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Jak korzystać z niniejszego materiału: 

Niniejszy materiał zawiera rezultaty projektów badawczych UE oraz, w niektórych 

przypadkach, komplementarne wyniki badań krajowych.  

Część II materiałów szkoleniowych oparta jest o nowe lub zaktualizowane wyniki 

badań w zakresie transportu lokalnego i regionalnego. Materiały te mają za zadanie 

zapewnić wykładowcom i słuchaczom łatwy dostęp do opisów poszczególnych 

projektów i ich szczegółowych rezultatów. Przedstawiony tutaj materiał ten nie 

wyczerpuje tematu, lecz stanowi część szerszego materiału szkoleniowego w tej 

dziedzinie. Pełna lista projektów, konsorcjów i cytowanej literatury, w tym odnośników 

do stron internetowych, znajduje się na końcu dokumentu. 

Niniejszy dokument oparty jest o wyniki badań w dziedzinie “Środowisko, energia i 

transport”; redakcja – Falk Richter i Udo Becker, 2007. 

Głównym projektem badawczym UE tutaj omówionym jest ARTEMIS – Ocena i 

wiarygodność modeli emisji z transportu oraz systemów inwentaryzacji. 
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1. Zaktualizowane wyniki badań 2002-2006 

1.1 Wprowadzenie 

Materiały zaprezentowane w 2002 odnośnie “Środowiska, Energii i Transportu” 

zawierały wprowadzenie do metody szacowania emisji z ruchu drogowego. Materiały te 

oparte są na wynikach projektów badawczych finansowanych przez UE, głównie 

projektu MEET, ale także COST Action 319 oraz projektu COMMUTE. Wspomniano 

tam o rozpoczętym w 2000 projekcie ARTEMIS (choć nie były wtedy dostępne żadne 

wyniki) oraz kilku projektach na poziomie krajowym.  

Od tamtego czasu, rozwój ten dziedziny badań był szczególnie Z tego względu 

materiały te wymagają aktualizacji. W latach 2006/2007 istniejące materiały zostały 

przeanalizowane przez Technische Universitaet Dresden, katedrę ekologii transportu. 

Wyniki tego przeglądu, przedstawione tutaj, będą odpowiedzią na pytanie, na ile 

adekwatny jest to nadal materiał i jak powinien być używany. 

Istniejące materiały odnośnie “Środowiska, Energii i Transportu” nadal stanowią 

wprowadzenie do dziedziny szacowania zanieczyszczeń emitowanych przez transport 

drogowy. Jednak omawiany materiał sięga wstecz do lat przed 2000; w konsekwencji, 

aktualna sytuacja w 2006/2007 nie zawsze może być należycie uwzględniona. Teoria 

jest oczywiście nadal całkowicie adekwatna, powstają jedynie pytania odnośnie 

aktualności i możliwości stosowania tych teorii w chwili obecnej. 

Z całą pewnością wspomnianych materiałów można używać jako wprowadzenia do 

podstaw szacowania zanieczyszczeń z transportu drogowego. Głównym tematem, na 

którym koncentruje się ich zawartość, jest szacowanie zagregowanych emisji dla 

krajów bądź sieci. Krajowe inwentaryzacje emisji dla poszczególnych państw mogą być 

w kilku przypadkach oszacowane przy użyciu tych metod, zakładając, że nie istnieje 

bardziej aktualna albo specyficzna metodologia krajowa. Na skutek różnic w sytuacji i 

dostępności danych w krajach UE oraz ze względu na różne obszary stosowania, 

wyniki szacunków mogą nie być porównywalne. Analogicznie, wyniki uzyskane przy 

użyciu materiałów z 2002 nie mogą być porównywane z tymi, które uzyskano stosując 

nowsze metody.  

Ponadto, należy zauważyć, że istniejące metody obejmują zazwyczaj różne obszary 

badań. Pierwotnie, metody i dane używane do szacowania zostały opracowane dla 

wielkoskalowych, głównie krajowych inwentaryzacji emisji. Dlatego, dla lokalnych 

oszacowań emisji w niewielkiej skali (np. dla ewaluacji lokalnych planów rozwoju, dla 

planów poprawy jakości powietrza albo pozwoleń na budowę) materiały ten nie mogą 

być wykorzystane ani częściowo, ani w całości. 

1.2 Nowe wnioski 

W 2000 roku rozpoczęto realizację projekt badawczego UE wysokiego szczebla, pod 

nazwą ARTEMIS (Ocena i wiarygodność modeli emisji z transportu oraz systemów 

inwentaryzacji). W różnych pakietach działań projektu, w szerokiej międzynarodowej 
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współpracy badano liczne aspekty i problemy kalkulacji zanieczyszczeń powietrza 

emitowanych przez transport w krajach UE. Konsorcjum ARTEMIS obejmuje 36 

wiodących organizacji zaangażowanych w badanie emisji transportowych, z 15 krajów.  

 

W konsekwencji, wyniki ARTEMIS 

reprezentują najlepszy obecnie dostępny 

i wiarygodny poziom nauki odnośnie 

obliczeń emisji dla transportu drogowego, 

kolejowego, wodnego i lotniczego. 

ARTEMIS ma doprowadzić do 

opracowania zharmonizowanego modelu 

emisji dla transportu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i morskiego, aby 

zapewnić spójne oszacowania emisji na 

poziomie krajowym, międzynarodowym i 

regionalnym. 

Jedną z głównych zalet ARTEMIS jest głęboka dezagregacja danych, co czyni je 

odpowiednimi nawet dla ewaluacji konkretnych działań (np. techniczne koncepcje 

ograniczeń emisji, wartości progowe dla wjazdu określonej liczby pojazdów do danej 

strefy, ograniczenia prędkości itd.). Punkt wyjściowy dla ARTEMIS stanowiły dwa 

dobrze znane modele (z jednej strony COPERT, a z drugiej HANDBOOK of EMISSION 

FACTORS), które zostały połączone. W ramach projektu zrealizowano następujące 

pakiety działań:  

WP 200:  Stworzenie Europejskiej Grupy Badań Emisji Transportowych  

WP 300:  Ustalenie wiarygodnych wskaźników emisji dla samochodów osobowych 

oraz lekkich pojazdów ciężarowych  

WP 400:  Ustalenie wiarygodnych wskaźników emisji dla ciężkich samochodów 

ciężarowych 

WP 500:  Wskaźniki emisji dla pojazdów dwukołowych 

WP 600:  Pomiar emisji wskutek parowania z lekkich pojazdów i motocykli  

WP 700:  Wskaźniki emisji i aktywność transportowa pociągów  

WP 800:  Wskaźniki emisji i aktywność transportowa samolotów 

WP 900:  Wskaźniki emisji i aktywność transportowa w transporcie wodnym 

WP 1000:  Charakterystyki ruchu drogowego 

WP 1100:  Rozwój modelu inwentaryzacji 

WP 1200:  Walidacja modelu ruchu drogowego  

Model ten uwzględnia nowe pomiary emisji samochodów osobowych, LDV i HDV 

(lekkich i ciężkich pojazdów), dostarczone przez inne projekty z 5 Programu 

Ramowego UE. W ramach ARTEMIS zebrano komplementarne dane charakteryzujące 

ruch w krajach UE i Europy Środkowo-Wschodniej oraz przeanalizowano zachowania 

związane z kierowaniem pojazdami w różnych europejskich miastach. Model emisji był 

weryfikowany przez pomiary w tunelach drogowych i stosowany w różnych 

scenariuszach. 

Fot. 1: Zagęszczenie ruchu w mieście 
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Fot. 2: Przyroda i środowisko 

Strukturę “Modelu Drogowego ARTEMIS” można wytłumaczyć następująco:  

Model zawiera cztery różne moduły:  

1. Baza danych wskaźników emisji: 

Te wskaźniki emisji oparte są na pomiarach emisji dokonanych w ramach projektu 

ARTEMIS, ale także na innych, głównie krajowych źródłach.  

2. Model floty:  

Model ten pozwala użytkownikowi ustalić niezbędną strukturę floty – dla konkretnego 

kraju, na roku lub kilka lat itd. 

3. Model wskaźników emisji:   

Model ten oblicza ważone wskaźniki emisji dla konkretnych sytuacji transportowych 

(dla danego kraju, na rok lub kilka lat) przy użyciu obydwu modeli, o których 

wspomniano powyżej.  

4. Model emisji:  

Model ten umożliwia obliczenie całkowitej emisji, na podstawie agregacji dla danego 

kraju czy regionu czy miasta, albo dla konkretnej sieci tj. w o oparciu o sieć połączeń.  

Po wprowadzeniu wszystkich danych 

wymaganych przez oprogramowanie ARTEMIS 

–użytkownicy uzyskują dostęp do wyników. 

Obecnie, praca w ramach pakietów działań 

wydaje się być zakończona; istnieje już 

narzędzie – oprogramowanie, które może być 

używane przez członków konsorcjum. Jednak 

dla szerszej publiczności wyniki w chwili 

obecnej nadal nie są dostępne. Dla zastosowań, 

które wykraczają poza poziom materiałów 

zaprezentowanych w Części I w 2002, należy 

użyć modeli i danych ARTEMIS w momencie, 

kiedy zostaną opublikowane.  

ARTEMIS wydaje się umożliwiać wszelkie rodzaje zastosowań, zapewniając wysoką 

jakość wyników. Jedną wadą, która została zauważona w trakcie recenzji projektu, jest 

aktualny brak jakiegokolwiek podręcznika dla użytkowników. Z tego względu wydaje 

się, że nie ma możliwości, aby zainteresowani użytkownicy spoza konsorcjum 

ARTEMIS mogli uzyskać informacje nt. właściwej obróbki danych, użycia modułów i 

obszarów aplikacji czy jakichkolwiek innych wskazówek. W naszym odczuciu istnieje 

pilna potrzeba stworzenia takiego podręcznika, który byłby dostępny dla wszystkich 

użytkowników i zastosowań w Unii Europejskiej.  
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2. Literatura i strony internetowe 

Do przygotowania niniejszego materiału posłużyła poniższa literatura i strony 

internetowe. Znaleźć tam można więcej informacji oraz rezultaty projektów. Proszę 

pamiętać, że strony internetowe po pewnym czasie mogą zostać zamknięte. 

 

ARTEMIS ROAD EMISSION MODEL, Version 0.2R, Model description, Infras Bern, 

2005.  

 

Więcej informacji o projekcie ARTEMIS i konsorcjum projektowym można znaleźć na 

stronie internetowej pod adresem http://www.trl.co.uk/artemis/index.htm 
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3. Konsorcjum projektu 

ARTEMIS:  
Ocena i wiarygodność modeli emisji z transportu oraz systemów inwentaryzacji 
(Asessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) 

Konsorcjum ARTEMIS:  

 TRL Ltd (TRL) UK  

Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) DK 

INFRAS AG Forschung (INFRAS) CH 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite (INRETS) FR 

Uniwersytet Techniczny Graz (TUG) AT 

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (LAT) EL 

Organizacja Stosowanych Badań Naukowych (TNO) NL 

psi-A Consult (psiA) AT 

Szwedzki Aeronautyczny Instytut Badawczy (FFA) SE 

AVL List GmbH (AVL) AT 

Banestyrelsen DK 

Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal (BUGHW) DE 

Czyste Powietrze Sp (PPW) PL 

Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Atmosphärische Umweltforschung (Fhg/IFU) DE 

Instytut Nauk Transportowych (KTI) HU 

Włoska Krajowa Rada Badawcza (IM) IT 

Joint Research Centre, Komisja Europejska (JRC) IT 

Instytut Paul Scherrer (PSI) CH 

Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP) FR 

Renault Badania Innowacje (REGIENOV) FR 

Uniwersytet Naukowo-Techniczny Lille (USTL) FR 

Szwedzi Ośrodek Badań Środowiska (IVL) SE 

Szwajcarski Federalny Instytut Technologii (ETHZ) CH 

Szwajcarskie Federalne Laboratorium Testowania Materiałów i Badań (EMPA) CH 

Fiński Ośrodek Badań Technicznych (VTT) FIN 

Izraelski Instytut Technologii (TECHNION) IL 

TRAFICO Verkehrsplanung (TRAFICO) AT 

Uniwersytet Littoral Cote d’Opale (ULCO) FR 

Uniwersytet Lund (LU) SE 

Uniwersytet Savoy (US) FR 
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Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) BE 

Fachhochschule Biel (FHB) CH 

RWTUEV Fahrzeug GmbH (RWTUEV) DE 

TUEV Automotive DE 

TUEV Nord DE 

Mariterm SE 

Technikum Joanneum (TJ) AT 

Union Technique de l'Automobile du motocyle et du Cycle (UTAC) FR 

Centrum Testów Motorowych (MTC) SE 

Szwedzki Instytut Dróg i Transportu (VTI) SE 

 


