
• Reid vapour pressure 
• Cold start parameters 
• Canister efficiency 
 
2.1 Select country 
Sverige finns med i listan med olika land. 
 
2.2 Fuel 
De drivmedelstyper man kan välja mellan är: oblyad bensin; blyad bensin; diesel 
och LPG. 

Det finns tre förlagrade grupper av drivmedelskvalitet: 
• Bas 
• Stage 2000 
• Stage 2005. 
 

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

Uppgifter om bly, svavel och täthet har tagits ur EMV, vilket resulterat i 
värden enligt tabell 1. I de fall flera parallella kvaliteter finns enligt EMV-filen, 
har medelvärden beräknats. Vid val av bränslekvaliteten bas 1996 i COPERT  kan 
inte drivmedelsparametrar under Advanced ändras. Däremot kan svavelhalten 
ändras.  
 
Tabell 1  Vissa bränsledata*. 
 Bensin, blyad Bensin, blyfri Diesel 
 Bly 

g/l 
Svavel 
% wt 

Täthet** Bly 
g/l 

Svavel 
% wt 

Täthet Bly 
g/l 

Svavel 
% wt 

Täthet 
kg/l 

1980 0,30 0,0086 - – – – – 0,40 0,840 
1995 – – –  0,0102  – 0,0224 0,820 
2000 – – –  0,00406  – 0,00264 0,810 
2010 – – –  0,0040  – 0,0010 0,810*** 

Förlagrade bränslekvaliteter 
1996 
base 
fuel 

 0,0165   0,0165   0,040  

Fuel 
2000 

    0,0130   0,030  

Fuel 
2005 

    0,0040   0,0040  

*Uppgifter baserade på EMV-scenario52 (VV, 2002). För täthet har defaultvärden i COPERT 
använts: 0,840(1980; 1995); 0,840 (2000) och 0,835 (2010) kg/l. Värdena på täthet i tabell 1 
är vad som använts i EMV. För 1980 och 1995 har i COPERT valts bränslekvalitet bas 1996. 
Den enda drivmedelsparameter som då kan ändras är S. Denna påverkar dock inte 
emissionsfaktorer för de reglerade ämnena i kombination med bas1996.**Täthet anges inte för 
bensin.*** I COPERT-beräkningarna har felaktigt värdet 0,835 använts. 

 
Övriga drivmedelsdata har valts enligt COPERT:s standardbeskrivning, se tabell 2 
och 3. 
 
Tabell 2  Övriga bränsledata, bensin. 
 1996 base fuel Stage 2000 Stage 2005 
Aromatics (vol, %) 39 37 33 
Benzene (vol, %) 2,1 0,8 0,8 
Oxygen (wt, %) 0,4 1,0 1,5 
Olefins (vol, %) 10 10 10 
E100(%) 52 52 52 
E150 (%) 86 86 86 
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Tabell 3  Övriga bränsledata, diesel. 
 1996 base fuel Stage 2000 Stage 2005 
Cetane Number (-) 51 53 53 
T95(ºC) 350 330 320 
PAH (%) 9 7 5 
Total aromatics (%) 28 26 24 
 
2.3 Temperatures 
Kallstarteffekter beskrivs i EMV baserat på utdata från datorprogrammet 
COLDSTART (Hammarström och Edwards, 1999). I COLDSTART beskrivs luft-
temperaturen timme för timme under ett år. Denna beskrivning har bildats som 
medelvärden för temperaturdata över en tioårsperiod. I COLDSTART har en 
regional uppdelning gjorts i Götaland, Svealand och Norrland. De temperaturer 
som söks till COPERT skall motsvara vad den nationella trafiken i genomsnitt 
exponeras för. Här har valts att i COPERT låta temperaturdata för Svealand 
representera den nationella trafiken, vilket resulterat i min- och maxtemperaturer 
per medeldygn enligt tabell 4. 
 
Tabell 4  Lufttemperaturer (ºC) per timme*. 
Månad Min Max 
Januari -7,4 -2,4 
Februari -5,0 -1,1 
Mars -2,0 2,4 
April 0,8 7,5 
Maj 5,7 14,3 
Juni 8,2 17,3 
Juli 9,2 20,1 
Augusti 9,2 18,7 
September 6,5 13,9 
Oktober 4,2 9,0 
November 0,8 3,1 
December -3,0 -0,7 
*Temperaturer för Svealand. Data ur COLDSTART (Hammarström och Edwards, 1999) 
 
2.4 Reid vapour pressure 
Följande bestämmelser avseende bränslekvalitet har betydelse: 
• Svensk standard SS 15 54 21 fr.o.m. 1986-04-01 med max tillåtet ångtryck av 

90 respektive 105 kPa 
• Miljöklass 2 fr.o.m. 1994 med max tillåtet ångtryck av 70 (sommar) respektive 

95 kPa (vinter)28 
• 98/70/EG, fr.o.m. 1/1 2000 
 

                                                 
28 Vinterspec: 1/11–15/3; Sommarspec: 1/5–15/9 
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Tabell 5  Ångtryck i  bensin (kPa)*. 
Månad 1980** 1995 2000*** 2010 
Januari 94 94 94 94 
Februari 94 94 94 94 
Mars 93 92 92 92 
April 92 76 76 76 
Maj 91 68 68 68 
Juni 91 68 68 68 
Juli 91 68 68 68 
Augusti 91 68 68 68 
September 92 68 68 68 
Oktober 93 74 74 74 
November 94 94 94 94 
December 94 94 94 94 
*Kursiverade värden, egna skattningar. Samma värden som 2000 har valts för 1995 och 2010 
eftersom samma bestämmelser gäller för dessa år om inte ytterligare bestämmelser tillkommer. 
**    Baserat på referens (Pettersson,1988). Kursiverade värden, egen skattning. 
*** Data från Olof Johannesson, SHELL i Göteborg, avseende 2002. Kursiverade värden, egen 
skattning. 
 
2.5 Cold start parameters 
Värden enligt COPERT. Beta-värdet, andel körning med icke fullt uppvärmd 
motor, beräknas av COPERT som funktion av medeltemperatur per månad. 
 
2.6 Canister efficiency 
Värden enligt COPERT. 
 
 
3. Activity data 
Fliken Activity data har följande underrubriker: Fleet info, Cirkulation info och 
Evaporation share.  
Fordonsparken indelas på en högsta nivå i Sectors enligt följande: 
• Passenger cars 
• Light duty vehicles 
• Heavy duty vehicles 
• Buses 
• Mopeds 
• Motorcycles 
 
Dessa Sectors indelas sedan ytterligare i Subsectors och i Techno-
logy/Legislation standard 
 
3.1 Fleet info 
Under denna rubrik ingår bl.a. Population och Annual mileage. Dessa indata till 
COPERT kan baseras på motsvarande uppgifter ur EMV. I COPERT ger en 
kombination av Population och Annual mileage det totala trafikarbetet. I EMV 
har i stället det totala trafikarbetet givits som indata. Antal fordon och årlig kör-
sträcka används i EMV för att fördela ut det trafikarbete som ges som indata. För 
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att få Annual mileage på den form som används i COPERT måste man därför i 
EMV utgå från trafikarbete och antal fordon. Kombinationen av dessa uppgifter 
ger sedan Annual mileage. I EMV finns antal fordon direkt tillgängliga på års-
modellnivå till skillnad från kravnivå enligt COPERT. En ytterligare komplikation 
är att en och samma årsmodell i EMV kan ha flera kravnivåer. För att klara dessa 
problem har följande förfarande använts: 
• Bestäm vilka svenska kravnivåer som motsvarar viss kravnivå enligt COPERT 
• Varje årsmodell kan endast tillhöra en kravnivågrupp 
• Tilldela varje kravnivågrupp årsmodeller 
 
Trafikarbete finns i EMV-utdata tillgänglig på kravnivå. I indata till EMV finns 
trafikarbete tillgängligt på ”Sector”-nivå. 
 
Population. Passenger cars indelas efter typ av drivmedel, efter cylindervolym 
och efter kravnivå. 

Följande indelning efter cylindervolym ingår i COPERT: 
• Cv < 1,4 dm3 
• 1,4    ≤  Cv  < 2,0 dm3   
• 2,0 ≤  Cv    dm3 
 

Bensindrivna personbilar indelas i COPERT i följande kravnivåer: 
• PRE ECE 
• ECE 15-00/01 
• ECE 15-02 
• ECE 15-03 
• ECE 15-04 
• IMPROVED CONVENTIONAL 
• OPEN LOOP 
• EURO I  
• EURO II 
• EURO III 
• EURO IV 
• EURO V 
 
Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till hur översättning skall kunna göras 
mellan svenska kravnivåer och de beteckningar som används i COPERT, se tabell 
6. 
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Tabell 6  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.29 

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– 

 
Följande översättning har gjorts för personbilar mellan de svenska kravnivåerna 
och de i COPERT: 
• Oreglerat motsvaras av PRE ECE 
• F1 motsvaras av ECE 15-00/01 
• F2 motsvaras av ECE 15-02 
• F40 motsvaras av ECE 15-03 
• A10 motsvaras av ECE 15-04 
• A11/12 motsvaras av EURO I 
 
Baserat på de beskrivningar som finns i (Ntziachristos, 2000) har övriga fordons-
typer också kunnat indelas i kravnivåer. 

I Bilregistret ingår inte uppgifter om cylindervolym för bilar. För bestämning 
av fördelning av antal bilar på cylindervolym har statistiken för de 20 mest sålda 
bilmodellerna per år använts. Varje sådan bilmodell har tilldelats en cylinder-
volym baserad på uppgifter ur fordonskataloger. Denna metod har resulterat i de 
fördelningar som redovisats i tabell 7. 

 

                                                 
29 Uppgifter från Larsolov Olson, Naturvårdsverket. 
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Tabell 7  Fördelning av antal bensindrivna personbilar per årsmodell på 
cylindervolym. 
Årsmodell –1,4 dm3 1,4–2,0 dm3 2,0– dm3 Totalt 
2000 0,020 0,51 0,47 1 
1999 0,0208 0,522 0,457 1 
1998 0,0225 0,535 0,443 1 
1997 0,0225 0,548 0,430 1 
1996 0,0233 0,560 0,417 1 
1995 0,0242 0,572 0,403 1 
1994 0,0250 0,585 0,390 1 
1993 0,0258 0,598 0,377 1 
1992 0,0267 0,610 0,363 1 
1991 0,0275 0,622 0,350 1 
1990 0,0283 0,635 0,337 1 
1989 0,0292 0,648 0,323 1 
1988 0,0300 0,660 0,310 1 
1987 0,0470 0,648 0,305 1 
1986 0,0640 0,636 0,300 1 
1985 0,0810 0,624 0,295 1 
1984 0,0980 0,612 0,290 1 
1983 0,115 0,600 0,285 1 
1982 0,132 0,588 0,280 1 
1981 0,149 0,576 0,275 1 
1980 0,166 0,564 0,270 1 
1979 0,183 0,552 0,265 1 
1978 0,200 0,540 0,260 1 

*Statistik har sammanställts för åren. För ”mellanår” har interpolering utförts. 
 
I COPERT indelas de dieseldrivna personbilarna i följande kravnivåer: 
• Conventional 
• EURO I 
• EURO II 
• EURO III 
• EURO IV 
• EURO V 
 
En uppdelning görs på cylindervolym i två klasser: –2,0 och 2,0– dm3. Här har 
valts att anta att antal bilar per årsmodell fördelas med hälften på varje klass. 

De lätta lastbilarna indelas i bensin- och dieseldrivna. Dessa båda grupper 
indelas på följande kravnivåer: 

• Conventional 
• EURO I 
• EURO II 
• EURO III 
• EURO IV 
• EURO V 
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Gruppen av lätta lastbilar i Sverige kan indelas i olika undergrupper med olika av-
gaskrav. Detta innebär att det för en årsmodell kan finnas olika kravnivåer. I 
EMV-modellen har som följd av dessa olika kravnivåer gruppen av lätta lastbilar 
indelats i tre olika grupper. 

De tunga lastbilarna i COPERT omfattar en grupp med bensindrivna och en 
grupp med dieseldrivna. Eftersom bensindrivna tunga lastbilar inte beskrivs i 
EMV har här också valts att utelämna denna grupp. I COPERT har effektsam-
banden för tunga dieseldrivna lastbilar indelats enligt följande: 

• totalvikt i intervallet 3,5 till 7,5 ton 
• totalvikt i intervallet 7,5 till 16 ton 
• totalvikt i intervallet 16 till 32 ton 
• totalvikt över 32 ton 

 
Någon uppdelning görs därmed inte avseende utan och med släp. En indelning 
görs i följande kravnivåer: 
• Conventional 
• EURO I 
• EURO II 
• EURO III 
• EURO IV 
• EURO V 
 
Beträffande kravnivåer finns enbart emissionsfaktorer som funktion av hastighet 
för oreglerade motorer (Conventional). För att beskriva EURO I och senare 
används korrektionsfaktorer. 
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Tabell 8  Indelning av personbilar och lätta lastbilar efter Legislation standard. 

Lätta lastbilar Personbilar 
Kateg. A Kateg. B Kateg. C 

Årsmodell 

Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel
–1968 PREECE Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1969 ECE150001 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1970 ECE150001 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1971 ECE1502 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1972 ECE1502 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1973 ECE1502 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1974 ECE1502 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1975 ECE1502 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1976 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1977 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1978 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1979 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1980 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1981 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1982 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1983 ECE1503 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1984 ECE1504 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1985 ECE1504 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1986 ECE1504 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1987 ECE1504 Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1988 E I Conv. E I Conv. Conv. Conv. Conv. Conv. 
1989 E I E I E I E I Conv. Conv. Conv. Conv. 
1990 E I E I E I E I Conv. Conv. Conv. Conv. 
1991 E I E I E I E I E I E I E I E I 
1992 E I E I E I E I E I E I E I E I 
1993 E I E I E I E I E I E I E I E I 
1994 E I E I E I E I E I E I E I E I 
1995 E I E I E I E I E I E I E I E I 
1996 E II E II E II E II E I E I E I E I 
1997 E II E II E II E II E I E I E I E I 
1998 E II E II E II E II E I E I E I E I 
1999 E II E II E II E II E II E II E II E II 
2000 E III E III E III E III E II E II E II E II 
2001 E III E III E III E III E III E III E III E III 
2002 E III E III E III E III E III E III E III E III 
2003 E III E III E III E III E III E III E III E III 
2004 E III E III E III E III E III E III E III E III 
2005– E IV E IV E IV E IV E III E III E III E III 
2006– E IV E IV E IV E IV E IV E IV E IV E IV 
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Ett problem i COPERT är hur antal fordon skall kunna härledas mot bakgrund av 
att släpvagnsvikt ingår i definitionerna. 

Fordonsantal skall bestämmas i följande klasser: 
• 3,5–7,5 ton 
• 7,5–16 ton 
• 16–32 ton 
• 32– ton 
 
Följande metod har valts och använts: 
• –16 ton enligt EMV: 

– dela först upp i en grupp utan och en grupp med släp. Denna upp-
delning görs baserat på hur trafikarbetet i EMV fördelas på de två 
klasserna 

– gruppen utan släp delas i två grupper: 3,5–7,5 och 7,5–16 ton 
– gruppen med släp förs till 16–32 ton 

 
• 16– ton enligt EMV: 

– dela först i en grupp utan och en grupp med släp enligt trafikarbetsdata 
i EMV 

– gruppen utan släp förs till 16–32 ton och gruppen med släp till 32– ton 
 
I COPERT bestämmer användaren antal kravnivåer/årsmodeller som skall ingå i 
beräkningarna, till skillnad från EMV med sina 20 årsmodellklasser. Då uppgifter 
om antal fordon i olika kravnivåer bestämts för år 2010 så har en sådan fördelning 
inte kunnat fås direkt ur EMV om fler än 20 årsmodellklasser skall ingå. Eftersom 
bilar utan katalysator kan finnas kvar år 2010 med en betydelse större än margi-
nell så borde denna grupp ingå. Samma problem gäller för tunga fordon och 1992 
och äldre. För att klara en sådan beskrivning beräknades med EMV fördelningar 
över årsmodeller för år 2004. Därmed kan fördelningar bildas för uppspjälkning 
av den 20:e årsmodellklassen i EMV, vilken är en klumpsumma av den 20:e års-
modellklassen och äldre årsmodeller. 

Fördelningen på med och utan släp följer av trafikdata i EMV enligt tabell 9. 
Samma fördelning används för samtliga kravnivåer per år. 
 
Tabell 9  Andel (%) körning med släp 
per år och per totalviktsklass. 
År – 16 16 – 
1980 16,4 61,8 
1995 16,2 62,2 
2000 16,0 62,0 
2010 16,2 62,2 

 
Uppdelningen på 3,5–7,5 och 7,5–16 baseras på antalsfördelningar för åren: 1981, 
1990 och 1998, se tabell 10. För mellanåren har linjär interpolering utförts. 
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Tabell 10  Fördelning av tunga lastbilar inom 
totalviktsklassen 3,5–16 ton. 
 3,5–7,5 7,5–16 Totalt 
1981 48,2 51,8 100 
1990 57,4 42,6 100 
1998 62,9 37,1 100 

 
Bussar har i COPERT indelats i Coaches och Urban. Den enda tillgängliga driv-
medelstypen är diesel, till skillnad från tunga lastbilar. Kravnivåindelningen är 
samma som för tunga lastbilar. 

I EMV ingår tre grupper av bussar: –29; 30–59 och 60– passagerare. De två 
första grupperna har antagits motsvara Coaches och den tredje Urban. 
 
Tabell 11  Indelning av tunga lastbilar och bussar efter Legislation standard. 
Årsmodell –1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001
Legislation 
std. 

PREECE E I E I E I E I E II E II E II E II E II E III 

 
Årsmodell 2002 2003 2004 2005 2006- 
Legislation 
std. 

E III E III E III E III E IV  

 
Motorcyklar skall indelas i fyra grupper efter motortyp, 2- eller 4-takt, och 
cylindervolym. Följande har antagits: 
• 1980: 50 % tvåtaktare och i övrigt lika fördelat på cylindervolym inom gruppen 

av 4-taktare 
• 1995: 37 % 2-taktare och i övrigt lika fördelat på cylindervolym inom gruppen 

av 4-taktare 
• 2000: per kravnivå, en likformig fördelning över de fyra klasserna 
• 2010: inga tvåtaktsmotorer. I övrigt lika fördelning över tre klasser 
 
För motorcyklar finns uppgifter om cylindervolym i Bilregistret, vilket förutsätter 
bearbetning för åtkomst30. Ett alternativ kan vara att utnyttja uppgifter från andra 
länder. 
 
Tabell 12  Indelning av motorcyklar och mopeder 
efter Legislation standard. 
Årsmodell Mc Moped 
–1999 Conv. Conv. 
2000 Stage1 Stage1 
2001 Stage1 Stage1 
2002 Stage1 Stage1 
2003– Stage1 Stage2 

 

                                                 
30 I Statistiska Meddelanden, SSM 01:6 (TK27 SM 0101) redovisas hur olika årsmodeller av 
motorcyklar fördelas på cylindervolym. Följande klasser används: –125; 126–600; 601–1000; 
1000– cm3. 
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Det antal fordon som söks är det genomsnittliga antalet under beräkningsperioden 
i regionen. Av resursskäl har valts att använda antal fordon 31/12 per beräk-
ningsår, vilket inte borde ha någon betydelse med vald metod att beskriva Annual 
mileage. 

Annual mileage. Om antal fordon multipliceras med mileage per cell och 
summeras skall summan motsvara det totala trafikarbetet i beräkningsregionen per 
den valda tidsenheten. Därmed kan man egentligen inte välja vilka tillgängliga 
uppgifter som helst. Om det totala trafikarbetet är känt per fordonstyp kan årlig 
körsträcka per fordon beräknas som kvoten mellan det totala trafikarbetet per 
fordonstyp och antal bilar per fordonstyp. Att bilda dessa kvoter kompliceras av 
att det skall vara per fordonstyp, per drivmedelstyp och per kravnivå. Följande 
metod har använts: 

• Beräkna trafikarbete per fordonstyp, drivmedelstyp och kravnivå med EMV 
• Uppskatta trafikarbete för COPERT-indelning baserat på samma metod som 

använts för att göra en antalsindelning av fordonsparken 
• Dela per cell trafikarbete med antal fordon 

 
Fuel injection. Andelen bilar med bränsleinsprutning har uppskattats till följande: 
• årsmodeller före 1970, 1 % 
• årsmodell 1970, 10 % 
• årsmodell 1980, 20 % 
• alla bilar med katalysator förutsätts ha bränsleinsprutning 
 
Evaporative share. Som en standardfördelning ger COPERT fördelningen 80, 10 
och 10 % på Urban, Rural och Highway. Eftersom all trafik utanför Urban i 
dessa beräkningar sammanförts till en grupp har standardfördelningen ändrats till 
80, 20 och 0 %. 
 
3.2 Cirkulation info 
Average speed. De hastigheter som söks är representativa medelhastigheter för 
den region som beräkningarna avser. I detta fall skall en jämförelse göras mellan 
beräkningar enligt EMV-modellen och enligt COPERT. Varje emissionsfaktor i 
EMV, motsvarar viss hastighet. För lätta fordon motsvarar emissionsfaktorerna i 
EMV mätningar enligt FTP. Därmed väljs de hastigheter som provmetoden 
motsvarar dvs. 32 och 78 km/h. För övriga fordon har hastigheter enligt 
Hammarström och Karlsson (1988) valts. Dessa hastigheter har beräknats med 
VETO enligt följande: 
• tätort, en modifierad UDC (FTP) 
• landsväg, 13 typvägar. 
 
Den andra punkten baseras på en inmätning av landsvägsnätet avseende lutningar 
och horisontalkurvor. Varje sträcka är någon mil lång. Sammanviktning görs 
slutligen baserat på trafikarbete per fordonstyp och vägtyp. 

I tabell 13 redovisas de uppskattade hastighetsnivåerna. Eftersom EMV be-
skriver två miljöer, tätort och landsbygd, har här valts att betrakta Rural och 
Highway som en och samma grupp. Därför ges samma hastighet för Rural och 
Highway. 
 



 Bilaga 1 
Sid 13 (17) 

VTI notat 44-2002  

Tabell 13  Average speed. 
Fordonstyp Urban Rural Highway* 
Passenger car 32 78 – 
Light duty vehicle 32 78 – 
Truck 3,5–7,5 t 34 81 – 
Truck 7,5–16 t 34 82 – 
Truck 16–32 t 34 82 – 
Truck 32– t 30 73 – 
Urban bus 22 82 – 
Coach 35 82 – 
Mopeds 20 30 – 
Motorcycles 32 78 – 
*Trafikarbetet på Highway har förts till Rural, varför någon hastighet inte behöver 
anges för Highway. 
 
Observera att hastighetsnivåerna inte primärt har valts för att vara representativa. 
De i COPERT inlagda hastigheterna är de medelhastigheter vilka emissionsfak-
torerna i EMV motsvarar. 

Driving share. Vad som söks är trafikarbetets fördelning på Urban, Rural och 
Highway per fordonsklass, se tabell 14. Som underlag för denna fördelning har 
EMV-data använts. All körning utanför Urban har lagts i Rural. 
 
Tabell 14  Trafikarbetets fördelning (%) på områdestyper*. 
Fordonstyp Urban Rural Highway 
Passenger car 36 64 0 
Light duty vehicle 36 64 0 
Truck 3,5–7,5 t 28 72 0 
Truck 7,5–16 t 28 72 0 
Truck 16–32 t 19 81 0 
Truck 32– t 12 88 0 
Urban bus 100 0 0 
Coaches 0 100 0 
Mopeds 53 47 0 
Motorcycles 36 64 0 
*All körning utanför Urban har lagts i Rural för att få bästa jämförbarhet med EMV. 
 
3.3 Evaporation share 
I COPERT ges en standardfördelning: 80 % (urban); 10 % (rural) och 10 % (high-
way). Här har valts att använda samma fördelning men med den skillnaden att 
summan av Rural och Highway läggs i Rural31. 

En mera ambitiös fördelning skulle kunna utföras enligt följande: 
• Beräkna separat utsläpp i Hot soak, i Diurnal och Running losses 
• Fördela de två första enligt hur starter fördelas på landsbygd och på tätort 
• Fördela Running losses efter hur trafikarbetet fördelas på landsbygd och på 

tätort 
• Summera utsläppen i tätort och på landsbygd 

                                                 
31 Fördelningen har felaktigt varierat mellan olika år. Enligt den tekniska dokumentationen 
påverkar detta inte de totala utsläppen genom avdunstning. 
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4. Emission factors 
4.1 Hot stabilized 
Värden enligt COPERT har använts. 
 
4.2 Cold excess 
Använd värden enligt COPERT. 
 
4.3 Evaporation 
Här finns två alternativ: Standard Corinair respektive Alternative approach. 
Vad som rekommenderas är det andra alternativet. Det första alternativet hänger 
kvar för inventeringar i CORINAIR för att undvika ”trappstegsförändringar” i de 
nationella inventeringarna som följd av metodförändringar.  

Här väljs Alternative approach om inget annat anges. 
 
 
5. Advanced 
5.1 Reduction percentage 
Värden enligt COPERT har använts. Dessa uttrycker hur mycket som utsläpp från 
kravnivåer efter EURO I har reducerats jämfört med EURO I. 
 
5.2 Mileage degradation 
Man kan välja mellan tre alternativ: 
• ”No” 
• ”With no IM Effect” 
• ”With IM Effect”. 

 
Som basalternativ har punkt 2 valts dvs. med försämring och utan Inspection and 
Maintenance Effect. 

Försämring av reningsgrad för bensindrivna bilar fr.o.m. EURO I beräknas 
som funktion av ackumulerad körsträcka. Genomsnittlig ackumulerad körsträcka 
per kravnivå har beräknats enligt följande: 

• Utgå från följande per årsmodell: antal bilar; årlig körsträcka och 
fordonsålder 

• Beräkna per kravnivågrupp den totala ackumulerade körsträckan summerad 
för alla fordon i kravnivågruppen 

• Dela summan enligt föregående punkt med summan av alla fordon i krav-
nivågruppen 

 
Uppgifterna söks endast för bensindrivna bilar fr.o.m. EURO I och för beräk-
ningsåret 2010. För beräkningsår fram t.o.m. år 2000 skall försämring inte be-
skrivas. Dessutom är försämring inkluderad i basemissionsfaktorerna för EURO I. 
De beräknade ackumulerade körsträckorna redovisas i tabell 15. 
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Tabell 15  Ackumulerad  körsträcka (km) år 2010.  
Kravnivå Passenger car gasoline Light duty vehicle gasoline 
EURO I 246 273 222 618 
EURO II 192 957 178 736 
EURO III 145 228 141 623 
EURO IV   59 700   66 234 
 
 
5.3 Load effect 
Korrektioner av utsläpp som funktion av lastfaktorer kan göras för samtliga tunga 
fordon. Lastfaktorer ingår i EMV-modellen för samtliga fordonstyper. Dessa 
faktorer är indelade efter följande: kort- och långväga samt efter med och utan 
släp. I COPERT söks lastfaktorer med en indelning efter Urban, Rural och 
Highway. Eftersom EMV också innehåller uppgifter om andel körning i tätort 
parallellt med övrig indelning i EMV enligt ovan kan de sökta lastfaktorerna till 
COPERT enkelt beräknas.  

För tunga lastbilar har valts att låta lastfaktorerna inom EMV-gruppen –16 t 
representera 3,5–7,5 t och 7,5–16 t medan EMV-gruppen 16– t får representera de 
två tyngre grupperna. 

Lastfaktorer för bussar kan avläsas direkt ur EMV.  
 
Tabell 16  Lastfaktorer (%). 
År 3,5–7,5 7,5–16 16–32 32– Urban Coaches 
1980 28,0 28,0 35,9 35,9 14,3 18,6 
1995 32,6 32,6 42,5 42,5 14,3 18,4 
2000 34,7 34,7 45,6 45,6 14,3 18,4 
2010 34,7 34,7 45,6 45,6 14,3 18,4 

 
 
5.4 Slope effect 
Generellt har lutning 0 % valts.32 
 
 

                                                 
32 Enligt Ntziachristos ”The slope correction is generally proposed to be used for a smaller scale 
application than e.g. for a whole country. To give you an example of application, imagine that 
there is a public work constructed at a high altitude and trucks are driven uphill empty and 
downhill fully loaded. You may then estimate different emission factors for each case, playing 
around with load and slope factor. Therefore, depending on the situation that you have, please use 
these corrections accordingly.” 
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6. Diskussion 
Personbilar skall klassindelas efter cylindervolym. Uppgifter om cylindervolym 
ingår inte i Bilregistret för personbilar. Man kan som ett alternativ utveckla sam-
band mellan cylindervolym och motoreffekt ur annan källa och kombinera detta 
med uppgifter om motoreffekt ur Bilregistret. I figur 1 och 2 redovisas samband 
mellan cylindervolym och motoreffekt för pb bensin och pb diesel. 
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Figur 1  Samband mellan motoreffekt och cylindervolym för bensindrivna bilar av 
årsmodell 1986. 
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Figur 2  Samband mellan motoreffekt och cylindervolym för dieseldrivna bilar av 
årsmodell 1986. 
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Regressionssamband har utvecklats med cylindervolym som funktion av motor-
effekt: 
• bensin: Cyl.vol.= 50,8 + 23,2 x kW 
• diesel: Cyl.vol.= 94,0 + 27,2 x kW 
 
Ett slutfört utredningsarbete i regi av SIKA har medfört att tillgången på uppgifter 
om årlig körsträcka för olika fordonsindelningar kan förbättras kraftigt. Redo-
visningen baseras på mätaravläsningar utförda av Bilprovningen. 

Ett centralt underlag för beräkning av emissionsfaktorer i COPERT är medel-
hastighet. Det mest rimliga alternativet för att ta fram denna typ av data borde 
vara med hjälp av nätverksmodeller, se exempelvis André et al. (1999). 

Genom det förhållandevis primitiva sättet att ge indata följer också fördelar 
jämfört med EMV och bl.a. på följande punkter: 

• möjlighet till olika andel tätortskörning för olika kravnivåer (=fordonsålder) 
• möjlighet till olika lastfaktorer för olika kravnivåer (=fordonsålder) 
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Utsläpp totalt, per fordons- och drivmedelstyp 
 

Tabell 1  Utsläpp (ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Totalt för vägtrafiken. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 136012 1274039 152976 13906000 3090 
1995 100731 856597 139129 17483000 3575 
2000 64740 576988 96025 18994000 2831 
2010 30321 344312 49274 22147000 1475 
EMV 
1980 222399 909922 170773 13760000 5588 
1995 150135 719726 158706 16459000 4249 
2000 93913 469064 121333 17515000 3223 
2010 27862 147833 54694 17925000 1269 
COPERT/EMV 
1980 0,612 1,400 0,896 1,011 0,553 
1995 0,671 1,190 0,877 1,062 0,841 
2000 0,689 1,230 0,791 1,084 0,878 
2010 1,088 2,329 0,901 1,236 1,162 
 
Tabell 2  Utsläpp (ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Personbil, totalt. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 122315 1203909 110608 10280942 782 
1995 82688 742738 79008 11825765 429 
2000 50842 499867 45377 12171483 369 
2010 23716 311537 21544 14391867 391 
EMV 
1980 205516 847485 101480 9708000 2293 
1995 127981 619990 72926 10616000 1369 
2000 77641 395043 43419 10531000 1099 
2010 20686 122288 12501 10674000 585 
COPERT/EMV 
1980 0,595 1,421 1,090 1,059 0,341 
1995 0,646 1,198 1,083 1,114 0,313 
2000 0,655 1,265 1,045 1,156 0,336 
2010 1,146 2,548 1,723 1,348 0,668 

 
 
 



Bilaga 2 
Sid 2 (6) 

 VTI notat 44-2002 

Tabell 3  Utsläpp (ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Lätt lastbil, totalt. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 4999 51719 6604 607615 176 
1995 7706 86491 10250 1352199 343 
2000 4376 48507 8004 1545656 358 
2010 1359 14346 5727 1780079 460 
EMV 
1980 8980 40691 5689 671000 234 
1995 13427 73655 9850 1269000 419 
2000 8103 47893 7356 1426000 419 
2010 837 7726 3470 1536000 223 
COPERT/EMV 
1980 0,557 1,271 1,161 0,906 0,752 
1995 0,574 1,174 1,041 1,066 0,819 
2000 0,540 1,013 1,088 1,084 0,854 
2010 1,624 1,857 1,650 1,159 2,063 
 
Tabell 4  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Buss, totalt. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 908 2007 7466 522917 367 
1995 1435 3261 11827 848687 578 
2000 1259 2615 9238 930050 406 
2010 746 1187 4618 959097 125 
EMV 
1980 1140 3663 10583 562000 464 
1995 1004 3043 11368 779000 337 
2000 706 1844 9467 835000 220 
2010 315 830 5158 811000 67 
COPERT/EMV 
1980 0,796 0,548 0,705 0,930 0,791 
1995 1,429 1,072 1,040 1,089 1,715 
2000 1,783 1,418 0,976 1,114 1,845 
2010 2,368 1,430 0,895 1,183 1,866 
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Tabell 5  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Tung lastbil, totalt. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 3825 7115 28256 2450567 1765 
1995 4614 8845 37951 3386930 2225 
2000 4308 8617 33274 4261279 1698 
2010 2759 4712 17172 4913143 499 
EMV 
1980 3690 9934 52942 2776000 2526 
1995 3811 9831 64406 3718000 2041 
2000 2784 7986 60887 4622000 1388 
2010 1143 3535 33335 4779000 275 
COPERT /EMV 
1980 1,037 0,716 0,534 0,883 0,699 
1995 1,211 0,900 0,589 0,911 1,090 
2000 1,547 1,079 0,546 0,922 1,223 
2010 2,414 1,333 0,515 1,028 1,815 
 
Tabell 6  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Moped. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 2622 3748 7 19885 0 
1995 1841 2849 6 15114 0 
2000 1507 2299 5 13527 0 
2010 727 857 2 16712 0 
EMV 
1980 1904 3325 14 12000 50 
1995 1302 2460 11 9000 37 
2000 1160 2205 10 8000 34 
2010 1012 962 12 10000 41 
COPERT/EMV 
1980 1,377 1,127 0,5 1,657 0 
1995 1,414 1,158 0,545 1,679 0 
2000 1,299 1,043 0,5 1,691 0 
2010 0,718 0,891 0,167 1,671 0 
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Tabell 7  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Motorcykel. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 1343 5541 35 24163 0 
1995 2447 12413 87 54733 0 
2000 2448 15083 127 72946 0 
2010 1014 11673 211 86099 0 
EMV 
1980 1169 4824 65 31000 21 
1995 2610 10747 145 68000 46 
2000 3519 14093 194 93000 63 
2010 3869 12492 218 115000 78 
COPERT/EMV 
1980 1,149 1,149 0,538 0,779 0 
1995 0,938 1,155 0,6 0,805 0 
2000 0,696 1,070 0,655 0,784 0 
2010 0,262 0,934 0,968 0,749 0 

 
Tabell 8  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Personbil, bensin. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 121749 1201942 108725 9801389 0 
1995 82357 741566 77749 11504984 0 
2000 50451 498331 42445 11421813 0 
2010 23197 309300 18764 13442972 0 
EMV 
1980 204310 845153 99535 9123000 1236 
1995 127380 618790 71738 10246000 818 
2000 77319 394209 41349 9777000 639 
2010 20639 122019 10899 9880000 395 
COPERT/EMV 
1980 0,596 1,422 1,092 1,074 0 
1995 0,647 1,198 1,084 1,123 0 
2000 0,653 1,264 1,027 1,168 0 
2010 1,124 2,535 1,722 1,361 0 
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Tabell 9  Utsläpp (ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Personbil, diesel. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 566 1968 1884 479552 782 
1995 330 1172 1259 320780 429 
2000 390 1534 2933 749670 369 
2010 520 2238 2780 948894 392 
EMV 
1980 1206 2332 1945 585000 1056 
1995 601 1200 1188 370000 551 
2000 322 834 2070 754000 459 
2010 46 269 1602 795000 190 
COPERT/EMV 
1980 0,469 0,844 0,969 0,820 0,741 
1995 0,549 0,977 1,060 0,867 0,779 
2000 1,211 1,839 1,417 0,994 0,804 
2010 11,304 8,320 1,735 1,194 2,063 

 
Tabell 10  Utsläpp(ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Lätt lastbil, bensin. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 4924 51174 6035 504461 0 
1995 7525 85391 8943 1110134 0 
2000 3971 47050 4395 851095 0 
2010 689 12046 683 527680 0 
EMV 
1980 8803 40233 5011 549000 56 
1995 13110 72775 8596 1014000 96 
2000 7837 46491 4949 720000 69 
2010 710 6208 806 337000 20 
COPERT/EMV 
1980 0,559 1,272 1,204 0,919 0 
1995 0,574 1,173 1,040 1,095 0 
2000 0,507 1,012 0,888 1,182 0 
2010 0,970 1,940 0,847 1,566 0 
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Tabell 11  Utsläpp (ton/år) av olika ämnen enligt COPERT och enligt EMV olika 
år. Lätt lastbil, diesel. 
År HC CO NOx CO2 PM 
COPERT III 
1980 75 545 569 103154 176 
1995 180 1101 1307 242065 343 
2000 404 1456 3610 694560 358 
2010 670 2299 5044 1252399 460 
EMV 
1980 177 458 678 122000 178 
1995 317 879 1254 255000 323 
2000 266 1402 2407 706000 351 
2010 127 1518 2664 1199000 204 
COPERT/EMV 
1980 0,424 1,190 0,839 0,846 0,989 
1995 0,568 1,253 1,042 0,949 1,062 
2000 1,519 1,039 1,500 0,984 1,020 
2010 5,276 1,514 1,893 1,045 2,255 
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Relativ fördelning av utsläpp på olika faser per fordons- 
och drivmedelstyp 
 
Tabell 1  Fördelning av HC på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000.  
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin 0,603 0,320 0,077 0,213 0,350 0,437 
Pb diesel 0,487 0,513  0,078 0,922  
Llb bensin 0,543 0,382 0,075 0,195 0,440 0,365 
Llb diesel 0,402 0,598  0,165 0,835  
Moped  0,924 0,076  0,609 0,391 
Mc  0,916 0,084  0,840 0,160 

 
Tabell 1b  Fördelning av HC på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000. Avdunstning med Original approach. 
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin 0,538 0,285 0,177 0,213 0,350 0,437 
Pb diesel 0,487 0,513  0,078 0,922  
Llb bensin 0,451 0,317 0,232 0,195 0,440 0,365 
Llb diesel 0,402 0,598  0,165 0,835  
Moped  0,95082 0,04918  0,609 0,391 
Mc  0,870 0,130  0,840 0,160 

 
Tabell 2  Fördelning av CO på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000.  
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin 0,695 0,305  0,445 0,555  
Pb diesel 0,319 0,681  0,182 0,818  
Llb bensin 0,629 0,371  0,386 0,614  
Llb diesel 0,209 0,791  0,575 0,425  
Moped  1   1  
Mc  1   1  
 
Tabell 3  Fördelning av NOx på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000.  
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin 0,128 0,872  0,114 0,886  
Pb diesel 0,054 0,946  0,035 0,965  
Llb bensin 0,071 0,929  0,078 0,922  
Llb diesel 0,085 0,915  0,062 0,938  
Moped  1   1  
Mc  1   1  
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Tabell 4  Fördelning av CO2  på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000.  
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin 0,158 0,842  0,081 0,919  
Pb diesel 0,104 0,896  0,074 0,926  
Llb bensin 0,152 0,848  0,076 0,924  
Llb diesel 0,097 0,903  0,075 0,925  
Moped  1   1  
Mc  1   1  

 
Tabell 5  Fördelning av PM på olika faser per fordonstyp enligt COPERT och 
enligt EMV. År 2000.  
 COPERT EMV 
 Kall Varm Avdunstn. Kall Varm Avdunstn.
Pb bensin – –  0,282 0,718  
Pb diesel 0,427 0,573  0,118 0,882  
Llb bensin – –  0,246 0,754  
Llb diesel 0,332 0,668  0,077 0,923  
Moped – –   1  
Mc – –   1  
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Utsläpp av icke-reglerade ämnen 
 
Tabell 1  Utsläpp av ”Open chain and single-ring hydrocarbons” under år 2000 
enligt COPERT. 
Kategori Ämne Utsläpp (ton/år) 
ALKANES ethane 1 118 
ALKANES propane 312 
ALKANES butane 2 787 
ALKANES isobutane 1 129 
ALKANES pentane 1 595 
ALKANES isopentane 3839 
ALKANES hexane 1351 
ALKANES heptane 361,5 
ALKANES octane 258 
ALKANES 2-methylhexane 564 
ALKANES nonane 57,8 
ALKANES 2-methylheptane 139 
ALKANES 3-methylhexane 412 
ALKANES decane 207 
ALKANES 3-methylheptane 235 
ALKANES alkanes C10-C12 422 
ALKANES alkanes C>13 2 038 
CYCLOALKANES cycloalkanes 540 
ALKENES ethylene 4 265 
ALKENES propylene 2 156 
ALKENES propadiene 11,1 
ALKENES 1-butene 330 
ALKENES isobutene 1 632 
ALKENES 2-butene 723 
ALKENES 1,3-butadiene 741 
ALKENES 1-pentene 137 
ALKENES 2-pentene 267 
ALKENES 1-hexene 37,7 
ALKENES dimethylhexene 101 
ALKINES 1-butine 58,9 
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Tabell 1(forts.)  Utsläpp av ”Open chain and single-ring hydrocarbons” under år 
2000 enligt COPERT.(forts.) 
Kategori Ämne Utsläpp (ton/år) 
ALKINES propine 204 
ALKINES acetylene 2 058 
ALDEHYDES formaldehyde 1 482 
ALDEHYDES acetaldahyde 634 
ALDEHYDES acrolein 218 
ALDEHYDES benzaldehyde 281 
ALDEHYDES crotonaldehyde 107 
ALDEHYDES methacrolein 66,7 
ALDEHYDES butyraldehyde 68,7 
ALDEHYDES isobutanaldehyde 55,9 
ALDEHYDES propionaldehyde 126, 
ALDEHYDES hexanal 79,2 
ALDEHYDES i-valeraldehyde 6,2 
ALDEHYDES valeraldehyde 28,7 
ALDEHYDES o-tolualdehyde 108 
ALDEHYDES m-tolualdehyde 158 
ALDEHYDES p-tolualdehyde 64,0 
KETONES acetone 220 
KETONES methylethlketone 51,7 
AROMATICS toluene 5 643 
AROMATICS ethylbenzene 1 597 
AROMATICS m,p-xylene 2 923 
AROMATICS o-xylene 1 636 
AROMATICS 1,2,3 trimethylbenzene 355 
AROMATICS 1,2,4 trimethylbenzene 1 609 
AROMATICS 1,3,5 trimethylbenzene 616 
AROMATICS styrene 399 
AROMATICS benzene 2 994 
AROMATICS C9 aromatics C9 1 773 
AROMATICS C10 aromatics C10 681 
AROMATICS C>13 aromatics C>13 3 505 

 
 



Bilaga 4 
Sid 3 (3) 

VTI notat 44-2002  

Tabell 2  Utsläpp av “Polyaromatic hydrocarbons, dioxins and furans” under år 
2000 enligt COPERT.  
Kategori Ämne Utsläpp (g/år) 
PAHs & POPs indeno(1,2,3-cd)pyrene 53002 
PAHs & POPs benzo(k)fluoranthene 68904 
PAHs & POPs benzo(b)fluoranthene 79751 
PAHs & POPs benzo(ghi)perylene 95284 
PAHs & POPs fluoranthene 732927 
PAHs & POPs benzo(a)pyrene 40910 
PAHs & POPs pyrene 582683 
PAHs & POPs perylene 11282 
PAHs & POPs anthanthrene 2337 
PAHs & POPs benzo(b)fluorene 265904 
PAHs & POPs benzo(e)pyrene 85024 
PAHs & POPs triphenylene 184382 
PAHs & POPs benzo(j)fluoranthene 126950 
PAHs & POPs dibenzo(a,j)anthacene 6611 
PAHs & POPs dibenzo(a,l)pyrene 3783 
PAHs & POPs 3,6-dimethyl-phenanthrene 84137 
PAHs & POPs benzo(a)anthracene 71044 
PAHs & POPs acenaphthylene 225244 
PAHs & POPs acenapthene 301108 
PAHs & POPs fluorene 266868 
PAHs & POPs chrysene 179799 
PAHs & POPs phenanthrene 1606888 
PAHs & POPs napthalene 38936316 
PAHs & POPs anthracene 207332 
PAHs & POPs coronene 14713 
PAHs & POPs dibenzo(ah)anthracene 7169 
DIOXINS dioxins 0,2 
FURANS urans 0,3 
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Funktioner för avdunstning enligt COPERT:s tekniska 
dokumentation 
 
Original approach 
 
Diurnal= 9,1*EXP(0,0158*(RVP-61,2)+0,0574*(TMIN-22,5)+0,0614*((TMAX-TMIN)-11,7)) 
 
Warm soak = EXP(-1,644+0,01993*RVP+0,07521*(TMAX+TMIN)/2) 
 
Hot soak = 3,0042*EXP(0,02*RVP) 
 
Warm running losses = 0,1*EXP(-5,967+0,04259*RVP+0,1773*(TMAX+TMIN)/2) 
 
Hot running losses = 0,136*EXP(-5,967+0,04259*RVP+0,1773*(TMAX+TMIN)/2) 
 
Emissionsfaktorer för controlled i original approach uppskattas enligt följande: 
• diurnal, 0,2 * uncontrolled 
• warm och hot soak med förgasare, speciella funktioner 
• warm och hot soak med insprutning, inga utsläpp 
• warm och hot running losses, 0,1*controlled 
 
Enligt uppgifter från Ntziachristos uppskattas avdunstningsfaktorer för mc och mp 
enligt följande: 
• mc = pb uncontrolled/2,5 
• mp = pb uncontrolled/5. 
Samma avdunstningsfaktorer används för samtliga kravnivåer för mc och mp. 
 
Alternative approach 
 
Diurnal = -25+0,51*(TMAX-TMIN)+0,62*TMAX+0,022*RVP*10 
 
Hot soak = 3,4*EXP(32,18+LN(RVP*10/(TMAX+8,13))+(0,26*RVP*10-10201)/(TMAX+273)) 
 
Running losses = 35/45*EXP(63,78+LN(RVP*10/(TMAX+6))+(0,9*RVP*10-
20119)/(TMAX+273))  
 
Emissionsfaktorer till bilar av typ ”controlled” uppskattas i COPERT med 
alternative approach genom att värdena i tabell 3 multipliceras med fasta 
värden. Det generella värdet är 0,08 dvs. en reduktion med 92 %.  

Avdunstningsfaktorer för mc och mp beräknas på samma sätt som enligt 
original approach. 
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Utsläppens beroende av bränslekvalitet enligt COPERT. 
 
Tabell 1. Relativa avvikelser i utsläpp (massa/sträckenhet) mellan användning av 
olika bränslekvaliteter. Basnivå: Fuel 2000. Avdunstning: original approach. 
Beräkningsår: 2000.*  
Fordonstyp** HC*** CO NOx Bränsle PM 
Fuel 1996 
Pb 1,046969 1,058378 1,033585 1 1,395664 
Llb 1,073126 1,067805 1,00987 1 1,413408 
Tlb 1,038533 0,948822 1,041143 1 1,058893 
B 1,038125 0,94914 1,040918 1 1,059113 
Mp 1,04645 1,060896 1 1  
Mc 1,045752 1,06093 1,03937 1  
Bränsle 2010 
Pb 0,978659 0,956202 0,966371 1 1,224932 
Llb 1,00457 0,963531 0,975262 1 1,226257 
Tlb 1,039926 0,972844 1,03378 1 1,000589 
B 1,039714 0,973231 1,033774 1 1,002463 
Mp 0,976111 0,955633 1 1  
Mc 0,976716 0,95538 0,968504 1  

*(Fuel 1996 alternativt bränsle 2010)/(bränsle 2000); 
**Både bensin och diesel; 
*** Inkl. CH4. Korrektion för bränslekvalitet görs enbart av NMHC. 
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Emissioner som funktion av bränslevariabler enligt 
COPERT:s tekniska dokumentation. Bas för drivmedels-
korrektion. 
 
Diesel, tunga 
 
NOx = -1,75444+0,00906*DEN-0,0163*PAH+0,00493*CN+0,00266*T95 
 
PM =  (0,06959+0,00006*DEN+0,00065*PAH-0,00001*CN)*(1-0,0086*(450-S)/100) 
 
DEN: täthet (kg/m3) 
PAH: polyaromatiska kolväten (%) 
CN: cetantal 
T95: den temperatur för vilken 95 % av bränslet förångats (ºC) 
S: svavel (ppm) 
 
Diesel, lätta 
 
NOx = 1,0039726-0,0003113*DEN+0,0027263*PAH-0,0000883*CN-0,0005805*T95 
 
PM = (-0,3879873+0,0004677*DEN+0,0004488*PAH+0,0004098*CN+0,0000788*T95)*(1-
0,015*(450-S)/100) 
 
Bensin 
 
CO = (2,459-0,05513*E100+0,0005343*E100*E100+0,009226*ARO-0,0003101*(97-S))*(1-
0,037*(O2-1,75))*(1-0,008*(E150-90,2)) 
 
HC = (0,1347+0,0005489*ARO+25,7*ARO*EXP(-0,2642*E100)-0,0000406*(97-S))*(1-
0,004*(OLEFIN-4,97))*(1-0,022*(O2-1,75))*(1-0,01*(E150-90,2)) 
 
NOx = (0,1884-0,001438*ARO+0,00001959*ARO*E100-0,00005302*(97-S))*(1+0,004*(OLEFIN-
4,97))*(1+0,001*(O2-1,75))*(1+0,008*(E150-90,2)) 
 
E100: andel av bränslet som förångats vid 100ºC (%) 
E150: den andel av bränslet som förångats vid 150ºC (%) 
ARO: aromathalt (vol,%) 
S: svavelhalt (ppm) 
OLEFIN: olefinhalt (vol,%) 
O2: syrehalt (vikt,%) 
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