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chefen förTill statsrådet och

Miljödepartementet

för Miljö- ochchefenmaj 1993bemyndigade den 27Regeringen
uppdragutredare medsärskildtillkallanaturresursdepartementet att en

förtillhörandemedför bilarmiljöklassystemet systemöveratt se
30beslut denRegeringen harstyrmedelekonomiska genomm.m.

ochScañ Miljö AB Agrofrånansökningaröverlämnatseptember 1993
lageneller ändring ienergiskattnedsättningangåendeOil AB av

samtidigtuppdrogRegeringenenergiskatt. ut-1957:262 om
meddieselbränsleförmiljöklasserbehandla fråganredningen att om

förtur.
tilläggs-april 1994 dessutombeslutade den 28Regeringen om

förhandlingsupp-anledningsärskilde utredaren medtill dendirektiv av
juni 1994unionen. 16i Europeiska Denmedlemskapgörelsen ettom

till utredningentilläggsdirektivytterligarebeslutade regeringen om
för miljö-tilloch länma förslaguppgift utredamed även ett systematt

för införaförutsättningarnaklassning Snöskotrar ävensom attav
harbåtmotorer. Regeringenmiljöklassningmotsvarande försystem av

Naturvårdsver-1994 överlämnatden 22 decembervidare beslutgenom
1995alkylatbensin. 21 juniskattereduktion för Denförslag tillkets

tilläggsdirektiv varigenomytterligareregeringenbeslutade om
förutsättningarnauppgift utredaskulle ha iutredningen inte längre att

för fritidsbåtar.miljöklassystemför införa ettatt
oktober 1993förordnades den 26stöd bemyndigandetMed av

till särskild utredare.landshövding Kjell A. Mattsson
jur.kand.oktober 1993utsågs den 25Till huvudsekreterare

marknadschefförordnades6 december 1993MariAnne Olsson. Den
tillBilprovning,SvenskErlandsson, ABMotortestcenter,Lennart

vidDoris Olsson Departe-sekretariatet har biträttssekreterare. av
utredningsavdelning i Göteborg.mentens

iMeddelbetänkandenahar tidigareUtredningen avgett raps
och EG SOUmiljöklassningtankarna SOU 1994:64, Bilars

1995:30miljöklassning bensin SOU1994:111, Alkylat och samtav
föreliggan-1995:31.vidareutvecklat miljöklassystem i EU SOU IEtt

deltagit kanslirådet Per Bergman,de betänkande har sakkunnigasom
Finansdeparte-Gunilla Näsman,Miljödepartementet, hovrättsassessor

Miljödepartementet,departementssekreterare Harald Perby,mentet,
Kommunikationsdeparte-Claesoch departementssekreterare Unge,

Jämtlands län,Länsstyrelsen iMiljövårdsdirektör Mats Deltin,mentet.
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i Norrbottens län, verkställan-byrådirektör Edin, LänsstyrelsenRonny
Snöskoterleverantöremas förening,Magnus Frantzell,de direktören

Hedberg, Vägverket, avdelningsdirektör Kjellsektionschef Sören
ordförande Karlsson, Snösko-Karlson, Naturvårdsverket, Hans

trañksekreterareriksorganisation, Anders Roth, Natur-terägamas
skyddsföreningen, har medverkat experter.som

antagit Miljöklassutredningen.Utredningen har namnet
slutbetänkandet Miljöklassningfår härmed överlämnaJag av

SOU 1995:97.Snöskotrar
härmed slutfört.Mitt uppdrag är

oktober 1995Göteborg den 4

Kjell A. Mattsson

OlssonMariAnne
ErlandssonLennart



1995:97SOU

Innehållsförteckning

9Förkortningar .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

11Fackordlista .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .

13Sammanfattning . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .

17Författningsförslag . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

31Inledning1 . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . 31vårmotortrañk imed naturnackdelarochFör-1.1 . . .. . .. 35snöskotertrañkenfrånhälsopåverkanochMiljö-1.2 . . .. . . 35utvecklingSnöskotertrañkens1.2.1 . .. . .. . .. . .. . 36SnöskotraranvändningvidriskerasHälsan1.2.2 av . .
rekreations-ochi våraeffekterBullers natur-1.2.3

37områden .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . 38skotertrañkfrånAvgasemissionerna1.2.4 . .. .. . . .. 40lagstiftningeniSnöskotrar1.2.5 . .. . . .. . .. . . .. . 41Uppdraget1.3 . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. hållbaruppdragMiljövårdsberedningens1.4 enom
42fjällvärldeniutveckling . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. 43bedrivandeArbetets1.5 . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . 43dispositionBetänkandets1.6 . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .

45styrmedelssystemoch andraMiljöklassning2 .. . . .. . . .. 45Miljöklassning2.1 .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. 47länderandranågraiMiljöklassning2.2 . .. . . . .. . .. . 47Fordonsområdet2.2.1 . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . 48Drivmedelsområdet2.2.2 . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 48miljöbättrestyrmedel förUrval2.3 enav . . . .. . .. . . . . 49användbart instrumentMiljöklassning2.4 ett . . .. . . .. . . .

51teknikutvecklingTerrängmotorfordon3 m.m.- .. . . . . ..
51beskrivningallmänSnöskotern3.1 en- . .. . . . .. . . . . . 51användningsområdeSnöskoterns3.1.1 . .. . . . .. . . .
52Prestanda3.1.2 .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. 54Drivning3.1.3 .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . 55Tekniken3.2 . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. 55Tvâtaktsmotorn3.2.1 .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 56Fyrtaktsmotom3.2.2 ... . . .. . . . . .. . . .. . . . . .



6 Innehållsförteckning SOU 1995:97

3.3 Drivmedel 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.1 Merparten snöskotrarna bensindrivnaär 58av . . . .3.3.2 Valet bränsle har betydelse förav
emissionerna 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4 Skotermarknaden 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 Lokal miljö- och hälsopåverkan frånstörre än

vägtrafiken 61. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .3.6 Teknikutveckling förutsättning för ochtystareen-
snöskotrar 62renare . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

4 Bullerbekämpning för bättre miljö- och naturvård 65en . . .4.1 Buller från snöskotrar 65m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .4.1.1 Inledning 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1.2 Buller miljöfaktor 65som . . . . .. . . . . . . . . . . .4.2 Bullerkrav inte alltid uppfyllda 67

. . . . . . . . . . . . . . . . .4.2.1 Bullerprov Sveriges forsknings- ochav
provningsinstitut 67

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2.2 Bullerprov vid AB Svensk Bilprovning 67
. .. . . . .4.3 Standarder för mätning buller 68av . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.1 Bullerkrav och mätmetoder 68

. . . . . . . . .. . . . .4.3.2 Bullerkrav i några andra länder 70
. . . . . . . . . .. .4.3.3 För- och nackdelar med mätmetod 70etc. . . . . . . .4.4 Vägverkets förslag till bulleråtgärder 72

. . . . . . . . . . . . .4.4.1 Bullerbekämpning vid källan 72

. . . . . . . . . . . . .4.4.2 Snöskoterbuller bör verklig framfart 72motsvara . .4.4.3 Förslag till mätmetod 73
. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Vägverkets möjligheter till kontroll efterlevnaden 74av . . .4.5.1 Ibruktagande fordon 74av . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.2 Vägverkets förslag för bättre bullerkontroll 75en . .

5 Avgasemissioner från snöskotrar 77
. . .. . . . . . . . . . . . .5.1 Emissionskrav saknas 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1.1 Snöskotertrafiken har ökat 77

. . . . . . . . . . . . . . .Ökat5.1.2 effektuttag på bekostnad reduceradeav
avgasutsläpp 78

. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .5.2 Emissionsbilden från snöskotrar 78
. . . . . . . . . . . . . . . .5.2.1 Naturvårdsverket 78

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .5.2.2 Motortestcenter 79
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .5.2.3 Luleå tekniska högskola 81

. . . . . . . . . . . . . . . .5.2.4 Mätmetodemas betydelse för avgasutsläppen 82
. . .5.2.5 Institutet för och luftvårdsforskning 83vatten-

. . . .5.2.6 Emissionsläget från dagens snöskoterpark 86
. . . . .5.3 Förslag till 88avgasnorrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3.1 Svårigheter med avgasrening 88

. . . . . . . . . . .. .5.3.2 Gränsvärden för avgasemissionerna vid ett
första 89steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7Innehållsförteckning1995:97SOU

vidavgasemissionernaförGränsvärden ett5.3.3
90andra steg . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .

93SnöskotrarmiljöklassningtillFörslag6 av . .. . . . .. . . . 93åtgärdasmåsteolägenheterSnöskotertrañkens6.1 . . . . .. . . 94miljöklassningförPrinciper6.2 . .. . . .. . . . .. . . . .. . . 94tillåtas ökainteMotoreffekten kan6.2.1 .. . . . .. . . . 95avgaskravmedförstSverige6.2.2 . .. . . . . .. . . . . 97tillgänglighetReningsteknikens6.2.3 . . . .. . . . . . .. 99snöskotrarmiljöklassningtillFörslag6.3 av . . .. . . . .. . . 99miljöklasserAntal6.3.1 .. . . . .. . . . .. . . . .. . . 101miljöklassystemi6.3.2 Parametrar ett . . .. . . . .. . . 103inomBuller och6.3.3 systemsammaavgaser . . .. . .
104miljöklassernaiföroreningarReglerade6.3.4 . . .. . .
108miljöklassningförgrundBilavgaslagen6.4 som . .. . . .. .

ihållbarhetskravbullergodkännande,och7 Avgas- m.m.
111miljöklassystemet . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. omfattabörterrängskoter ävenTypgodkännande7.1 av
lllavgasgodkännande . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . förförutsättningTypgodkännande7.1.1 en
111miljöklasssystemet . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . 112godkännandei ansökanInnehållet7.1.2 om .. . . . .. . 113kompletterasbehöverTerrängtrañkkungörelsen7.1.3 . .
114godkännandekravetMiljöklassningen och7.2 . . .. . .. . 114Tillverkarens7.3 ansvar . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . 114tillverkarensOmfattningen7.3.1 ansvarav . . . .. . . .
115ställföreträdare7.3.2 Kravet . .. . .. . . . .. . .. . 116samhälletTillverkarens7.3.3 gentemotansvar . . . . ..
117för lagkravenMätmetoder7.4 . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . 117försäljarensoch7.5 Importörens ansvar . .. . . . .. . .. . . .Återkallelse 1187.6 m.m. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . 118Avgifter7.7 . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . 119Överprövning7.8 . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . 119Övrigt7.9 .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . ..

ekonomisktmedkompletterasbörMiljöklassystemet ett8
121styrmedel . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . ochtillstyrmedelEkonomiska väg tystare8.1 renareen
121Snöskotrar . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. 121styrmedelekonomisktBehovet8.1.1 ettav . .. . . .. .
122styrmedelVal8.1.2 av .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . 124för snöskotrarlämpligFörsäljningsskatten även8.2 .. . . .. . 124motorfordonpåFörsäljningsskatten8.2.1 .. . . . . .. .

förFinland och i NorgeiFörsäljningsskatt8.2.2
125snöskotrar . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .



8 Innehållsförteckning sou 1995:97

8.3 Grund för beskattningen 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3.1 En styckeskatt föredra 126att . . . . . . . . . . . . . . .8.3.2 Underlag för beräkning skatten förav
Snöskotrar 127

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .8.4 Förslag till skattenivá 130
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Konsekvenserna 133m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1 Miljöeffekten mindre utsläpp från snöskotrama 134av . . . . .9.2 Skotermarknaden 137
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3 Kontrollbesiktning 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1 Kontrollbesiktning och den geografiska

tillgängligheten 140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3.2 Besiktningsprogrammet 144
. . . . . . . . . . . . . . ..

9.4 Samhällsekonomiska konsekvenser mina förslag 145av . . . .
9.5 Administrativa konsekvenser 145

. . . . . . . . .. . . . . . . . .
9.5.1 Bilregisterkungörelsen 145

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Riksskatteverket9.5.2 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Övriga9.5.3 konsekvenser 147
. . . . . . . . . . . . . . . . ..9.6 Certifiering reservdelar 147av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 Författningskommentarer 149
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Lag miljökrav på terrängskotrar 149om . . . . . . . . . . . . . .10.2 Terrängtrafikkungörelsen 1972:595 152

. . . . . . . . . . . . .10.3 Lagen 1978:69 försäljningsskatt på motordrivnaom
fordon 152. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilda yttranden 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mats Deltin 153. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Magnus Frantzell 154. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .

Bilagor
Bilaga Tilläggsdirektiv1 Dir. 1994:101 155

. . . . . . . . . . . . .Bilaga 2 Tillläggsdirektiv Dir. 1995:98 161
. . . . . . . . . . . . . .Bilaga 3 Vägverkets förslag till skärpt bullemonn 163m.m. . . . . .Bilaga 4 Teknik för emissionsbegränsning 169
. . . . . . . . . .. . . .



1995:97SOU

Förkortningar

Utskottsbetänkandebet.

CelsiusGrader°C

KoloxidkolmonoxidCO

KoldioxidCO,

Kommittédirektivdir.

Diarienummerdnr

DepartementsserienDs

för EuropakommissionekonomiskaFN:sECE

gemenskapenekonomiskaEuropeiskaEEG

gemenskapenEuropeiskaEG

AgencyProtectionEnvironmentalEPA

unionenEuropeiskaEU

FinansutskottetFiU

nationernaFörentaFN

FörfattningssamlingFS

gramg

KolvätenHC

Hästkrafterhk

miljömedicinförInstitutetIMM

luftvårdsforskningochförInstitutetIVL vatten-



10 Förkortningar SOU 1995:97

JoU Jordbruksutskottet

kW kilowatt

kWh kilowattimme

l liter

Ltd. Limited engelska för aktiebolag

m3 kubikmeter

MTC Motortestcenter

No, Kväveoxidutsläpp och samlande begrepp olika kväve-
föreningar

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PAH Polycykliska aromatiska kolväten hydrocarbons; består
flera bensenringarav

Regeringens proposition till riksdagenprop.

rskr. Riksdagsskrivelse

SAE Society of Automotive Engineers amerikanskt standardi-
seringsorgan

skr. Regeringens skrivelse till riksdagen

SkU Skatteutskottet

SNV Statens naturvårdsverk

SO, Svaveldioxid

SOU Statens offentliga utredningar

SP Statens provningsanstaltSveriges forsknings- och prov-
ningsinstitut

SWEDAC Styrelsen för teknisk ackreditering
TU Trafikutskottet

WTO Världhandelsorganisationen



1995:97SOU

Fackordlista

kompetens atterkännandeFormellt ettackreditering organsav
eller be-certifieringprovning,specificeradutföra

000-serien45ENsiktning

ihälsofarliga ämnenförBiologiskt avgaserArnes provtest
bränslenoch

funktio-utformning,produktsUndersökningbesiktning enav
specificeradetillförhållandeo.d. itjänsterner,

standards

godkännandestatusproduktsFastställandecertifiering av en

Cancerframkallandecancerogen

ljudeffektnivåjudtrycksnivå ellerA-vägd lförEnhetdBA

Utsläppemission

verkligåterspeglaförkörmönster attTillämpatkörcykel
trafik

arvsanlageniskadaförändringförmågaMed att gemutagen

rökosynligochSynligpartiklar

fleraellerbestämmaförUndersökning att enprovning
ellertjänstprodukt,hosegenskaper processen

förfarandespecificeratenligt ett

förbiologisktafinityTCDD-receptor test- provTCDD
bränslenochihälsofarliga änmen avgaser

utföran-produkt,vissgodkännandeGenerellttypgodkännande enav
ellermyndighetbehörigutfärdatmetod,de eller av

ordningsärskild annati utsett organ





1995:97SOU

Sammanfattning

snöskotertrañkenfrånmiljöpåverkanochHälso-

miljön.ochhälsanpåverkarverksamhetermotoriseradeAlla typer av
snöskoternharSverigeiskärgårdsområdenochskogs-fjäll-,I norra
Dessvärreikan kommalättare naturen.människor uttillbidragit att
ocksåsnöskoteranvändningen attfördelarnapositivademedför av

miljönförorenatvår hälsa,påverkarfordonfrånochbuller avgaser
skyddsvär-våratillhörFjällenområden. mesti dessadjurlivetoch stör

långtsåbekämpasmåsteslagolikastörningari vilkaområdenda av
miljöklassystemföreslåuppgiftmedUppdraget ettmöjligt. attdet är

tillstyrmedel har avgränsatsytterligaremedkombinationeventuellt i
snöskotrar.

utsläpptvåtaktsmotorerbruket storaorsakarSnöskotrar avgenom
bullerstörningar.tillupphovkolmonoxid ochochkolväten gerav

ochdjurlivethälsamänniskanssåvälmedförEmissionerna att som
Åtgärder så långtförvidtasdärförbörskada. attnaturmiljön somtar

Enfordon.från dessabulleremissionemaochminskamöjligt avgas-
arbete.i dettabidragviktigtsnöskotrarmiljöklassning är ettav

företeelsemodernSnöskotern en

1964fjällvärld. Näri vårföreteelsemodernrelativtSnöskotern är en
Snöskotern, terräng-betänkandetRennäringssakkunnigaårs avgav

000omkring 12fanns det1969:59SOUfärdselrättochkörning
betydandeihade dentidpunkt använtsdennatillFramsnöskotrar.

räddningsin-ochskogsavverkningförnyttotrañk,föromfattning t.ex.
belägnaför avsidestransportmedelrennäringeninom samtsatser, som

tiodubblatssedan desshar änterrängfordonAntaletgårdar meretc.
knapptdessa000. Av140 äruppgår tillterrängskotrarnaoch runt

nyttotrañken.ianvändsresterande delochfritidsskotrar000130

terrängskotrarförMiljöklassystem

syftetföreslås medterrängskotrar attmiljökravsärskild lagEn om
tillmiljönhälsa eller imänniskorsuppstårskadorförebygga att

snöskotrar.frånbulleremissionerochutsläppföljd avgas-avav
avgaskrav.med införavärldenförst idärmedblirSverige att



14 Sammanfattning SOU 1995:97

Genom lagen införs med miljöklassning förett system terräng-nya
skotrar. Indelningen i klasser bygger på klasser där miljöklass 3 itre
princip kommer dagens bullerkrav för dessa fordon.att motsvara
Miljöklasserna 2 och 1 högre ställda miljökrav ochmotsvarar
innefattar såväl buller. Miljöklassystemet föreslås bliavgaser som
obligatoriskt den januari1 1999. Härefter skall endast skotrar i
miljöklasserna 2 och finnas1 tillgå på den svenska marknaden.att

Som följd miljöklassystemet får typgodkännande fören av nya
skotrar inte meddelas med mindre det finns ochatt ett avgas-
bullergodkännande. Samma förhållanden skall gälla vid registre-
ringsbesiktning. Bulierkraven förs därmed med avgaskraven.samman

I samband med och bullergodkännandet placeras skotrarnaavgas-
in i den miljöklass tillverkaren. Miljöklassystemetsom anges av
genomförs fullt fr.o.m. 1999 års modeller, bör träda i kraftut men
redan den juli1 år 1996.

Som följd det införs miljökrav på Snöskotrar införsatt ävenen av
obligatorisk kontrollbesiktning för sådana fordon. Besiktningspro-en

bör baseras nuvarande för kontrollbesiktninggrammet program av
terrängfordon i uthyrningsverksamhet olika slag och utökas medav
kontroll det avgasrenande och utsläppen vid tomgångs-systemetav
körning.

Mätrnetoder

Mätmetoder för godkännandet för och uppföljningen ochav avgas-
bullerkraven bör i första hand följa internationellt överenskomna
standarder. Sådana saknas i dag. I avvaktan härpå kan två skilda

för godkännande motorfamilj ellersystem definieradprov av annan-
och kartläggande påmotorer eventuelltettgrupp motorgenom prov

i kombination med chassidynarnometerprov på hela fordonet tilläm--
för godkännande och uppföljning hållbarhetskrav. Snöskoter-pas av

tillverkaren kommer ansvarig för emissions- ochatt ytterst attvara
hållbarhetskraven efterlevs. De amerikanska bestämmelserna ut-
vecklade Society for Automotive Engineers SAE i mätmetodenav
SAE J 1088 Rekommenderad mätmetod för mätning frånav avgaser
småmotorer och i sinom tid utvecklad för snöskotrar juni 1983 bör
ligga till förgrund avgasgodkännandet, liksom SAE J 192 Rekommen-
derad metod för mätning utvändigt buller från terrängskotrar marsav
1985 bör ligga till grund för den delen godkännandetav som avser
buller.
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Tillverkarens m.m.ansvar

fordonsådanahindraskallterrängskotrar attmiljökravLagen om
användning. Föriförs attgränsvärdenstadgadeuppfyller utintesom

Tillverkarentillverkaren.förföreslåssyftedettauppnå ett ansvar
produk-kontrolldet vidsamhälletåläggs gentemot enomett ansvar

ochframkommerkontrollbesiktning m.m., atttionskontroll, avgas-
lagen.enligtmiljökravenuppfyllerinteterrängskoterbullergodkänd

terrängskotramaåterkallasocksågodkännande kanmeddelatEtt om
kraven.fastlagdadeinnehållerinte

tillverkarenkrävagrunderdelvispå attkanSkoterägaren samma
framkommerbristerellerde felavhjälpakostnadsfrittsigåtar somatt

skoternförutsättningundergäller attkontroll. Dettamyndighetsvid en
Till-kilometer.0007körtsår eller änfemäldre äninte är mer

bristerochfelsådanavhjälpaskyldighellerinte somverkaren attär
olyckshändelse.ellerskoterägarenförorsakadeär genom enav

SnöskotrarförsäljerÄven ellerimporteraryrkesmässigtden Som
stridiSnöskotrarhanterar motintehanförfåföreslås attett ansvar

säljerelleryrkesmässigt importerarDenbestämmelser.lagens som
kunnaskallgränsvärdenföreskrivnauppfyllerinteSnöskotrar som

Snöskotraroch importförsäljningförbjuda allböter. Attådörnas av
eftersommöjligtgränsvärden inteärföreskrivnauppfyllerintesom

kontrolleras.skulle kunnasvårligenförbudsådantefterlevnaden ettav
ellerimporterarbrukyrkesmässigtför änenskildEn annatsomperson

bestämmelsen.föreslagnadenomfattasinteskallsnöskotersäljer aven
registreringsbesiktigas.måste denbrukisådan SkoterfåFör taatt en

uppfyllerskoternframgårvariSkall intyg attbesiktningenVid
visasmiljökraven upp.

SnöskotrarpåförsäljningsskattDifferentierad

miljöklass-visarmiljöklassysteminfördahittills attErfarenheterna av
draFörinstrument.framgångsrikt attochanvändbartningen är ett

stödjaochutsläppminskadetillmöjligheternatekniskade ennytta av
föreslåsSnöskotrarmiljöanpassadealltmerintroduktionsnabbare av
förförsäljningsskattmiljöklassningentillkomplement nyaenettsom

förskeutjämning kansåhar avvägtsSkatteuttaget attskotrar. en
miljöeffektenpositivaDenklasserna.de bättreiSnöskotrarinköp av

Skattedifferenti-1996.juliden lredaninförsskattenblir störst om
ikravenuppfyllerskotrarförsåbyggtshareringen att somupp

uppfyllerSkotrar000 kr.med 8skattskallmiljöklass 3 ut somtasen
blifrån skatt. Närbefriasoch l systemet2miljöklassernaikraven
förerläggasförsäljningsskattbör1999januariobligatoriskt den 1

då kanbeloppdeteller000 krmed 102miljöklass ansessom
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den merkostnad blir följden det ytterligaremotsvara renings-som av
för miljöklass Denna klass skall efter den januaristeget även 1

1999 befriad från skatt. föreslagnaDen försäljningsskatten väntasvara
innebära förstärkning inkomster med 43 miljoner kr.statens runten av

Miljöeffekter

Miljöeffekten föreslagna emissionskrav inte möjlig beräkna.är attav
Härför krävs etablerad testmetod. Med ledning i betänkandeten av
redovisade emissionsdata kan de föreslagna gränsvärdena för avgaser
för miljöklass 2 innebära reducerade utsläpp kolmonoxid med 70-av

%,80 kolväten med 50 % och partiklarän med 25-30 %.av mer
Åtgärdskostnaden för reduktionen kolväten uppgår till 35t.ex. av

krkg för fritidsskotrar, medan den för yrkesskotrar inte högreär än
2:75 krkg. För personbilar i miljöklass 2 den mellanär 15-35
krkg. Kostnadseffektiviteten i det föreslagna miljöklassystemet i
kombination med differentierad försäljningsskatt ligger därmed påen

nivå för bilar. Den ökar ytterligare hänsynt.ex.samma som om
dessutom till minskat buller, partikelutsläpp och minskadetas
koldioxidutsläpp till följd reducerad bränsleförbrukning.av en

Skotermarknaden

Tillverkare varit förutseende i sin produktutveckling kan drasom
fördel införandet avgaskrav och skärpta bullerkrav och kan fåav av

delstörre marknaden, medan andra kan miste viktigaen av om
marknadsandelar. Den differentierade försäljningsskatten bör dock

de merkostnader blir följden förslagen.motsvara som av
Snöskoterägarna kommer vid inköp snöskoter drabbasattav en ny

högre pris för fordonet. Han eller hon kan emellertidett dra fördelav
lägre drivmedelskostnader och och miljö. Vissaav tystareen renare

kostnadsökningar kan också följa eventuellt underhållsbe-störreettav
hov. Priset på miljöanpassad skoter skall däremot inteen mer
påverkas med den allmänna prishöjningenän bliväntasmer som
följden försäljningsskatten.av

Tillsyn

Som tillsynsmyndighet för efterlevnad lagen föreslås Naturvårds-av
verket. Därmed förs föreskriftsansvaret för bullerkraven frånöver
Vägverket till Naturvårdsverket.
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Författningsförslag

terrängskotrarmiljökrav påtill lagFörslag om

följande.förskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

orsakarterrängskotrarförebyggatillsyftarlag§ Denna att1 att
lufteniutsläppmiljönellerhälsamänniskorspåskador avgenom

och buller.avgaser

de inteutrustadekonstruerade ochskall såTerrängskotrar att§2 vara
godtaskanmängdbuller i änoch störresläpper ut somavgeravgaser

miljösynpunkt.ochfrån hälso-

bullergod-ochvissa fall kravgäller iterrängskotrar§3 För avgas-
regeringen.meddelasföreskrifterkännande. Närmare av

miljöklasserdeför någonuppfylla kravenskallTerrängskotrar§4 av
sambandihänförsterrängskotertill lagen. Enbilaganisom anges

miljöklasstill denbullergodkännandetochmed anges avsomavgas-
denförutsläppskravenuppfyllerterrängskotemtillverkaren om

miljöklassen.angivna
bullerav-ellerpåverka avgasutsläppenkankomponenterDe som

monteradeochkonstrueradeutformade,skall sågivningen attvara
hållbarhetföruppfyller kravenanvändningnormalvidterrängskotern

Närmaretill lagen.i bilagande miljöklassernågonför angessomav
regeringen.meddelasföreskrifter detta avom

typbesiktningellerregistrerings-miljöklass 3 vidGodkännande för
utgången år 1998.eftermeddelasskall inte av

Tillverkarens ansvar

bullergodkändaochframkommervid kontroll§ det5 Om att avgas-en
avgasbegräns-buller- ochuppfyller de kravterrängskotrar inte

regeringenmyndighetfårdenna lag, dengäller enligtningar somsom
vidtaställföreträdareeller dennesförelägga tillverkarenbestämmer att

vite.får förenas medFöreläggandetbehövs.åtgärderde som
uppfyller de kravkontroll intemyndighetsfordonet vidOm somen

ellertillverkarenfår skoterägaren krävastycket,i första attanges
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dennes ställföreträdare kostnadsfritt avhjälper felen eller bristerna.
Vad i första och andra stycket gäller intesägs terrängsko-som om

äldre fem âr eller körts 000 kilometer.är än 7 Inte helleräntern mer
gäller vad i första och andra felenstycket eller bristernasägssom om
beror på skoterns eller brukare eller på olyckshändelse ellerägare en
därmed jämförlig omständighet.

försäljarensImportörens och ansvar

6 § yrkesmässigt importerar eller försäljer ickeDen godkändasom
terrängskotrar döms till böter.

Återkallelse

7 § Om omfattasterrängskotrar och bullergod-ettsom av avgas-
kännande uppfyller föreskrivna fårinte villkor godkännandet åter-
kallas.

Avgifter

8 § Avgifter får tillverkaren för finansiera kostnaderna förtas ut attav
godkännandeprövningen tillsyn och kontroll enligt dennasamt amian
lag föreskriftereller meddelats med stöd lagen kontrollavgift.som av
Närmare föreskrifter meddelas regeringen.av

9 § Om undantag från kravet och bullergodkännande medgesavgas-
får viss avgift till dispensavgift. Avgiften fastställsstaten tas uten av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Tillsyn

10 § Tillsynen efterlevnaden denna lag och föreskrifteröver av som
meddelats med stöd lagen meddelas den myndighetav av som
regeringen bestämmer.

ll § En tillsynsmyndighet får förelägga tillverkare terrängskot-en av
ersättning lämna de upplysningar, tillhandahålla deatt utanrar

terrängskotrar, motordelar och handlingar utföra de under-samt
sökningar behövs för tillsynen. föreläggandeEtt får förenas medsom
vite.

Överklagande

12 § beslutEtt godkännande enligt får4 § överklagas hosom
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens beslut kan inte överklagas.
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13 § beslut tillsynsmyndigheten föreläggande enligt § ellerEtt 5av om
eller föreläggandeåterkallelse godkännande enligt 7 §ettav omom

förvaltningsdomstol. Prövnings-får överklagas hos allmänenligt 11 §
vid överklagande till kammarrätten.tillstånd krävs

kontrollavgift enligt §tillsynsmyndigheten 814 § Ett beslut av om
allmän förvaltnings-dispensavgift enligt 9 § får överklagas hoseller

vid överklagande till kammarrätten.domstol. Prövningstillstând krävs

i kraft den juli 1996.Denna lag träder l
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Bilaga

enligt 4 § lagenterrängskotrarmiliöklasserIndelning i nyaav
på terrängskotrarmiljökrav0000:000 om

Miljöklass 3

dBA.överstiga 78får inteterrängskoterBullemivån för

förfarandemed dethuvudsaki överensMätmetod: stämmerprov som
Recommended192mätmetoden SAE Jamerikanskai densom anges
1985 Rekom-SnowmobilesLevel for marsExterior SoundPractice.
terrängskotrar.utvändigt buller frånmetod för mätningmenderad av

fråga bulleroch krav iUtsläpp omav avgaser

miljöklassmiljöklass 2 ellerhänföras tillskallTerrängskoter om
miljöklassför kravet underuppfyllda i ställetföljande krav är

terrängskotrarNyaI .I

kilowattim-gränsvärdena för uttrycks iangivnaDe avgaser gram per
i dBA.Gränsvärden för bullerinte annat angesanges.me om

MiljöklassFörorening

2 1

200 10Kolmonoxid
Kolväten 80 7
Kväveoxider 10 7
Partiklar 4,0 1

dBA 73 dBABuller 75

1.2 Provmetød

Avgaser: i huvudsak med detstämmer överensmotorprov som
förfarande gäller för provning enligt SAE J 1088som av avgaser
Recommended Practice. Procedure for the fromTest Measurement
Small Utility Engines juni 1983 Rekommenderad metod för mätning

förfrån småmotorer, utvecklad terrängskotrar.av avgaser
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förfarandemed dethuvudsak överensi stämmer somBuller: somprov
RecommendedJ 192SAEmätmetodenamerikanskai denanges

Rekom-1985Snowmobiles marsLevel forSoundExteriorPractice.
terrängskotrar.frånbullerutvändigtmätningmetod förmenderad av

Hållbarhetskrav1.3

skallbulleravgivningochavgasutsläpppåverkarkomponenterDe som
terrängskotemmonteradeochkonstruerade attutformade,såvara

kilometer000eller 7årfembrukandeperiodnormalinom aven
följande gränsvär-överskridafårintedriftstimmar350motsvarande

den.

Gränsvärden

MiljöklassFörorening

l2

12250Kolmonoxid
9100Kolväten
912Kväveoxider
15Partiklar

dBA73dBA75Buller
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Förslag till förordning ändring i terrängtrañk-om
klmgörelsen 1972:595

Härigenom föreskrivs 17,19, 29 och 30 §§ i terrängtrañklcun-att
görelsen 1972:595 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§17
Registreringsbesiktning terrängfordon sker för undersökningav av

fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande uppgifterav
fordonet enligt bilregisterkungörelsen 1972:599 skall förasom som

in i bilregistret.
En terrängskoterfâr inte god-

kännas vid registreringsbesikt-
ningen den inte uppfyllerom
kraven i lagen 0000:000 om
miljökrav på terrängskotrar.

19 §
Typbesiktning terrängfordon sker för undersökning fordonetsav av

beskaffenhet och utrustning och för fastställande uppgifterav som
enligt bilregisterkungörelsen 1972:599 skall föras in i bilregistret vid
registerföring fordon det besiktigade. I frågatypav av samma som om
typbesiktning terrängfordon bestämmelsernaäger i fordonskun-av
görelsen 1972:595 typbesiktning motordrivet fordonannat änom av
moped och släpfordon motsvarande tillämpning.av

En terrängskoter får inte god-
kännas vid typbesiktningen om
den inte uppfyller kraven lageni
0000:000 miljökrav på ter-om
rängskotrar.

Kungörelsen omtryckt 1979:642.
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29

sker förKontrollbesiktningförskerKontrollbesiktning
ochbeskaffenhetkontroll denochbeskaffenhetdenkontroll avav

utrustning fordonethos ärfordonet ärhosutrustning somsom
ochmiljö-betydelse fråntrafiksäker-frånbetydelse avav

trañksäkerhetssynpunkt.hetssynpunkt.
i deskerKontrollbesiktningi deskerKontrollbesiktning
ochförstai 30 §fallförsta§i 30fall angessomangessom

kontrollbe-stycket. Attkontrollbesiktning andraAttstycket.
frågaiför skerfordon siktning ävenfrågaisker även omom
körförbudför för vilkaeller fordongällerkörförbudvilka

föreläg-vilkaförkontroll- ellergällerföreläggandevilka om
kontrollbesiktning harföljer gandemeddelatsbesiktning har om

tredje30 §följermeddelatsochstycketandra§30 avav
§§.31-33stycket och§§.31-33

föregåendeefterårske inom närmastKontrollbesiktning skall ett
i frågabesiktning om

trafik föryrkesmässigianvändesterrängfordonregistrerat som
personbefordran,

uthymingsrörelse.användes iterrängmotorfordonregistrerat som
skall skeKontrollbesiktning

före-år eftertvåinom närmast
frågagående besiktning i om

registrerad terrängskoterannan
stycket.i förstaän som anges

bestämmelsernaterrängfordonkontrollbesiktning ägerfrågaI avom
motsvarandekontrollbesiktning1972:595fordonskungörelseni om

tilllämpning.

kraft den juli 1996.träder i 1förordningDemia

2 1985:103.Senaste lydelse
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lagenFörslag till lag ändring i l978:69om om
försäljningsskatt på motordrivna fordon

Härigenom föreskrivs
dels motorfordon i 5,6, 12 och skall15 §§ bytas fordon,att ut mot
dels rubriken till lagen 1978:69 försäljningsskatt påatt om

motorfordon och2 8 §§ skall ha följande lydelse.samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Till skall enligt denna Till skall enligt dennastaten staten

lag erläggas försäljningsskatt lag erläggas försäljningsskatt på
motorfordon. motordrivna fordon.

2
Beteckningar används i denna lag har betydelse isom samma som

fordonskungörelsen 1972:595 och i bilregisterkungörelsen
1972:599.

Med miljöklasserna eller i1 E 1 H denna lag deavses
miljöklasser i 2 § bilavgaslagen 1986: 1386.som anges a

Med miljöklasserna 2 och
3 för terrängskotrar iavses
denna lag de miyöklasser som

lageni 4 § 0000:000anges
miljökrav på terrängskotrar.om

fråga fordon, driftI inrättat för med elektricitet frånärom som
batterier, skall vid beräkning tjänstevikten avdrag för viktengörasav

batterierna och de särskilda anordningar fogarav som samman
battericellema.

4
Försäljningsskatt för fordon registreras i bilregistret ochtas ut som

ärsom
personbil,

2. buss med totalvikt högst 3 500 kilogram övriga bussarsamten av
de försedda med dieselmotor och de hänförs till miljöklassärom om

2 eller
3. lastbil med totalvikt högst 3 kilogram500 och lastbilaren av

Lagen omtryckt 1984:159.
1 Lydelse enligt 199596:6.prop.
3 Senaste lydelse 1994:1789.
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förseddade500 kilograrn, är3överstigertotalviktmed omsomen
eller2miljöklasshänförs tilldeochdieselmotormed om

motorcykel.4.
hänförsdenterrângskoter om

miljöklasstill
årtrettioårsmodell ärbilregistretenligt ärFordon somenavsom

skattepliktiga.inteäldreeller är

Nuvarande lydelse

medlastbilarochpersonbilar, bussarskattepliktigaförSkatten uttas
till heltberäknasSkattenuppställning.följandeframgårbelopp avsom

bortfaller.krontalöverskjutandesåtiotal kronor att

miljöklass 32miljöklassmiljöklass 1Fordonsslag

707 kronor70kronor70 7kronor7personbil
kilo-kilo- örekilo- öreöre perperper

tjänste-tjänste-tjänste- gramgramgram
ökatvikt,viktvikt

400med 2
kronor

2. buss
70kronor70 7kronor7kronor 70total- 7med en

kilo-kilo-kilo- öreörehögstvikt öre perperperav
tjänste-tjänste-tjänste-kilo-5003 gramgramgram
ökatvikt,viktviktgrarn

400med 2
kronor

000200006total-med en -
kronorkronoröversti-vikt

gande 3 500
kilogram men

000högst 7
kilogram

4 l99596:6.enligtLydelse prop.
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med total- 20 000 65 000en
vikt översti- kronor kronor
gande 0007
kilogram

lastbil med
.
skåpkarosseri
med total- kronor7 70 7 kronor 70 kronor7 70en
vikt högst kilo-öre kilo- kilo-öre öreav per per per
3 500 kilo- tjänste- tjänste- tjänste-gram gram gram

vikt vikt vikt, ökat medgram
2 400 kronor

med total- 6 000 20 000en
vikt översti- kronor kronor
gande 3 500
kilogram men
högst 7 000
kilogram

med total- 20 000 65 000en
vikt översti- kronor kronor
gande 7 000
kilogram

lastbil utan.
skåpkarosseri
med total- 4 800 4 800 7 200en
vikt högst kronor kronor kronorav
3 SOO kilo-
gram

med total- 6 000 20 000en
vikt översti- kronor kronor
gande 3 500
kilogram men
högst 7 000
kilogram

med total- 20 000 65 000en
vikt översti- kronor kronor
gande 7 000
kilogram

Skatten för motorcykel med 1 610 kronortas ut tjänsteviktenom
inte överstiger 75 kilogram, med 2 110 kronor tjänstevikten ärom
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240 kronorkilogram, med 3överstiger 160intehögre ommen
210inte överstigerkilogram160högretjänstevikten änär men

380 kronor.fall med 5ikilogram, annatsamt
ellermiljöklass Etillhör 1lastbilar och bussarpersonbilar,För som

förgällerbeloppmotsvarandemedskattskall1 tas ut som
miljöklass

1996.julikraft denträder i 1lagDenna
ellermiljöklass 1 Etillhörbussarlastbilar ochpersonbilar,För som

den 31till och medför tidenförsäljningsskattinteskall1 H uttas
1997.december

lydelseFöreslagen

medlastbilarochpersonbilar, bussarskattepliktigaförSkatten uttas
till heltberäknasSkattenuppställning.följandeframgårbelopp avsom

bortfaller.krontalöverskjutandesåtiotal kronor att

3miljöklassmiljöklass 2miljöklass lFordonsslag

kronor 707kronor 7070 7kronorpersonbil 7
kilo-kilo-kilo- öreöreöre perperper

tjänste-tjänste-tjänste- gramgramgram
ökatvikt,viktvikt

400med 2
kronor

2. buss
7070 7 kronorkronor70 7total- 7 kronormed en

kilo-kilo-kilo- öreörevikt högst öre perperperav
tjänste-tjänste-tjänste-500 kilo-3 gramgramgram
ökatvikt,viktviktgram
2 400med

kronor

20 0006 000total-med en -
kronorkronoröversti-vikt

500gande 3
kilogram men

000högst 7
kilogram
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65 00020 000total-med en
kronorkronoröversti-vikt

gande 7 000
kilogram

medlastbil
skåpkarosseri

707 kronorkronor 7070 77 kronormed total-en
kilo-kilo- örekilo-högst örevikt öre perperperav

tjänste-tjänste-tjänste-kilo-3 500 gramgramgram
medvikt, ökatviktviktgram

2 400 kronor

20 0006 000total-med en
kronorkronoröversti-vikt

gande 5003
kilogram men

000högst 7
kilogram

65 00000020total-med en
kronorkronoröversti-vikt

000gande 7
kilogram

lastbil4. utan
skåpkarosseri

800 7 2004total- 4 800med en
kronorkronorkronorhögstvikt av

3 500 kilo-

gram

20 0006 000med total-en
kronorkronoröversti-vikt

3 500gande
kilogram men
högst 7 000
kilogram

000 65 00020med total-en
kronorkronorvikt översti-

gande 7 000
kilogram

tjänsteviktenmotorcykel med 610 kronorSkatten för 1tas ut om
tjänsteviktenmed 2 110 kronoröverstiger kilogram,inte 75 ärom
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240 kronormed 3kilogram,överstiger 160intehögre ommen
210överstigerinte160 kilogramtjänstevikten högre änär men

380 kronor.fall med 5ikilogram, samt annat
ellerEmiljöklass 1tillhöroch bussarlastbilarpersonbilar,För som

förgällermotsvarande beloppmedskall skattH1 uttas som
miljöklass

skall skattterrängskotrarFör
kronor.8 000medtas ut

juli 1996.kraft deni 1träderlagDenna
ellerEmiljöklass 1tillhörlastbilar och bussarpersonbilar,För som

31med dentill ochför tidenförsäljningsskattskall inteH1 uttas
1997.december
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Inledning1

sammanfattningbedömning iMin

påverkar hälsan ochmotoriserade verksamheterAlla typer av
harfjäll-, skärgárdsområden i Sverigemiljön. skogs- ochI norra

ilättare kan kommabidragit till människorsnöskotern utatt
medför positiva fördelarna snöskoteran-deDessvärrenaturen. av

påverkar våroch från fordonvändningen också bulleratt avgaser
djurlivet i dessa områden.miljön ochhälsa, förorenat stör

i vilka störningarvåra skyddsvärda områdenFjällen tillhör mest
miljö-så långt det möjligt. Enolika slag måste bekämpas ärav

detta arbete.viktigt bidrag iklassning Snöskotrar är ettav

motortrafik i vâroch nackdelar med1.1 För- natur

hälsapåverkan på vårmotoriserade verksamheter medförAlla typer av
ökat,motordrivna fordonhar användningenoch miljö. I naturen av

såväl för-finnssåsom Snöskotrar och luftfarkoster. Dett.ex. som
denna trend.nackdelar effekterna avav

imänniskor lättare kan kommaTill fördelarna hör naturen.utatt
berikandeochsvårbesökta platser ochDet går nå tidigareatt nya

kan motordrivnahandikappadenaturupplevelser. För personer
aktivde skall kunna haförutsättning förfärdmedel att envara en

fiske, ochjakt,glesbygdsomrâden innebärfritid. I många svamp-
enskildaekonomin för deväsentligt tillskott ibärplockning ett

möjlighetfrihetskänsla ochFordonen innebär rörahushållen. attenen
kunna bo kvar.ibland förutsättning föri sin bygd ochsig är atten
områden i fjäll,färdmedel alltdessapåverkarDessvärre större

demkonflikter blandskärgårdar. har inneburitskogsområden och De
för såväl miljöni och blivit störningsmomentvistas ettnaturensom

vållar dennanaturvårdssynpunktrörliga friluftslivet. Fråndetsom
ochtill orördaeftersom den bl.a. ledermotortrañk problem att

och slitage.områden drabbas störningarvärdefulla kan av
områden i övrigtkänslig fauna ikanBuller och störa somavgaser

snöskotertrañken förorsakakanpåverkade. Pâ djurlivetliteär
för olikaUppehållsområdenallvarliga störningar.långtgående och

trafikenhelt oanvändbarasvårare utnyttja ellerdjurarter kan bli näratt
Även tidpunktervid olämpligaenstaka körningarblir alltför intensiv.
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allvarliga negativa effektereller finns kan orsakadet känsliga arterom
utmed inverkarTrafik på och stränderpå reproduktion etc. myrar

menligt på växtligheten.
föroreningskällor harfrån skildakunna jämföra utsläppenFör att

Bilprovningsvid Svenskoch fordon ABolika provatsmotortyper
provmetoderprovningsmöjligheter ochDåMotortestcenter MTC.

beräknatsskiljer för de olika harmotorerna gemensam normen
enhet kantimme. Dennautsläppet uttrycktsatt som gram pergenom

påinte användsdå de olikanaturligtvis diskuteras motorerna samma
beräkningen utsläppen skalldriftunder den timmessätt avsom

redovisar dock de1:1-1:3symbolisera. Stapeldiagrammen stora
ändå förekommer. I diagrammenskillnader i utsläpp utgörssom

fordon.angivna fordongrupperstaplarna 1-9 nedan avav

stapeldiagram föroreningar från olika fordon,1:1 Utsläpp typerav av
gramtimmeCO

5000
4500 W
4000
3500
3000
2500
2000-
1500 M
1000

500

Møtønestcenter

hållbarhetsprovning.genomsnittliga frånBil med katalysator utsläpp
fordon.Bil gränsvärden för lättakatalysator gällandeutan

bensinmotor.BMW utrustad med fyrtaktsMotorcykel med katalysator en
cm3125 tvåtaktsmotor.Motorcykel Yamaha utrustad medkatalysatorutan en

effekt 25 hk.Båtmotor tvåtakt begagnad tvåtakts medmotor en av
effekt 10 hk.Båtmotor fyrtakt miljömärkt Honda fyrtaktsmotor med en av

BriggsfabrikatGräsklippare gräsklippare utrustad med fyrtaktsmotor aven
Stratton med effekt 4,5 hk.en av

tvåtaktsmotorSnöskoter tvåtakt fabrikat Artic Cat utrustad medskoter enav
med effekt 30 kW.en av

9. originalmotom medSnöskoter fyrtakts med katalysator skoter där ersatts en
utrustad medRotax effekt 30 kW och i efterhandfyrtaktsmotor med enen av

katalysator.
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olika fordon,föroreningar frånstapeldiagram 1:2 Utsläpp typer avav
gramtimmeHC

1%

12m

1%

ED

E

m

2D

0
2 3 5 G 7 l 9l 4

M%IZRCQUJ

fordon,olikaföroreningar frånstapeldiagram 1:3 Utsläpp typer avav
gramtimmeNO

Mørørtertcauer

utsläppsprestandaskillnaderna iillustrerarStapeldiagrarnmen ovan
betydelsekällasframgår intemellan olika Däremotmotortyper. resp.

harutvecklingtekniskAvgaskrav ochluftutsläppssynpunkt.från total
kolmonoxid,reglerade föroreningarmedfört utsläppenatt av

avdunstningsför-falloch i vissakväveoxider och partiklarkolväten,
medtaktIfordon har minskat.från och attlust både lätta tunga

oregleradehittillsfårgenomslagvägfordon får bättreåtgärderna ett
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ochfordonsgrupper totala utsläppen kolvätenbetydelse för destörre
framgår de kom-kolmonoxid. stapeldiagrammen och 1:51:4Av att

utsläppen kolvätende samladeökande andelutgöraatt avmer en av
deemissionernaFörutsättningarna för uppgifternaHC. är attom
årår 2005 i dagemissionsnivåeroreglerade källorna har somsamma

1992.

vissa mobila källorSverige år 1992,stapeldiagram Utsläpp HC i1:4 av

120000°
i

100000

80000

60000

GRÄSKLIPPARE40000 u
:3m8{3§sAGAR:

PEDEs-20000 SNÖSKOTRARm
FR|TIDSBÅTAR5222::

IIPERSONBKAR
0

källorstapeldiagram vissa mobila1:5 Utsläpp HC i Sverige år 2005,av

25000°

20000

15000

L
10000

GRÄSKLIPPAREi
MOTORSÅGAR

5000 MCMOPEDä
SNÖSKOTRARi:
FRITIDSBÅTAR
PERSONBILAR

miljö.Källor: Personbilar: 4205 Trañk ochNaturvårdsverkets rapport
från3993 MiljöpåverkanFritidsbåtar: SjöfartsverketsNaturvårdsverkets och rapport

fritidsbåtar, fiske- och arbetsfartyg.
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Snöskotrar, gräsklippare, motorsågar, MC och moped: Naturvårdsverkets 4312rapport
Utsläpp till luft flyktiga organiska 1992.ämnenav -

1.2 Miljö- och hälsopåverkan från snöskotertrañken

1.2.1 Snöskotertrañkens utveckling

De allra första snöterrängfordonen kom redan på 1920-talet. Det
kunde T-Ford med skidor på framhjulen och med band påvara en
bakhjulen. Men det först i början 1960-talet det vivar av som
betecknar snöskoter introducerades. Vid den tiden fannssom ett
tjugotal olika skotertillverkare, fem i Sverige. Idag finns detvarav en
inhemsk tillverkare Snöskotrar i första hand används inomav som
fjällräddningen och spånnaskin idrottsklubbar jfr avsnittävensom av
3.2.2.

Snöskotem således relativtär modern företeelse i vår fjällvärld.en
När 1964 års Rennäringssakkunniga betänkandet Snöskotem,avgav
terrängköming och fárdselrätt SOU 1969:59 fanns det omkring
12 000 snöskotrar. Fram till denna tidpunkt hade den ianvänts
betydande omfattning för nyttotrañk, för skogsavverkning ocht.ex.
räddningsinsatser, inom rennäringen transportmedel församt som
avsides belägna gårdar Som framgår stapeldiagram 1:6 haretc. av
antalet terrängfordon tiodubblats ochän terrängskotrama uppgårmer
till 140 000. Av dessa knappt 130 000 Snöskotrarär ochrunt resteran-
de del fordon används i nyttotrafik.som

Barmarkskörning i medterrängen motordrivet fordon för annat
ändamål jord- och skogsbrukän generellt förbjuden.är

Mitt uppdrag till snöskotrarär avgränsat och jag kommer därför i
det följande uppehålla mig vid dem jfr avsnitt 1.2.5.ävenatt
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dvs.Terrängskotrar, ävenbeståndochRegistreringar1:4stapeldiagram
fyrhjulingar

BeståndRegistreringar Bestándet
ytastaplar minskar

14000010000

120000
3000

100000

Ö6000 80000

60000
4000

40000.
2000

20000

O0

93 9586 87 88 89 90 9192 9477 78 79 80 8182 63 84 85

SnöskotraranvändningvidriskerasHälsan1.2.2 av

harsjukdomar röntför uppkomstenbetydelseMiljöfaktoremas enav
kansjukdomarTill deår.underuppmärksamhetallt större somsenare

allergiskaluftvägssjukdomar,bl.a.miljörelaterade räknasvara
Förisjukdomarochreproduktionspåverkan nervsystemet.sjukdomar,

livsstilsfakto-harhjärt-kärlsjukdomar ävenochsjukdomar cancersom
emissionerpåexempelocksåfinnsbetydelse. Detavgöranderer en

livskvaliteten,påverkarohälsa, t.ex.direkt orsakarinte mensom
studierfåskoteranvändning ärvidhälsoaspektengällerNär detbuller.

utförda.
föroreningarolikaförformuleratNaturvårdsverketgränsvärdenDe

luftenpartiklar iochsvaveldioxid,kvävedioxider,kolmonoxid, sot
underuppehåller sigregelbundetmänniskordärför platsergäller en

tid.längre
dessochegenskaperrad unikamiljöfaktor harBuller ensom

delvisellerheltfrånskilda slag,vitteffekternegativa attär av
vårtpåverkatillirreparabelt sätthörselorganet attförstöra ett
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riktvärden läggsochsituationer. Dei skildavälbefinnande gräns- som
ellerså hög risk-vidsituationer liggerolikafast för buller i en

acceptera.skulleintesammanhangvi i andrastörningsfaktor, som
yrkesmässigianvänds förareskotrarnaEn delstor avav

skogsawerkning,kategori kan räknasverksamhet. Till denna
renskötselkraftledningar,reparationochfjällräddning, inspektion av

förarbetsdagsindelunderförareDessa utsätts storetc. aven
mynning placeratAvgasrörets ärfrån snöskoterns motor.avgaserna

förarenresulterar isida. Dettahöger ellerunder vänster attmotorn
snöskotemgång samtidigtirökmolnofta står i ärnär motornett som
densammanhangi detta ärSärskilt bekymmersamtstår stilla. typ av

i vissa lägenvindrutan,bildas bakomunder färdluftströmmar som
bakom densamma.lägga sigochkan uppavgaserna sugas

arbetsmiljönhörutomhusarbetaryrkeskategorierFör dessa som
Östersund årutförde 1985iStatshälsanden miljön.ihop med yttre en

personal vidfältarbetandehosarbetsmiljöundersökninghälso- och
län. Tillsynsmänneni JämtlandsLänsstyrelsennaturvårdsenheten vid

fjäll- ochupprustningunderhållskötsel,arbetar med tillsyn, samt av
snöskoterkörning itill delvintertid innebärskoterleder. Arbetet stor

Övriga åretdelenmån.5 ägnascafjäll- och skogsterräng av
skallundersökningenfrånResultatenmotorsågmedröjningsarbete etc.

projektledaren visardeviss försiktighet,medtolkasenligt menen
arbetar. Detillsynsmärmenbetingelservilkaändå under stora

klimatförhållan-vibrationer, dåligabuller,arbetsmiljöniproblemen är
rekommenderadesdåensamarbete. Redanochlyft,den, tunga avgaser

skotern,förbättringförskotertillverkarnakontakt med att avenen
avgasutsläpp.vibrationer ochbuller,vad gällerspeciellt

avgasutsläppochbullernivâer, vibrationermed högaProblemen
avsnittjfr 3.5.består alltjämt även

våra ochiBullers effekter1.2.3 natur-
rekreationsområden

färdmedelmotordrivnafrånföroreningenpåtagligaBuller denär mest
skärgårdarnafjällen och utgör, ävenden känsliga miljöi mensom

ökande användningendenGenomSvealand berörs.skogslandet i inre
miljöer.ostördafinnaallt svårareblir detbl.a. Snöskotrar attav

Iomgivningen.påverkar inte bara stör ävenBullret utövaren, utan
mångadet församhälle finnsmotoriseradeindustrialiserade ochvårt
förmiljöernaifrån de bullrandebehov kommamänniskor attattett av

För-stillhet ochförbunden meduppleva den livskvalitet är ro.som

1993:65.Handlingsplan buller SOUmot
Östersund.2 Karin Robertz,
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väntningarna också slippa bullerstörningarär större fritid. Iatt
rekreationsomrâden där ostördheten viktig kvalitet kanär i principen
alla ljud från motoriserade aktiviteter, i fall sådana inte ärvart som av
nyttokaraktär, inte önskvärda ljud,sägas dvs. definierasvara som
buller.

ÅtgärderRegeringen har i skrivelse till riksdagen bullermoten om
i fjällonuâden skr. 1993942175 redovisat de åtgärder denm.m.

vidta för minska bullerstörningarna i värdefulla ochattavser natur-
rekreationsornråden med anledning de förslag lades fram iav som
betänkandet Naturupplevelser buller kvalitet SOUvärnautan atten-
1993:51. Bl.a fick Vägverket hösten 1994 i uppdrag efter samrådatt
med ansvariga myndigheter i Norge och Finland förslagutarbeta till
dels skärpt bullernorm för terrängfordon, dels standard fören en
mätning bullret. Vägverket har i maj 1995 redovisat uppdraget tillav
Kommunikationsdepartementet. Verkets förslag har överlämnats till
utredningen den juni11 1995 dnr 1895. återkommerJag isenare
detta betänkande med redogörelse förslagen och huröver de skallen
kunna in i miljöklassystem för snöskotrar.ettpassas

1.2.4 Avgasemissionema från skotertrafik

Snöskotrarna släpper förorenandeäven inte kanut avgaser som
negligeras. Lokalt kan det förekomma mycket höga halter luftföro-av
reningar från avgasutsläppen från snöskotrar, s.k.ävenmen
fyrhjulingar bidrar.

En snöskoter drivs i regel tvåtaktsmotor, luft- ellerärav en som
vätskekyld. Tvåtaktsmotorer i skotrar har utvecklats tekniskt i flera
avseenden, dock främst vad gäller prestanda. har medförtDetta att
såväl buller- avgasemissionerna har ökat. Tvåtaktsmotorns principsom
bygger dessutom på bensin bränsle måste blandas medatt som en
smörjolja i för förhindra den skär. Egenskaper hosmotorn att att
smörjoljan vid användning i tvätaktsmotor har betydelse förstoren
den rökbildning och lukt uppstår i bensin blandasnärsom avgaserna
med tvåtaktsolja. finnsDet i dag på marknaden lågröksoljor, men
dessa kan skapa andra problem.

fyrtaktsmotorI sker smörjningen däremot via ett separat systemen
där smörjoljan cirkulerar i och lagras i vevhus.motorn motorns

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med anledning nämndaav ovan
skrivelse haft regeringens uppdrag redovisa snöskotertrafikensatt
effekter på naturmiljön. I utredningen Snöskotrar i Dsnaturen
1994:36 har länsstyrelsen vid angivandet utsläppen föroreningarav av
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Luftföroreningar från arbets-utgått från Naturvårdsverkets rapport
Handlingslinjer3 Uppskattningarnafordon från år 1990. av-

år och baseras på 130 000utsläppen för snöskotertrañken 1988avser
skotrar 000 används i yrkestrafik.10varav

Tabell Emissioner i från snöskotem1:1 ton

Förorening Snöskotrar Snöskotrar Summa
yrkestrafikfriluftsändamâl

700 4 500Kolväten 2
600 6 000Kolmonoxid 3

Kväveoxider 90 150
150Partiklar 90

Svaveldioxid 2 3
32 400Koldioxid 19 440

snöskotertrañken enligtfrånredovisade utsläppsmängdemaDe utgör
andel hari Sverige. Störstlänsstyrelsen liten del totalutsläppenen av

%. de harkolväteutsläppen med 1,8 Länsstyrelsen att sammauppger
från samtligakolvätenstorleksordning det samlade utsläppet avsom

arbetsmaskiner.dieseldrivna
regionalt har länsstyrelsenjämföra utsläppens betydelseFör att

s.k.skotertrañken sker i deutsläppen frånantagit de totala treatt
län. Skotertra-Västerbottens och Norrbottensskoterlänen Jämtlands,

gånger högreblir därvid tioñkens andel de regionala utsläppen avav
frånkoldioxid. Kolväteutsläppenkväveoxider, svaveldioxid och

i de% totala kolväteutsläppenskotertrañken 30 deutgör över treav
länen.

lufivárdsforskningför ochInstitutet vatten-

har uppdragluftvårdsforskning IVLför ochInstitutet vatten- av
KrokomsHälsoskyddskontoret iMiljö- ochoch i samarbete med

kväveoxiderkolväten ochgenomfört serie mätningarkommun aven
kallat Skoternsårligt i kommunenanslutning tilli ett evenemang

därantal mindre projekt,Samtidigt har deltagit ijulafton. IVL ett
snöskotenniljöerluftföroreningar i olikaförekomst och halt av

julaftonSkoternshar redovisats IVL-rapportenstuderats. Resultaten
skoterleder Utsläppenanslutning tillLuftkvalitetsmätningar i av

vad hittillsmycketorenade visar sig större än somvaraavgaser

3 Naturvårdsverket Rapport 3756.
4 luftvårdsforskning,Lindskog; Institutet för ochPer-Arne Svanberg och Anne vatten-
Göteborg 1995-06-30.
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antagits, dock de halter kväveoxider i anslutninguppmättsatt av som
till skoterleder genomgående låga. Resultaten mätningarnaär av av
flyktiga organiska Volatile Organic Compoundsämnen VOC-
antyder däremot relativt begränsad skotertrafik tycks kunnaävenatt en
påverka närområdet till lederna i omfattning jämförbar med ickeen
direkt trafikbelastade trafikområden i centrala delar medelstoraav
svenska Vid tillfällen med ökad skotertrafik kantätorter. en
bensennivåerna i fallvissa dem i anslutning tilluppmätsmotsvara som
starkt trafikerade inne i tätorter.gaturum

De värden ligger också långt de gränsvärdenöverrapporterassom
för olika luftföroreningar enligt Institutet för miljömedicin kansom

godtagbara från hälsosynpunkt.anses vara

1.2.5 Snöskotrar i lagstiftningen

Bestämmelser körning med terrängskotrar i första hand harom som
till syfte skydda intressen finns i terrängtrafikkungörelsenallmännaatt

terrängkörningslagen 1975:1313 och terrängkörnings-1972:594,
förordningen 1978:594. Vissa bestämmelser ärsom gemensamma

vägtrafikkungörelsen 1972:603 ochmed bilar finns im.m.
Enligt vägtrafikkungörelsen ochfordonskungörelsen 1972:595.

terrängtrafikkungörelsen med terrängmotorfordonett ettmenas
fordon inrättat huvudsakligen för användas tillmotordrivet är attsom

snöskoter används inteoch godsbefordran i Begreppetterräng.person-
i lagstiftningen, ingår i vad betecknas terrängmotor-utan somsom

Snöskotrar ochfordon. delas in i terrängskotrarDe terrängvagnar.
Tjänstevikten på terrängskoter får högst 400 kg. Det bör ocksåvaraen

registrerastvå- och trehjuliga motorcyklar kanuppmärksammas att
fyrhjulingar terrängmotorfordon ellerterrängskotrar och s.k.som som

direktiv kommer jag i det följandetraktor. bakgrund minaMot attav
snöskoter, den lagtekniskai huvudsak använda begreppet även om

undvika oklarheter i övrigtidentifieringen terrängskoter. För närär att
figur de definitionerterminologin framgår i 1:1det gäller av

vägtrafiklagstiftningen.fordon återfinns imotordrivna som
utfärdat tillämpnings-Allmänna Råd 9128Naturvårdsverket har i

syfte upplysaterrängkörningslagen, bl.a. ianvisningar till att
terrängtrafiklag-möjligheten med stödkommuner m.fl. att avom

planeringliksom för råd vidstiftningen reglera skotertrafiken, att ge
skoterleder.och anläggande av

trafik vissafinns vidare särskilda regler för medDet terrängmotor-
bestämmelse i körkortslagenfordon vägtrafikkungörelsen ochi en
för få framföraålder 16 år1977:477 lägsta terräng-attom en

skoter.
terrängmotorfordon registre-terrängtrafikkungörelsen skallEnligt

19-23 §§. Registre-eller typbesiktigasringsbesiktigas 17-18 §§
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fårFordonetenstaka exemplar.i allmänhetringsbesiktning sker av
trañkförsäkrat.bilregistret ochianvändasinte upptagetattutan vara
personbefordrantrafik föri yrkesmässiganvändsFör skotrar som

§§.29 och 30kontrollbesiktninguthymingsrörelse gällereller i även
fordonethuri övrigtterrängtrañklcungörelsen ävenI anges

frånBullernivån terräng-skalltrañksäkerhetsmässigt utrustat.vara
föreskrifter numeraTrañksäkerhetsverketsimotorfordon regleras

1985:10. DäremotTSVFSfordonsbullerutvändigtVägverket om
avgasrenings-påkravutsläppsnivåer ochbestämmelsersaknas om

system.

FordonsdefmitionerFigur 1:1

Fordon

I |
Motordrivnafordon supfordonmm

l e . ,
Motorfordon Traktorer Motorredskap Terräng-

motorfordon

Bilar Motor- Mopeder Trañk- Jordbmks- KlassI Klass Terräng- Terräng-
cyklar traktorer traktorer 30km 30km skotrarvagnar

lim lim rjvikr rj.vikt
400kg 400kgöver max

PertsonbilarBussarLastbilar

Uppdraget1.3

före-framgått i detharSnöskotraranvändningenökadeDen somav
ochbullersåsommiljöstörningarpåtagligainneburitgående avgaser,

markslitage.uppenbartliksom ett
imiljöklassermed1992julisedan den 1finnsbilar systemFör ett

ningsskat-Försäljningsskatter.försäljdifferentierademedkombination
fordonintroduktionenpåskyndafördifferentierats somhar att avten

internationelltdemiljökrav antagnalångtgående änuppfyller mer
avgaskraven.obligatoriska

Åtgärder ibullerskrivelsenyssnämnda motregeringensI om
ochanförsskärgårdar tystareoch att mertjällområden m.m.

sådanpåskyndaFörutvecklas.börSnöskotrarmiljöanpassade att en
bilarförgällerdetmotsvarandeutveckling kan system somett som
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introduceras föräven snöskotrar. Klasserna bör omfatta bedömningar
buller, luftföroreningar och andra miljöstömingar. Regeringenav

beslutade den 16 juni 1994 med anledning härav tilläggsdirektivom
Dir. 1994:101 till Miljöklassutredningen. innebärDe utöveratt
uppdraget miljöklassystemet föröver bilar skall också förslagatt tillse

för miljöklassning Snöskotrar lämnas medett den inriktningsystem av
redovisats I uppdraget ingår detäven befogatsom attovan. om anses

redovisa för styrmedel samordnatett med densystem ärsom
föreslagna miljöklassningen.

Härutöver ingick i mitt uppdrag utreda förutsättningarna föratt att
införa miljöklassningssystem bâtmotorer för fritidsbåtar.ett av
Regeringen har tilläggsdirektiv den 21 juni 1995 lyftgenom av
utredningen uppdraget i denna del Dir. 1995:98. Tilläggsdirektiven
avseende bl.a. Snöskotrar fogas bilaga 1 och ändringensom av
uppdraget tilläggsdirektivnänmt bilaga 2 tillgenom nu som
betänkandet.

Till följd karaktär har jag inteämnets funnit analys ochattav en en
redovisning jämställdhetsperspektiv kan på meningsfulltgörasett ettur

jfr Dir. 1994:124.sätt

1.4 Miljövårdsberedningens uppdrag hållbarom en
utveckling i fjällvärlden

Miljövårdsberedningen Jo 1968:A ñck i januari 1995 tilläggsdirektiv
Dir. 1995:10 innebär beredningen skall samladatt görasom en
analys miljösituationen i fjällvärlden och lämna förslag till åtgärderav
för hållbar utveckling i landets fjällomrâden.en

Som jag har i avsnitt 1.1 tjälltrakterna, och iär synnerhetantytt
kalfjällen, särskilt känsliga för slitage. Känsligheten beror i hög grad
på vegetationens låga produktionsförmåga, vilken i sin beror påtur
klimat- och markförhâllanden. Om vegetationen bort ochnöts
mineraljorden blottläggs förvärras eller körskadatramp-en genom
inverkan vind och vatten.av

Markskador och andra olägenheter grund terrängkörning börav
enligt Miljövårdsberedningens direktiv begränsas. I många fall, t.ex.
för Snöskotrar, kan det lämpligt kanalisera markanvändningenattvara

Äventill leder. användningen andra fordon i bör följasnaturenav
användningen s.k. terrängcyklar i fjällvärlden. Dettat.ex.upp, av

gäller inte minst i närheten fjällstationer hotell,och där utnyttjandetav
kan intensivt. Det ligger i allas intresse skador kannaturen attav vara

undvikas.
Fjällen tillhör våra skyddsvärda områden och måste fåmest ett

starkare skydd olika slags störningar. En miljöklassningmot av
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bidrag tillmening värdefulltsnöskotern kan enligt min ettvara
skall var fjällvärld.förslag till hur vi bevaraMiljövårdsberedningens

miljöklassningen Snöskotrartill betydelseMed hänsyn den m.m.av
haft kontinuer-har sekretariatetför Miljövårdsberedningens arbetehaft

vårautsända materialet tillkansli. Bl.a. har detlig kontakt med dess
hafthar ocksåtill beredningens förfogande. Visammanträden ställts
ord-Miljövårdsberedningensförslag medöverläggningar minaom

Sydow.riksdagsledamoten Björnförande, von

bedrivandeArbetets1.5

generalagenter ochöverläggningar medhar haftUtredningen
få fördjupad kunskapföråterförsäljare Snöskotrar att omenav

frånavgasemissionemabullerdämpa och reduceramöjligheterna att
SverigesnöskoterrnarknadenförSnöskotrar och konsekvenserna om
har haftsekretariatetinföra miljökrav på snöskotrar.ensidigt skulle

besöktmotortillverkare ochfortlöpande kontakter med olika även en
dennämligensnöskoterfabriker finns i Europa,de två somsomav
hand ochockså påUtredningen harRovaniemi i Finland.ligger i egen

försökt fâSnöfoorganisationSnöskoterleverantörernasvia att- -
internationella sammanslutningenmätresultat dendel de avsomav

Associ-Snowmobile ManufacturersInternationalsnöskoterleverantörer
låtit delinteutfört har ISMAi USA. Dessvärreation ISMA taoss

medsamarbeteuttryckt vilja tillresultat, harhittillsvarande enmenav
föreligger.emissionsvärdenkörcykel ochmyndighetersvenska när

konferensbevakaResearchockså låtit B N MUtredningen har en
Konsulten harMilwaukee, USA.1995 ii septembersmämotorerom

tillgängligaundersökt teknikutveckling,härmedockså i samband
för Southmed företrädareöverläggningarreningstekniker haftsamt

LimitedEngine CorporationOrbitalInstitute, Texas,West Research
vårt uppdrag.och ISMA

dispositionBetänkandets1.6

genomgripandeförsta gångendetbakgrundMot äratt en merav
jag valtemissioner harsamladebelysning snöskoterns görs att varaav

förslagetgällerliksom vadredogörelsen häröver,utförlig itämligen
på följandedisponeratBetänkandet har jagtill miljöklassning m.m.

sätt.
skall detSnöskotrarmiljöklassningförFörutom ett system omav

iredovisar jagDärförtill detta.styrmedel kopplasbefogat ettanses
styrmedelekonomiskaochmil jöklassningssystemkapitel existerande2

Kapitel 3utomlands.Sverige ägnasanvänds såväl i ensomsom
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teknisk beskrivning snöskotern, utvecklingen den genomgått och deav
miljöproblem förknippade med snöskotertrañken. fjärdeär Detsom
kapitlet behandlar bulleremissionerna. Vägverkets förslag till
gränsvärden, internationella och svenska mätmetoder m.m.

Ett icke reglerat område avgasemissionemaännu från Snöskotrar.är
I kapitel jag5 de problem och möjligheter finns förtar attupp som
begränsa dessa utsläpp. Jag redovisar där den miljö- ochäven
hälsopåverkan kan komma från snöskotrama.som anses

Med ledning härav lämnar jag i kapitel 6 förslag tillett
miljöklassindelning snöskotrar, medan jag i kapitel behandlar7av
formerna för och bullergodkärmande och hur det skall kunnaett avgas-

in i nuvarande för typgodkännande för terrängskotrarsystempassas
förslagEtt till kompletterande styrmedel återfinns i kapitelettm.m.

Kapitel 9 jag konsekvenserna mina förslagägnar och slutligen iav
kapitel 10 redovisas specialmotiveringen till lagförslagen.
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Miljöklassning andraoch2

stynnedelssystem

sammanfattningibedömningMin

miljö-visarmiljöklassysteminfördahittillsErfarenheter attav
iinstrumentframgångsriktochanvändbartklassningen är ett

möjligheternatekniskadedramiljösarnmanhang. För nyttaatt av
introduktionsnabbareoch stödjautsläppminskadetill aven

medkombineratsprodukter harmiljöanpassadealltmer systemen
utform-vidvägledandebör ävenstyrmedel. Detekonomiska vara

för Snöskotrar.miljöklassystemningen av

Miljöklassning2. 1

igenomslagfickmiljöpolitikeniinstrumentMiljöklassningen som
fordonmiljöklassindelningentillBakgrunden1990-talet.början avav
skärpakunnasuccessivtbehovföranleddesdrivmedeloch attett avav

gällde iDetutvecklingen.tekniskapå denför drivamiljökraven att
påkvaliteterbättreockså förfordon,handförsta att genommen

hadealternativfordon. Ettfrånemissionernaminskadieselolja tunga
avgaskravinförtensidigt strängareSverige etc.kunnat attvara

västeuropeiska,särskilt detoch dåsamarbetet,internationellaDet
enhetliganåsyftebetydelse ilänge atthar sedan storansetts avvara

ochlitenSverigeförminst ärländer. Intei olikaregelsystem som en
sådanförsvåraintegrad. Fördetta i högekonomi gäller attöppen en

därför utöverstatsmakternavaldesamordning att gemensamma
ytterligareinförafordondrivmedel ochprodukterförstandarder som

internationelltuppfyllerdemkravniváer äntvå är strängare somsom
grundtankar-Enområdena.angivnapå de härproduktkrav avantagna

teknik-skallställda kravenmed de högstnivådenär varaattna
ekonomiskamedocksåknötsmiljöklassemaTilldrivande. system

något olikautformades sätt.styrmedel som
styrmedelekonomiskatillhörandemedför bilarMiljöklassystemet

påobligatoriska kravuppfyllerendastför fordoninnebär att som
fordonFörkrontalsbelopp.visstmedökas skattenavgasrening ett som

Försäljnings-sänkts.har skattenkravställdamycket högtuppfyller
modell. Genomefter dennadifferentieratsmotorfordon harförskatten

den bästamedfordonför lättabidrageti EU harmedlemskapet
fordons-frånbefrielsemedochavskaffatsmiljöprestandan ersatts en
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skatt under de fem första åren jfr 199495:55,även prop.
l99495:SkU5, rskr. 199495:l54.

En hörnstenarna i den effektiva strategin för minska utsläppenattav
luftföroreningar från bilar krav avgasreningssystemetsärav

hållbarhet. Hållbarheten det gällernär och avgasreningensmotorn
funktion förutsättning förär de uppställda kraven utsläppsbe-atten
gränsningar skall kunna uppnås. Motivet för ålägga tillverkarenatt ett

för avgasreningsutrustningen det endast tillverkarenär ärattansvar
kan påverka utfommingen konstruktion och tillverkning såsom attav

varje bil uppfyller avgaskraven inte endast den släppsnär påut
marknaden, den har lågaäven avgasutsläpp under hela sinutan att
livslängd.

Klassindelningen dieselbränslen infördes år 1991 och syftade iav
sin till ökad användning dieselolja minskade belast-tur en av som
ningen på hälsan och miljön, framför allt i Införandettätorter. av
miljöklassningen oljor följdes redan den januari1 1992av av
ytterligare kravskärpning. Skattedifferensen utformades så att
skillnaderna mellan miljöklasserna i skatteuttag skulle vara en
pådrivande faktor för petroleumbolagen inrikta produktionenatt mot
bättre bränslen och säkerställa tillgången de bättre dieseloljorna,
framför allt i miljöklass

I december 1994 infördes ytterligare miljöklassystem för driv-ett
medel, nämligen bensin. Från den 1 1995 råder förbud motmars
försäljning blyad bensin. oblyadeDen bensinen har efter sinaav
kvaliteter delats in i miljöklass 2 och Naturvårdsverket vidareavser

hösten 1996 lämna förslag till ytterligare förbättringatt ett en av
kvaliteten på motorbensin. Denna kommer benämnas miljöklassatt
Differentieringen skatten den oblyade bensinen imotsvarar stortav
skillnaderna i produktionskostnader mellan de båda klasserna. Den har
åstadkommits bensinen i miljöklass 3 höjts med 6att öregenom per
liter. Konstruktionen har på detta till skillnad från densätt införtssom
för dieselolja kunna neutral i förhållande till de offentligaansetts vara
finanserna jämfört med läget före införandet dvs.systemet, statensav
inkomster urholkas inte vid total övergång till den bättre bensinen.en
Den liknar i detta avseende de ekonomiska styrmedel finns försom
motorfordon. Försälj ningspriset vid bensinstationen dock detsammaär

miljöklasstillhörighet. Miljöklassningen i dag konkur-oavsett är ett
rensmedel.

Miljöklassningen dieselfordon har ytterligare dimensiontungaav en
den i lagstiftningen, bestämt i 147 §närmare vägtrafikkun-attgenom

görelsen 1972:603, underlag för tillträde till miljözon.utgör De tre
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har med gällandenu
bestämmelser i februari 1995 beslutat införa miljözoner från denatt
1 april 1996, där miljöklasstillhörigheten på fordonet tillträdetavgör
till zonen.

Trafik- och klirnatkommittén har i delbetänkandet Miljözoner för
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trafik SOU 1994:92 föreslagit möjligheten införai tätorter att att
miljözoner skall omfatta alla bilar. innebär miljöklass-Det atttyper av

för hartillhörigheten grundläggande tillträde till Kommitténär zonen.
också föreslagit det införs möjlighet för kommunerna utatt att taen

avgift för biltrafik differentieras hänsyn tilli miljözon kan meden som
förhindrafordonens miljöklasstillhörighet. Syftet minska ellerär att

trañkens olägenheter i miljözonen. Trafik- och klimatkommitténsI
slutbetänkande Klimatförändringar i trafikpolitiken SOU 1995:64,

avgiftssystembilaga 10, redovisas hur sådant skulle kunnaett vara
utformat.

dra de tekniska möjligheterna till minskade utsläppFör att nytta av
fanns tillgänglig teknik, innan de skärpta kraven blevmedsom

obligatoriska i internationella samarbetet, kombinerades miljöklass-det
miljöklassin-med ekonomiska styrmedel grundadeningen ärsom

stödja snabbaredelningen. Härigenom möjlighet till attgavs en
fordon medintroduktion på den svenska marknaden och bränslenav

Skattediffe-bättre miljöegenskaper effektivt och smidigtallt sätt.ett
frånrentieringen bedömdes vid introduktionen med utgångspunkt en

förväntad merkostnad för så inte denproduktionen klass attav resp.
högre skulle påverka priset marknaden.kostnaden

Miljöklassning i2.2 ° några andra länder

Fordonsornrâdet1

återfinns inte i andraMiljöklassning enligt den svenska modellen
länder. sker i USA stegvis infasning alltDäremot strängareen av
enissionskrav för fordon i syfte driva på utvecklingenatt av renare
bilar, första föri hand körning i tätorter.

Europeiska unionen på fordonsområdet iInom EU regleras
tidpunktendirektiv obligatoriska och generations avgaskrav ochnästa

de skall träda i kraft. Medlemsländerna kan tillämpa ekonomiskarür
för stimulera till köp bilar i förväg uppfyller deszynnedel att av som

kraven.szrängare
Såväl det amerikanska EG:s har i sig inneboendesystemet som en

Målsättningen framtida avgaskrav skall kända sådynamik. är att vara
möjligt i förväg och styrmedel skall kunna användaslångt att somsom

leder till introduktion bilar i förtid uppfyller de kraven.nyaen av som
tillverkare åläggsIUSA detta utvecklat varjesynsättär attgenommer

procentuell andel sinsuccessivt fasa in de kraven i vissat en avnya
çroduktion. inte uppfyller detta måste betalaDen tillverkare som
bötesbelopp bestäms enligt särskilda regler.som
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2.2.2 Drivmedelsområdet

Sverige har varit banbrytande det gäller miljöklassningnär av
innebär intedrivmedel, i synnerhet det gäller dieseloljor. Det docknär

dieselbränslen förbättrade miljöegenskaper och olikamed medatt
skatteincitament unikt svensk företeelse, sådana bränslenär utanen
säljs i bl.a. de nordiska länderna. Bränslen speci-även motsvararsom
fikationen för miljöklass l-oljan finns inte marknadsbränsle någonsom

[Kalifornien får sedan år 1993 endast dieselbränslenannanstans. som
för olikauppfyller fastlagda miljökrav säljas och skattesatsen de

enhetlig.kraven är
exempel på framgångsrikt styrmedel vill jag denSom nämnaett ett

differentierade för miljöklassningen dieseloljabeskattningen och av
på Efter fyra årfick mycket snabbt genomslag marknaden.ettsom

% dieselolja.utförs till 90 miljöklassadvägtransportemaupp av

miljöstyrmedel för bättre2.3 Urval enav

redovisa för styrmedelI mitt uppdrag ingår äräven systernatt ett som
miljöområdetmed föreslagna miljöklassningen. Påsamordnat den

verkar består fysisk planering inkl.ett styrsystem av en upp-som
miljöanpassad infrastruktur, i form lagarbyggnad normerav en av

olikaoch föreskrifter emissionsområdet gränsvärden för-
miljöskatter avgifter,verksamheter ekonomiska styrmedel ochsom-

åtgärder för lång-miljösubventioner och skattenedsättning attsamt
utbildning,beteende, bl.a.siktigt påverka människors genom

och information.miljömärkning
industriländer går föri i andraUtvecklingen såväl Sverige som

ekonomiskaökad användning avgifter och andranärvarande mot en av
vårenmiljöpolitiken. Riksdagen beslutade 1992styrmedel i om en

miljöpo-ekonomiska styrmedel istrategi för ökad användningen av
Ocksåbil. FiU 20, rskr. 128.litiken 1991922150 1:12,prop.

har sig iorganisationer FN och OECD uttalatinternationella som
konferens miljö och utvecklingdenna riktning. Senast vid FN:s om

framhölls ekonomiskaUNCED i Rio i juni 1992 vikten attav
marknadens mekanismer användsstyrmedel utvecklas och ettatt

Hit räknashållbar utveckling.effektivt för stimulerasätt att en
betala. Ekonomiskaförorenaren skallprincipen det äratt som

relativamedför denverkar via prispåverkan,styrmedel attsom
förskjuts. Hit hör olikalönsamheten för olika handlingsalternativ

bidrag, ocksåoch avgifter och subventionerformer skatter menav
taxesättning.direkt prisstyming, t.ex. genom
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2.4 Miljöklassning instrumentanvändbartett

Miljöklassystemen ägnade minska utsläppenär till luften förore-att av
ningar med direkt effekt människors hälsa och ekosystemen. De
långtgående milj ökraven för såväl fordon drivmedel i kombinationsom
med skatteincitament har medfört arbetet med miljöanpassaatt att
transportsektorn delvis har lyckats de tidigare utsläppsök-attgenom
ningarna för kväveoxider, svavel och kolväten har nedåt.väntnu

Sverige har klassificera alla bilar i miljöklas-att typer tregenom av
utformat i likhet med det amerikanska skallett systemser som vara

teknikdrivande på så kraven vadsätt uppnåeligtsätts äratt mot som
känd teknik, inte finns i någonännu seriepro-störregenom men som

duktion. Drygt 30 % alla personbilar såldes i Sverige underav som
år tillhörde1994 bättre klass den med de obligatoriskaän kraven.en
Kombinationen tekniska krav gällande och kommande och ekono-av
miska incitament bra avvägning för påskyndaattsynes vara en
saluföringen produkter mindre belastning på miljön.av som ger en

Skattereduktioner och indelningen de tekniska kraven på bensinav
och dieselolja i miljöklasser har på kort tid förändrat marknaden så att

de drivmedel säljs tillhör de bättremerparten av som numera
miljöklasserna. Förbudet saluföring blyad bensin har imot av
praktiken eliminerat blyutsläppen.

Syftet med miljöklassningen tekniken skall utvecklas.är Kravenatt
for olika föroreningar har formulerats gränsvärden för såvälsom
fordon bränsle. Det sålunda inte vilken teknik skallsom anges som
användas för de angivna kraven skall innehållas detta överlåtsatt utan
till företagen. Detta bör enligt min mening vägledande vidävenvara
utformningen miljöklassystem för snöskotrar.ettav

frågaI styrmedel samordnade med miljöklassningärom som en
med skotrar finns det jag redovisat i det föregående antalettsom

välja. Utfommingen nationellt förvägar kostnadsansvar olikaatt ettav
trafrkslag speciellt internaliseraär miljökostnader. Beslutetsättett att

det trañkpolitiska kostnadsansvaret från år de1988 är ettom av
viktigaste medlen för såväl omedelbara långsiktigaatt genom som
åtgärder kraftigt begränsa trañkens miljöpåverkan. De instrument som
kan användas för utkräva kostnadsansvaret för miljöeffekterna äratt
i första hand nationella skatte- och avgiftssystem. För vägtrafiken är
drivmedelsbeskattning, årlig fordonsskatt och försäljningsskatt samt

direktaeventuella betalningar för utnyttja infrastruktureratt t.ex.som
vägtullar bilavgifteroch härpå. Enligt mening börexempel min även

ekonomiskt styrmedel kopplat miljöklassningentillärett som av
snöskotrar så möjligt befintligaknyta till skattesystemnära som an
ocheller administrativaandra Rörlighetsfördelarsystem. som
miljözoner eller zonindelning kan väl såalternativ och ärannan vara
intressant styrmedel.som
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teknikutveck-Terrängmotorfordon3 -

ling m.m.

beskrivning3.1 Snöskotem allmänen--

användningsområde3.1.1 Snöskoterns

medunderlagterrängkörning snökonstruerad förSnöskotem är av
ochförutformatsTekniken harpackningsgrad.varierande start

belastning. Denmed olika ärhöjd ochklimat, på olikakörning i kallt
snöskotemförhållanden därdedriftsäker förenkel ochföreträdesvis

kombination elektriskoftaanvänds. Startsystemet är startapparataven
allafinnsManuelltdraglina.medoch manuell startsystemstart

snöskotrar.
luftkylda tvåtaktsmotorer,vanligensnöskotrariMotortypen är men

för dekylmediumförekommer. Somvätskekyldaaäven senare
fyrtaktsmo-förekommerbegränsad omfattning ävenutnyttjas Isnö. en

dennadock så litethärmedutrustadeAntalet skotrar är atttorer.
tillgängligkommersiellt ärmu.kan10 inteskotertyp ca anses vara

l-4cylinderantalvariera, liksomkanMotorstorlekarna -
i kom-växellådaochinsprutningssystemförgasar-cylindrar, resp.

varierandemediblandkraftöverföring,steglösmed variatorbination
alltkommitmarknadendet påPå år harväxlar. utantal fasta senare
hargenerelltvätskekylda tvåtaktsmotorer,medfler modeller som

luftkyldadehögre effekt än motorerna.

Snöskoter

INGASSYSTEMMED
LJUODÃMPARE PANEL

rumpa.mo DG-ODBMvrremáøu
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konstruktion. bestårefter drivbandets Detindelas normaltSkotrarna
räfflor, rillor, varierandehârdgununimatta försedd med s.k. avav en

standard-modellerna benämnsocheller antal. De olikabredd, längd
Drivbandetlång- dubbelbandare .bred-, smal-, ellersportskoter,eller

rillorna förmed olika höjd på de s.k.förseskan dessutom att
framkomligheten.påverkadärigenom

följ användningsområdindelas efter andesnöskotrar kanModerna

med långa band. Dendubbelbandarebred- ellerArbetsskotem,-
hästkrafteromkring 50med effektfläktkyldhar motor avenen

uppgå till 80 kmtim.Topphastigheten kanhk. ca

luft-smalbandare medFritidsskoternfamiljeskotem, lång och en-
Topphastig-40-60 hk.med effektvätskekyldeller motor en av

kmtim.uppgå till 90--110heten kan ca

avancerad boggi ochsmalbandare medkort- ochSportskotem,-
Topphastigheten50-90 hk.effektmedfjädring. Motor aven

kmtim.mellan 110-130uppgå tillkan

smalttävlingar, kort ochuteslutande förRacerskotem nästan-
effektmedoch fjädring. Motoravancerad boggidrivband med en

uppgå till minst 150Topphastigheten kan100 hk.betydligt över
kmtim.

Prestanda1 .2

åstad-föregående avsnitt harredovisas imotoreffekternahögaDe som
och de erfarenhetertvåtaktsteknikfmslipadkommits somgenom en

ellerprestandan byggermotortävlingar. ökadeerhållits från Den tre
och bränslesystemelektroniskt styrda tändnings-fyra cylindrar, samt

avvägda avgassystem.noggrant
ökatsmotoreffekternasnöskoterrnodeller har1993 årsFrån och med

underför snabbaste skotrarnatoppfarten deinnebärytterligare. Det att
Motoreffek-kmtim.omkring 200kanförhållanden varagynnsamma

istandardutförande 150 hk, täv-skotrar ipå dessa ärten menca
200 hk.den uppgå tilllingsutförande kan ca

registrerings-snöskotern imotoreffekten påVidare numeraanges
Trañkregist-utredningen harPå uppdragfrån år 1993.underlaget av

snöskot-försäljningenfram uppgifterVägverket tagitinomret avom
antal skotrarpå detbaserasmodeller. Deoch 1995 års1994rar av

medgjortsuppdelning harbilregistret. Eninförda i ävenfinnssom
hurverifieraförsökaBakgrundenmotoreffekten. äravseende att

för snöskotrar.motoreffekten ökat
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Tabell 3:1 registreradeAntalet terrängskotrar åren 1994 och 1995

Årsmodell ÅrsmodellMotoreffekt 1994 1995
kW

040 972 2 7431
41-70 2 227 2 426
71-100 509 543

100 123 175

Totalt 4 831 5 887

Av sammanställningen kan följande slutsatser dras

87 % skotrar motoreffektantalet registrerade harav en-
maximalt 70 kW 95 hk. Andelen lika för 1994 och 1995 årsär
modeller.

% har motoreffekt3 antalet registrerade skotrar över-av en-
stigande kW hk.100 136

registreradeFör 1995 års modeller har andelen skotrar med en-
%motoreffekt 40 kW 54 hk ökat från 41 för 1994 årsöver

%.modeller till 47

överenskommelseTidigare fanns frivillig mellan statsmakterna ochen
organisationsnöskoterleverantörernas inte importera skotrar därattom

motoreffekten överenskommelse bröts i mitten60 hk. Dennaöversteg
1980-talet.av

Förhållandet effekt och skoterns vikt har således ökat demotorns
Kartläggningar gjorda Sveriges provnings-åren.senaste av numera

genomsnittligoch forskningsinstitut åren 1986 och 1991 visar en
ökning motoreffekten från till Snöskotrarna har32,4 48,3 hk.av
därmed dag relativt hög maximal hastighet jämfört med tidigarei en

fall medeleffektuttagetskotergenerationer. I de flesta sannoliktär
relativt lågt Skälet till detta bl.a. slirning mellansnöskotern. är att
drivbandet och underlaget i praktiken begränsar högt effektuttag.ett

motoreffekt såvälSom motivering till hög tillverkareanges av somen
inteanvändare denna nödvändig för dragförmågan skotemäratt att

skall försämras vid uppförslut etc.
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Drivning1

kraftenKraftöverföringen sker via variator optimerar medsomen
kombination med fastvarvtal, eventuellt ihänsyn till motorns

formautomatväxel iväxelsteg. flesta snöskotrarna harDe av en
Variatorsystemet reglerar automatisktarbetande variator.steglöst

Alla skotrar arbetar medutväxlingen vid olika belastning. samma
i kraftöver-för reglering varvtal och belastninggrundprincip av

primärvariator och på drivaxeln tillföringen. På motoraxeln sitter en
motsvarande sekundärvariator.växellådan en

till drivbandet.från överförs via kilrem DetKraften motorn en
fordonet.från till boggi placerad baktilllöper variatom en

eller två bredadrivkraften frånFramförandet sker att ettgenom
till underlaget.drivband förs över

till början på skoternstekniska utvecklingen inriktadesDen en
Mångasärskilt i löst före.förmåga sig fram i terrängen,taatt av

längden varierarbreda drivband, medandagens snöskotrar har 38 cm
bandet 60maskiner. Det bredastemellan olika ärtyper cm.av

snabbaste maskinerna harfinns flera olika modeller. DeDäremellan
harsmala och korta drivband. Manföreträdesvis även prövat

drivbanden. Försök harmed olika längd och breddkonstruktioner
med ändrad profil på dessa ökamed fler rillor ochockså gjorts att en

bandbredden.Bulleravgivningen beror bl.a.bandets i snön.grepp
plåtproñlerbestår stålrörChassikonstruktionen styvresp. som enav

uppbyggd medi de flesta skotrarenhet. Framvagnen är numera
fjäder-dämparben medellertjäder-dämparsystemlänkarrnar och styr-

gummikuddarfrontmonterad påunderlaget. Motornbara skidor ärmot
placerade.växellåda finns Styr-variator ochdär även avgassystem,

styrstång ochkraften överförs viamed styrhandtag därningen sker
hjulglidboggi-skida. Drivbandet medtill höger ochlänkarmar vänster

chassit.fjädrande upphängning iharsystemet en
i det viktigtsnöskotern skall sjunka nedinteFör snön är attatt

ochanläggningsytaskidor får tillräckligtdrivband och attstoren
skotrarprincip dagensså jämn möjligt. Iviktfördelningen ärär som

frånskiljer fabrikateninteuppbyggda på nämnvärtsättett som
finns mellan olikakonstruktionsskillnadervissavarandra, även om

modeller.fabrikat och



55teknikutvecklingerrängmotorfordonT m.m.SOU 1995:97 -

Tekniken3.2

Tvätaktsmotorn3.2. 1

applikationerolikai mängdantalfinns mycketDet motorerett stort en
i förhållandestandardiseradeelleromfattas avgaskravinte äravsom

ochfritidsbåtarsmåmotorer idessa hör s.k.miljöpåverkan. Tilltill
ingår Snöskotrar,bl.a.arbetsmaskiner. I denolika senare gruppen

skilda slag.arbetsredskaphandhållnaocksågräsklippare avmen
tvåtaktsprin-enligtbensindrivna och arbetari SnöskotrarMotorer är

fritidsbåtar ochtillregel förgäller icipen. Detsamma även motorer
bensinmotorerGräsklippare hararbetsredskap.handhållnaför flertalet

fyrtaktsprincipen.enligtarbetarsom
medanmed tvåtaktsmotorer,utrustadedelenMopeder tillär största

iinte helleromfattasfyrtaktare. Dessavanligeni motorcyklarde är
arbetepågår dockRådetSverige. Inom EUavgaskrav idag attettav

två- ochbullernivåer och avgasreningssystemgodtagbarautveckla
från dessaluftföroreningamasyfte minskamotorfordon itrehjuliga att

414495 EXToch936194 EXT 1Rådet;Europeiska unionen,fordon
1.

bullerhänseende,förutom imiljöproblem,Smämotorer är t.ex.som
konstruktionerEnklakolväteproblematiken.medförknippatstarkast

relativtutsläppbetydertvåtaktsmotorerövervägandedessutomoch av
oförbränt bränsle.mycket

Tekniken

innebärventiler. Systemetarbetarkonventionell tvåtaktsmotorEn utan
leder tillbränsleöverskottgår med attett stort enatt motorn som

förbrännasbränsletbetydande del attmotorn utangenompasserarav
kolmonoxid och kolväten.utsläpphögaförorsakar därigenomoch av

låga, bl.a.emellertidför dennaKväveoxidutsläppen är motortyp
luftunderskott.medskerförbränningen ipåberoende ettmotornatt

fyrtaktsmo-jämförelse medfördelar ivissaharTvâtaktsmotorn en
vidbetydligtdriftsäkerhetenoch störrelägreVikten på ärmotorntor.

lågavid yttertemperaturer.start
effekt-högtanvänds i snöskoterntvåtaktsmotorDen ettgersom

resulterarvilketlättaredärmedMaskinen kanviktförhållande. göras
hastighetacceleration, högresnabbareiframkomlighet lösbättre snö,i

klimat,i kalltlämplighetenfördelarAndrahantering. äroch lättare
vidfriktionenökaroljepumpventiler,ingaoljesump,ingen etc. som

förenklari tvâtaktsmotomdelarantal rörligaMindrekallstarter.
ytterligareluftkyld tvåtaktsmotorEn ärreparationer.dessutom en

Även lägretordetillverkningskostnadenförenkling systemet. varaav
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på konventionell tvåtaktsmotor. Prisskillnaden mellan två- ochen en
fyrtaktsmotor kan uppskattas till 30 % högre pris för fyrtaktaren.ett

En vanlig tvåtaktsmotor har inte styrbara ventiler för insugs- resp.
avgasflödena. I stället sköts detta kolvens läge i förhållande tillav
insugs- då fungerar ventiler. Problemetavgasporten ärresp. som som

under viss tid båda dessa dvs.är öppna,att portaren avgaser
och fårskgaser samtidigt in iströmmar cylindern.strömmar Dettaut

medför någon exakt kontroll flödena inte kan upprätthållas ochatt av
färskgaser får oförbrända såalternativtut avgasportenpassera genom

redan förbrända kvar i cylindern.stannar avgaser
För denna genomströmning fungeraratt styra avgassystemet som en

form ventil, dels bilda viss mottryck, dels ocksåatt ettav genom
tryckreflex i slutskedet utströmningengenom en av av avgaserna.

Systemet optimeras för visst varvtalsområde. Utanför detta ärett
funktionen mindre effektiv.

Förgasaren ställs normalt in med rik blandning bränslet fören av
säkerställa begränsad förbrärmingstemperatur elimineraratt en som

risken för överhettning och motorhaveri.
Genomströmningen bränsleluftblandningen tillsammans medav

oljeinjektionen både kylning och Smörjning vitala delar iger av
vevhuset innan den når cylindrama. för bränsleluftblandningEn mager
medför kylfömiåga och överhettningsrisk. möjligtDetsämre större är

minska utsläppen justering tillavsevärtatt ettgenom en magrare
blandningsförhållande, med risker för överhettning och medstoramen
därtill hörande risk för skall skära.att motorn

3.2.2 Fyrtaktsmotom

Fyrtaktsmotom till komplice-sin konstruktion annorlunda ochär mer
rad tvåtaktsmotor. Bränsluftblandningen går inteän en genom
vevhuset har trycksmörjning. Förbränningenseparatsom en av
drivmedlet sker i slutet en gasväxlingsfas och arbetsfasett system en

har därför inte något behov oljeinbland-varv. Motornvartannat av
ning i bränslet. vidare försedd insugs-Den med och avgasventilerär

förhållande hjälpi till kolvens läge med kamaxel ochstyrssom av en
cylinder.vanligen utrustad med flera ventiler Sammantagetär per

förbränningssystemleder bättre konstruktion och slutna imotorns
allmänhet till emissioner kolväten och kolmonoxid. högrelägre Detav
priset för fyrtaktsmotom och den uppgivna lägre driftssäkerheten vid
applikation i Snöskotrar ha motverkat genomslag påettanges
marknaden.

kommersiell basis harSedan snöskotern introducerades på ett
fyrtaktsmotorer. Skotem blirmindre antal skotrar medutrustats

härigenom något och viss försämrad driftsäkerhet har kunnattyngre en
också tillverkningskost-konstateras. Motorkonstruktionen påverkar
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förförsäljningspriset. Merkostnadenoch därigenomnaderna även att
utför dessaföretagettill fyrtaktsmotorbyta uppges somaven

Östersund till 20 000Fritidsprodukter AB imodifieringar ca--
inbyte och säljstvátaktsmotorn har tagitsDen gamlakr. som re-som

till den betydligt lägre bränsle-skall i relationservdelar. Detta sättas
turistföreningen iuppgift från Svenskaförbrukningen enligtsom

medkm vid körning med skoterVålådalen minskas från 4 liter 10 en
Tillmed den modifierade skotern.tvåtaktsmotor till liter km1

främst någotfördelarna med fyrtaktsmotorer kan nämnas tystareen
innehåller höga halteravgasemissionerna inteskoter och att avsamma

i inte någonFyrtaktsmotorer snöskotrarskadliga äränmen. ny
fannsserietillverkade snöskotramaBland förstaföreteelse. de en som

hk. Redanmed maxeffekt 7med fyrtaktsmotorutrustad enenvar
extrakostnad tvåtaktsmotorhärefter kunde docknågra få år mot en en

frånskotern reduceradesalternativ. Viktenpå 8 hk erbjudas som
påkmtim. I mittenTopphastigheten till 40till 148 kg.157 kg angavs

utbudetförsvunnit det normala1960-talet hade fyrtaktsmotorn avur
skotrar.

dubbla band. Dennautrustad medtillverkas skoterI Sverige en
första handitillverkas i världen. Dende ärskotertyp är somen av

fjällräddningen ochyrkesmässigt inomavsedd användasatt som
frånenligt uppgiftnärvarande pågårFöridrottsklubbar.spårmaskin av

intensivtMobile Konsult AB,tillverkaren, Snowden svenska ett
tvåcylindrigsvensktillverkadframmedutvecklingsarbete att ta en

förutsättsviktSåväl prestandaskoter.fyrtaktsmotor till denna som
antalmonterad i begränsatfannstvåtaktare. Motorn ettmotsvara en

denfå erfarenheter hurför199495skotrar under vintern att av
positivt till-blev såkörning. Resultatetuppförde sig i verklig att

leverera1996 kunnamed underverkaren kalkylerar säsongenatt upp
prisetnackdel kansnöskotrar. Entill för200 attmotorer vara

gäller föri genomsnitt% detbli 30 högreberäknas än ensomca
emellertid lägre. FörBränsleförbrukningentvåtaktsmotor. är att

harsådan skotervikten på ävenden högrekompensera nyaen
dragfönnågan och kurvtag-förbättrainförts förkonstruktioner att
nischfordon.betecknasfordon fårningen. Dessa som

i formprioriterar miljökravbrukare snöskotrarFör av ensomav
fyrtaktsmotornpå sina fordonlåga avgasutsläpp ärbullernivå ochlåg

alternativ.ett
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Drivmedel3.3

3.3.1 Merparten bensindrivnasnöskotrarna ärav

Terrängfordon utrustadekan med antingen bensin- eller dieselmo-vara
Bensinmotorerna används i såväl mindre applikatio-störretorer. som

dieselmotorerna iterrängskotrar och huvudsak i modernare ochner av
större terrängvagnar.typer av

Även finnsbränsle- och smörjsystemet har utvecklats. Numera både
förgasarsystem och insprutningssystem. Tidigare det vanligt medvar
oljeinblandning i bensinen användes i tvátaktsmotorer, alltsom men
oftare konstrueras med oljesmörjning. Närmotorerna separaten

framförs smörjoljanskotern sker det pâ bensin och in isprutasren
insugningskanalen från ett styrt pumpsystem.

viss förbränns iEn del den inblandade oljan Dockmotorn.av
förblir icke obetydlig del oförbränd och kommer medut avgasernaen

irriterande bidrar till ökade emissioneri form rök. Röken ochärav
från tvåtaktare. kan delvis avhjälpas den traditionellaDetta attgenom

finns påtvâtaktsoljan med de moderna oljorersätts som numera
emellertid inte heltmarknaden, s.k. lågröksoljor. Dessa är utan

livslängden på förkortas. Forskningsresultatproblem, bl.a. kan motorn
från oljebolagen visar dock den oönskade röken går reduceraatt att

skehögst väsentligt få dessa konsekvenser. Det kanattutan genom en
lämplig kombination bränsle och olja.av

förhandlar för närvarandeAmerikanska Petroleum Institutet API
tvåtaktsoljor röktäthetsvärde på sådanamed tillverkare lägreettav om

pålågröksoljorna skall finnas tillgängligaoljor. Avsikten är att
vidaremarknaden under år 1995. Svenska Petroleum Institutet uppger

nänmda lågröksoljorna biologiskt nedbrytbara.de äratt nu
på denDe direkta emissionema från snöskotrarna beror motortyp

det bränsle används. effektivitet energiomvand-och Motorns somsom
varierar inte mellan olika i hög gradlare bara ävenutanmotortyper

belastningsnivån förmellan olika fabrikat beroende utförande samt
brukstillfället. spelarden enskilda skotern vid Här även motorns

förbränningsresultatetkondition avgörande roll för ochtekniska en
därigenom energieffektiviteten.
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emissionernabetydelse förharbränsleValet3.3.2 av

Motortestcenter undersökasyfteividgenomförts attprojekt harEtt
oregleraderegleradesåvälförbetydelsebränsletsinverkan somav

ochprovningeningick ibensinsorterolikaFemföroreningar.
till3-kvalitetmiljöklasshandelsbensin ettfrånvarieradekvaliteten av

fågåri dagdet attfåralkylatbränsle renaste somanses vararent som
bl.a.tillgängligtkommersielltredanñmisbränslefram. Detta som

bilpåutfördesProvningenmotorsågar.ochgräsklipparebensin för en
GLT,Volvo 850marknadensvenskadenförekommandevanligen

förprovtillfälletvidbortmonterad attkatalysatornmed gemen
kanhälsoeffektenvisarResultatenemissioner.stabila attmätbara men
ochanvändsegenskapermed godabränslenreduceras avsevärt om

exempel.endastnedansammanställningeniframgår

Bränsle

5432Komponent 1

9,549,179,067,699,35Kolmonoxid gkm
1,741,791,641,641,70gkmKolväten
2,322,352,191,881,83gkmKväveoxider
10,412,211,07,66,3mgkmPartiklar
0,940,950,940,970,99kml 10Bränsleförbr.

aldehyderSumma
968399127108mgkm

12495mgkm2 46115benzen
252238mgkm: 1711710toluen
3044412024344pgkmPAH
2674051572729lkmTCDD receptor
13,721,910,36,24,9RevmMutagenicitet

undersökningeningick iBränslen som
alkylatbränsleRent1

TaxiBlandalkylatbränsle Aspen2
Neste°frånbensinReformulerad3

Blend 95beteckningmedMk3Standardbränsle4
Mk2-bränsle5

till bräns-överförastroligenkan ävenundersökningenfrånResultaten
utsläppsnivåernaförreservationerVissaskotrar.ianvändslen som

fivefromcompoundsunregulatedofEmissions9308MTCSammandrag av
199507.LaveskogAndersqualitiesgasolinedfferent -

skador.genetiskaochrisken för2 påvissa måttKan cancersomses
hosbetydligt lägre änsvavelhalt äroch3En bensin med bensen-syrerikoblyad, som

bensin.vanlig
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måste bränsle blandasgöras när med olika oljor i tvåtakts-typer av
Bränslenas sammansättning spelarmotorer. sannolikt roll istörreen

dessa sammanhang, där mängder normalt 20-50 % gårstora tvärs
igenom oförbrända.motorn

Av intresse också de två alkylatbränslenaär och1 2att gav ca
%25 lägre utsläpp kväveoxider standardbränslena.änav

För kunna utveckla och fram produkteratt anpassade tillärta som
konsumentens behov, till och miljön,även har OK Petro-motornmen
leum i samarbete med motortillverkare och användare utvecklat en
särskild bensin för användning i snöskotrar. En nackdel med bensinen

det höga priset. Literprisetär ligger på 13 kr.runt
OK Petroleum har låtit utföra enkät bland två skoterklubbar,en en

i Norrbotten och i Jämtland. Den sändes till sammanlagt 650uten
medlemmar och besvarades knappt hälften eller 308 stycken. Enav av
frågorna undersökte betalningsviljan för miljöanpassat bränsle.ett
Hela 78 de villiga erlägga denprocent att attuppgav extravar
kostnad användningen sådant bränsle medför. Detta enligtett ärav
min mening nedslående resultat. Det ligger inte inom förett ramen
mitt uppdrag föreslå ändringar i energiskattelagstiftningen till följdatt

alternativa bränslens och blandbränslens miljöegenskaper,av utan
detta uppgift förär Utredningen alternativa bränslens ochen om
blandbränslens miljöegenskaper M 1995:06.m.m.

3.4 Skotermarknaden

Som framgår diagram 1:6 varierar försäljningen Snöskotrarav av
kraftigt mellan åren. förefallerDet emellertid marknadensom om nu
nått mättnad Snöskotrar och beståndet planaratten av ut.

Tidigare fanns det lång rad tillverkare Snöskotrar, bl.a. fleraen av
svenska. I dag marknaden betydligtär koncentrerad. De märkenmera

finns på den svenska marknaden Polaris ochär Arctic Cat,som som
amerikanska fabrikat;är Ski-doo tillverkas i Canada, medan Lynxtill-

verkningen sker i Finland och Yamaha i J Antalet generalagenterapan.
för dessa märken i Sverige fyra. Tilläggas börär Lynx ägsatt numera

Bombardier också Ski-doo. Det finnsäger dessutomav som uppemot
återförsäljare20 direktimporterar varierande antal snöskotrar.ettsom

Antalet återförsäljare uppgår till 200. Hälften dessa har för-ca av
säljningen snösnöskotrar helt avgörande del sinav som en av
verksamhet. De tillhandahåller såväl begagnade Snöskotrar,nya som
tillbehör, reservdelar och genomför service och reparationer. Runt

%70 återförsäljarna har verkstäder.av egna
Världsmarknaden för Snöskotrar uppgår enligt uppgift från Sveriges

snöfordonsleverantörer Snöfo till i genomsnitt till 200 000 enheterca
år. Huvudmarknaden den nordamerikanska.är innebärDet allper att
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i första hand inriktad på denna marknad. Försälj-produktutveckling är
enheter årligen, 3 000ningen i Sverige uppgår till 6 000ca varav ca

Övrigafrån Finland. kommer från Canada, Japan ochimporteras
etableradevia generalagenter ellerUSA. importen skerAv merparten

återförsäljareåterförsäljare. Direktimporten enskilda eller mindreav
Årsjunkande tendens. 1992fluktuerar med valutakursen och visar en

% och % år 1995.utgjorde den ll 5
enhetermarknad i 2 500Norden ñmis dessutom NorgeI en ca

år. Försäljningsvolymen i500 enheteroch i Finland 3ca per
uppgår endast till några hundratalbetydligt lägre ochövriga Europa är

förbruksmaskinerårligen. uteslutandeenheter Dessa nästanär
Snöfomarknadenfritidsanläggningar. Beträffande den ryska uppger

med allingående kunskap, dendenna saknas attatt menenom
sigbegränsad. Branschen förväntarså länge mycketsannolik ärännu

och för sigförsäljning i Ryssland. tillverkas idock ökad I Japanen
och hemmamarknadenemellertidsnöskotrar. Merparten exporteras

hundratal enheter.Snöfo till någotuppges av

regional miljö- och hälsopåverkanLokal och3.5

hareffektmässigtvikt- och kostnadsskälInte minst ävenmenav
snöskotern.dominera drivkälla ihelt kommittvåtaktsmotorn att som

emellertidlättstartad i kyla. Den hardriftsäker ochTvåtaktsmotom är
bullerdämpabullernivå.bränsleförbrukning och hög Atthög enen
bullerkällorfinns flera olikasvårt eftersom detsnöskotern relativtär

kraftöverföring, bandaggregatsamverkar. Förutom motorn avgersom
fungerar chassi och huvbuller och många gångeroch kylfläkt som

förstärker ljudet.ledare och
intepå grund rök ochmiljöproblem uppstårDe äravgaseravsom

uppskattningarNaturvårdsverketsavhjälpa. Baserathelt enkla att
Jämtlands, Västerbottenssnöskoterlänenockså deanvänts treavsom

500i Sverige 7län, släpper snöskotrarnaoch Norrbottens ut tonca
giftiga kolmonoxiden.denår och ungefär lika mycketkolväten avper

luft-ochInstitutet föri avsnitt 1.2.4 harjag harSom nämnt vatten-
Krokomsoch uppdragi samarbete medvårdsforskning IVL av

utfört serie mätningarHälsoskyddskontoret,Miljö- ochkommun, en
till årligtdels i anslutningkolväten och kväveoxider ett evenemangav

mindrei antaljulafton, delskallat Skoternsi kommunen ett
skotertrafikens be-indikation påiprojekt. Resultaten ärrapporten en

skoterle-kväveoxider i vissaochbelastningen kolvätentydelse för av
belysa betydelsenockså varitnärområden. Avsikten harders att av
källor.förhållande till övriganationellt iemissionerna

1994:36.naturmiljönSnöskotertrafikens effekter Dsi NaturenSnöskotern -
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Jag vill här kvävemonoxid huvuddelen kväveoxidut-nämna äratt av
släppen 80-90 % i Kvävemonoxid hälsomässigt relativtäravgaser.
ofarlig, omvandlas till kvävedioxid med varierande hastighet be-men
roende på bl.a. ozonhalten i luften. Kvävedioxid hälsoskadligt förär
människor, växtskadande efteroch omvandling i atmosfärenger

försurningupphov till och övergödning mark och Hälso-vatten.av
effekterna människor drabbar främst allergiker och astmatiker, men

finnsdet misstanke kvävedioxid skulle bidra till uppkomstävenattom
flyktigaKolväten och organiska Volatile Organicämnenav cancer.

samlingsnamn för organiskaCompounds VOC antalär ett ett stort-
släpps bl.a. vid förbränning i fordonsmotorer ochämnen utsom som

Miljöeffekten hänföroförbränt bränsle. sig dels till direktrest av en
hälsoskadlighet hos vissa dels vissa fotokemiskaämnen, ämnens
reaktivitet, bidrar till ozonbildningen. Vissa kolväten harmlösa,ärsom

lågamedan andra kan hälsorisker redan vid mycketutgöra stora
halter. Farliga kolväten släpps eller ånga bl.a.ut eten,som gaser

butadien, bensen också bundna i partiklaroch toluen,propan, men
polyaromatiska kolväten, Kolmonoxid dödligt giftt.ex. PAH. är ett

i mängd. införandet katalytisk avgasrening bilarnaFrämststor av
har minskat halterna.

konstateras de halter kväveoxiderI uppmättsrapporten att somav
i anslutning till skoterleder genomgående låga. Mätresultatenär av
flyktiga organiska antyder däremot relativtämnen ävenatt en

närområdetbegränsad skotertrafik tycks kunna påverka i lederna i en
omfattning icke trafikbelastade områdenjämförbar med direkt i
centrala delar medelstora svenska Vid tillfällen medtätorter.av en
ökad skotertrafik kan bensennivåerna i vissa fall demmotsvara som

starkt trafikerade inne ii anslutning till tätorter.uppmäts gaturum
skoteranvändning få studierNär det gäller hälsoaspekten vid är ut-

förda.

förutsättning3.6 Teknikutveckling för tystareen-
och Snöskotrarrenare

högreutveckling tvåtaktsmotorer i skotrar genomgått alltDen motsom
avgasemissionernaprestandanivåer har medfört såväl buller-att som

ökat.har
förkommandebörjan 1960-talet den vanligastI motorn enav var

effektuttag på 8 hk vid 4 000encylindrig, luftkyld medmotor ett
tvåcylindrigaintroduceradesvarvminut. mitten på 1960-taletI

motoreffekten ökade till 20 hk. Under 1970-taletochmotorer
motoreffekter på hk ochskotermodeller med 65producerades en

cm3. 1980-talet ökade motoreffekternaCylindervolym på 770 Under
motoreffekt på 100 hk ökarsnöskotrar medytterligare. Antalet en ca
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maskinerför dessatabell Topphastigheten ärframgår 3:1.avsom
kmtim. Vikten på dagens200förhållandenunder övergynnsamma

kg.standardskotrar 200är ca
högatvåtaktsmotorns nackdelarmedkomma tillFör rättaatt som

konstruktioner utvecklats,antalharskadligautsläpp ämnen ett nyaav
tvåtaktsprinci-påFrankrike. Tekniken byggerAustralien ochfrämst i

emellertidtändtidpunktenbränsletillförseln och ärStyrningen avpen.
konventionella tvåtaktsmo-fallet med denvadexakt ärän sommer

regleraför bättreventilerutrustad medLikaså är attmotorntorn.
bränslebland-kontrollför bättrebränsletillförseln och ett system aven

välemissionernaföljd härav kanSomvid antändningen.ningen en
Utredningen harsläpperfyrtaktsmotorjämföras med dem ut.som en

uppfyllervisar deutförda provserierresultat frånfått del attsomav
inomkommerför småmotorer. DessaKalifornienkraven motorer en
bredaretillgängliga,kommersielltframtid att men envarasnar

härpå frånefterfråganSnöskotrar förutsätteriapplikation t.ex. en
tillverkarna.

vadSnöskotrarochbetydligt änutvecklingEn tystaremot renare
grund-kräverkonstruktionuppnå med dagensmöjligtär attsom

åtgärderexempel påföljerförändringar. Nedantekniskaläggande som
bör övervägas.

Introduktion fyrtaktsmotorer.av-
tvâtaktsmotorerkonstruktionerIntroduktion avav nya-

föri ställetstyrda ventilerelektronisktbränsleinsprutning viao
portar

tändtidpunktelektronisk reglering avo
Process5.CombustionOrbitalintroduktion OCPavo

System5.InjectionFuelSmall EngineSEFISIntroduktion av-
avgasreningkatalytiskAnvändande av-

fyrtaktsmotorerkänd teknik0
med avseendefrämsttvâtaktare,teknikoprövado ny

hållbarhetsegenskaper.
ljuddämpare.Andra typer av-

och variator.Inkapsling motorerav-
drivsystemetkonstruktionvidTillverkarnas somavomsorg-

boggin,kontakt meddrivmattanso
drivenheten,placeringen avo

materialval.annato

bränsleförbrukning med5 emissioner ochkraftigt minskaforTvå helt system attnya
skeringen förlustcylindern sådirekt itillförstvåtaktsprincip. Bränsletbibehållen att

spolgaserna.med
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rapport°I Naturvårdsverkets Ett miljöanpassat samhälle inom
projektet Miljö93 införande 1999 års krav i Kalifornienattanges av
kan påtagliga miljöfördelar. Verket förutser härigenomge en
minskning kolmonoxiden med 70-80 % och kolvätena medav av
80-90 %. Kväveoxiderna blir dock inte reglerade med föreslagna
nivåer De åtgärder behövs för nå dessa nivåer kan ske tillattsom
relativt låga kostnader jämfört med andra miljöskyddsåtgärder, räknat

kvantitet minskade utsläpp.per
De emissionskrav småmotorer finns i Kalifornien kan därförsom

det gäller begränsningnär utsläpp från Snöskotrar tjänaav som
vägledning. Kraven gäller hela livslängd. Tillverkarenöver motorns
skall lämna särskilt avgasrelaterat garantiåtangande på två år tillett
köparen.

Tabell 3:2 Gränsvärden i Kalifornien för certifiering småmotorer.av

Krav Motor- Gränsvärden gBhphr
klassinförande i Kalifornien HC NO HC NO C0 PM+

1995-19982 I 12,0 300 0,9- -
10.0 300 0,9- -

III 220 4.0 600- -
IV 180 4,0 600- -V 120 4,0 300- -

1999-a 3,2 100 0,25- -
III. IV, V 50 4,0 130 0,25-

cmKlassI är medmindre cm3225 i cylindervolym.än Klass harmotorer 225 ellerär större.motorersom
Klass buma redskap cm.är med mindre 20 Klass sådan cm.än IV har mindreär 20 50motorer änsom men

cm.KlassV sådanamedär 50övermotorer
2. Partikelkravengäller endastför dieselmotor.

Panikelkravengäller för diesel-och tvåtaktsmotorer.

5 Naturvårdsverkets aktionprogram Miljö93; Naturvårdsverket 4234.rapport
7 Trafik miljöoch Naturvårdsverkets 4205 Solna 1993, 104 ff.rapport se s.,
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Bullerbekämpning4 för bättreen

miljö- och naturvård

4.1 Buller från Snöskotrar m.m.

Inledning4. 1 l
.

förslag till indelningingår och lämnamitt uppdragI övervägaatt en
framför allt buller ochmed avseende påi miljöklasser för Snöskotrar

mätmetoderdefinieras och relevantaMiljöklasserna skall välavgaser.
internationelltochskall laboratorietesterBl.a.övervägas. motorerav

miljöklassnings-del istandardiserade mätmetoder ingå ettsom en
rapporter buller-utredningar och såvälEtt antalsystem. somom

utförts parallellt med arbetet i utredningen. Jagavgasemissioner har
buller och speciellthar med hänsyn till nämnsatt somavgaser

ingåendemiljöklassningssystem valtlämpliga i attparametrar ett mer
minutredningar, eftersom de enligtredovisa resultaten dessaav

detta kapitel jagligga till grund för miljöklassningen. Imening bör tar
förhållandena såvittmedan jag i kapitel redovisarbuller 5 avserupp

avgasemissioner från snöskotrar.
400 kgtill terrängskotrars låga vikt lägreMed hänsyn ärän --

motorsidankraftfulla. Utvecklingenderas i många fall förmotorer
mål. Härige-prestationsorienteradehar kunnat ske helt fritt mot rent

bullemivånockså bullret Generellt kanhar ökat. säga attnom man
ökar med avgivna axeleffekt.motorns

4.1.2 miljöfaktorBuller som

föroreningframgått tidigare buller från snöskotertrañken denSom är
bebyggelseAllvarliga störningar finns i närhetenstör mest. avsom

skoterbulleroch under de åren starka bildatshar opinioner motsenaste
Äveni framför fjällområdena. buller frånallt på djurlivet kan snö-

störningar.skotertrafiken förorsaka långtgående och icke försumbara
god miljöI områden för rekreation och naturupplevelser innebär en
bullerdet förekommer Frihet frånknappast hörbart buller. äratt

turismenskanske den främsta kvaliteten fjällområdena, liksomi att

tekniskaSveriges provnings- Luleåoch forskningsinstitut avseende på buller;med
avgasemissio-högskola Svensk Bilprovningsoch AB Motortestcenter avseendemed

ner.
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därförattraktiv miljö. Tystnadenutveckling beroende ärär enav en
restriktivmedkvalitet bör Menviktig ävenvärnas enom.som

Därförstörningar bestå.kommeranvändning fordon i terräng attav
tekniskt möjligt.till vadbullerstörning begränsasbör varje ärsom

krävsdagensbetydligtfå fram Snöskotrar änFör är tystareatt som
marknadenflestaförändringar. Degrundläggande tekniskadet

På sådanahar tvåtaktsmotorer. ärförekommande snöskotrar motorer
särskiltljuddämpning. Det gällereffektivåstadkommadet svårt att en

flödesmotstån-för ändringar ikänsligaför högeffektsmotorer, ärsom
ochljuddämparen demonteras ersättsdet. kan skeDet attt.ex. genom

ljudnivån, liksomEfter sådan åtgärd ökarrör.med raka avgas-en
rakt igenomoförbränt bränslemedemissionerna i och att passerar

skotrarYamahatillverkarejfr avsnitt 3.2.1. Enmotorn av
ljuddämpare fördubblaljuddämpandesig dubblaanvänder systemav

maskinerna.från debullemivånreducera störstaatt
fyrtakts-tvåtaktsmotorndärde ombyggda skotrarnaI ersatts av en

dBA Detbullernivå 81har uppmätts.fabrikatet Rotaxmotor enav
Skoternsoriginalskotem.jämfört medsänkning med 6 dBär caen

Exempelvis används skoternsoförändrad.övriga konstruktion är
anpassad till densärskiltvilken inteoriginalljuddärnpare är nya

inkapslingförbättraSkulle dessutomfyrtaktsmotorn. motoravman
skotrar medproduceramöjligt kunnaoch variator bör det att somvara

gränsvärde på 80 dBA.marginal klarar ett
terrängmotorfordongällerredovisat i avsnitt 1.2.5Som jag har att

intebullernivåljuddämpade deskall så att somavger envara
1985: 10]. Deföreskrifter [TSVFSjfr Vägverketsöverstiger 85 dBA,
gällande ändahar varitbulleremissionsnormernasvenskanuvarande

års modell.sedan 1976
ochSnöskotrarkopplat till bl.a.bullerproblemsärskiltEtt är

plockatsoriginalljuddämpamafrämst påberormotorcyklar. Detta att
högresådana innebärineffektivatill mycketbort eller bytts ut som

bullerkravinte deuppfyller såledesframförandet. Deljudnivåer vid
Under utred-registreringsbesiktningen.fast vid ellerlagts typ-som
organisationtillverkarhåll och snöskoterägarnasfrånningsarbetet har

trimpipors.k.dessaförbudframförts önskemål att monteramotom
detta.kapitel 9 tillåterkommer isnöskotrarna. Jag
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4.2 inte alltidBullerkrav uppfyllda

4.2.1 Sveriges forsknings-Bullerprov ochav
provningsinstitut

Vid under våren 1995 genomförda mätningar Sveriges provnings-av
forskningsinstitutoch har begränsat antal på marknaden förekom-ett

mande skotrar Resultaten från provserierna visar entydigtprovats. att
skotrama klararendast de dagens bullerkrav 85 dBA,motorsvagare

överskridermedan mellanklasskotrama och sportmaskinema gränsvär-
det till dB. resultat har erhållits vid tidigare under-med 2 5 Samma en

utförd år frånsökning 1991 Kartläggning buller terrängskotrarav
SP RAPPORT 1991:18. Enligt Vägverket tyder detta på nuvarandeatt

fungerar tillfredsställande.kontrollsystem inte Det verkliga skälet
stället inte uppfyllertorde i serieproducerade skotrar deattvara

svenska bullerkraven.
bullemormzTerrängskotrar FörslagI tillrapporten uppges-

felaktigt bullervärden bero kvaliteten på kalibratorema.uppmätta
utförtsDe mätningar i provserierna visade snabbatt tempera-som en

alltför lågturförändring leder till bullemivå Näruppmäts.att en
ljudtrycksnivån, speci-oklassade kalibratorer används kan skillnader i

för ljudtrycksnivå medellt vid snabba klimatförändringar, visa lågen
decibel lägre dettill 4,2 dB, dvs. det resultatet 4,2uppmätta är änupp

faktiska Bilprovning några generalagenternabullret. AB Svensk och av
har under mätserierna det varit svårt erhålla reproducer-att attuppgett
bara mätresultat. sarmolikt skäl till detta enligtEtt är rapporten attmer
oklassade kalibratorer används.

Bilprovning4.2.2 Bullerprov vid AB Svensk

under färd inte enbart från ochBullret från skoter härrör motornen
variatomBetydelsefulla bullerkällor dessutomäravgasrör.motorns

Provningar utförts vid ABoch drivbandet och dess konstruktion. som
mätområdet medSvensk Bilprovning visar skoternäratt passeraren

förbifartsbullret till dBA. bulleravstängd uppgår 78 Dettamotor caen
från skoterskrammel drivmekanismen. När mät-är samma passerar

82området 50 kmtim uppgår bullret tilli konstant hastighet caen
storlekdBA. bullernivå i konstantDenna är stort sett oavsett

gällande bestäm-och motoreffekten. Vid bullermätning enligtmotorn
melser fullgasacceleration bullernivåer 85-86 dBAuppmäts runt

med motoreffekt på maximalt 80 hk. Vid högreskotrar motor-en
dessaeffekter tenderar bullernivån öka till 89 dBA. Föratt uppemot

2 SP 1995:35; Stenhoff, Akustik, Borås 1995.RAPPORT Anders
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motorstarka skotrar tillkommer dessutom mättekniskt problem.ett
delsDrivbandet slirar lätt underlaget. Det orsakar högremot en

dels förstörs underlaget förbullemivå då motorn varvar mer,
nästkommande mätning.

mätningStandarder för buller4.3 av

Bullerkrav och mätmetoder4.3.1

mätmetod enligt svensk standardBullerkrav och

utföras enligt svenskVägverkets föreskrifter skallMätmetoden enligt
GränsvärdetSIS i det följande SS.standard SIS 02 51 31 är

standardiserad förbifartskörningtill 85 dBA. Metodenfastställt är en
Ingångshastigheten i mätomrâdetacceleration fordonet.under full av

eller den hastighetlägsta 50 kmtimväljs till den motsvararsomav
varvtalsregulatorn tillåter.motorvarvtaldet maximala34 somav

mätomrâdet.kmtim vid inträdandet inonnalfallet innebär detta 50I
mikrofonen skall fulltlinje 10 föreskoternNär passerar en m

till dess skotern haroch hållas kvar i detta lägegaspådrag attges
efter mikrofonen. Under denlinje 10 mätspasserat passagenmen

Mikrofonenljudtrycksnivân med tidsvägning F.maximalt A-vägda
från skoternsavståndetskall placerad 7,5 mätt centrumm avvara

bullervärdetmarkytan. högstkörbana och 1,2 Det uppmättam ovan
mätresultat.anges som

192Mätmetoden SAE J

Recommendedmätmetod SAE J 192 SAEbl.a. USA tillämpasI en
1985level for snowmobilesPractice. Exterior sound mars som

Societyför ingenjörer,utformats den internationella organisationenav
fullgasaccelerations-Automotive Engineering SAE. Provetof är ett

prov.
tillåter överskri-till 78 dBA ochLjudtrycksnivân här angivenär ett

provplats,grund variationer igränsvärdet med 2 dB pâdande avav
spridning resultat frånnormalvindens inverkan ochtemperatur, av

från skoternsMätavstândetserieproducerade fordon. centrum av
markytan. Provetoch 1,2och mikrofonen 15,2körbana är m ovanm

medaccelerationsprov från stillastående,genomförasskall ettsom
längdmikrofonen. Mätområdets 45framfördrygt 20 ärstart ca m.m

mindrespridningen mellantill dessProvningen äratt provupprepas
medel-sida skotern beräknasLjudnivän för varje2 dB.än ettsomav

medelvärdet.det högstaoch ljudnivån för skoternvärde anges som
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forsknings-jämförelsemätningar Sveriges provnings- ochVid som
19913 de olikautförde år skiljer det dB i resultat mellaninstitut 7ca

Sverigeskillnad återspeglas i gränsvärdenametoderna. Denna
från amerikanskaUSA 78 dBA bortser den85 dBA; attom man

tillfrån mätvärdet med hänsyntillåter 2 dB drasmetoden att av
metoden medgeri praktiken innebäramätosäkerheten. Detta attuppges

amerikanskagränsvärde och orsakerna tillhögre attett avvara en
produkter inte klarar uppfylla de svenskaatt normerna.

Mätmetoden SAE J 1161

1161 SAESAE-mätmetod SAE JUSA tillämpas dessutomI en
Proce-Practice. Operational Sound Level MeasurementRecommended

förbifartsprovfor Vehicles 1983. Provetdure Snow mars är ett
skoterled.i exempelvisskall simulera körning i terräng ensom

dB.dBA och med tolerans 2Ljudtrycksnivån angiven till 73är en
provningutformad vidprovplatsenKraven sättär somsamma

förbifartsprov där skotemgenomförsenligt SAE J 192. Provet ettsom
kmtim. Mätresulta-hastighet 24 3mätområdet med ien avpasserar

vid mätning enligt SAE J 192.behandlas sättten somsamma

41-01ECE-reglemente nr

i reglementeför ECE harekonomiska kommission EuropaFN:s ett
mätmetodgränsvärden och41.01 fastställtECE-reglemente nr --
ljudnivåntillåtnaoch mopeder. Den högstaför buller från motorcyklar

för Snöskotrargälleroch identisk med dentill 85 dBAär satt som
signifikantfinns heller inte någonsvenska standarden. Detenligt den

i vissa länderECE-reglementet tillämpasmellan i övrigt.skillnad dem
buller från snöskotrar.för mätning av

1160Mätmetoden SAE J

SAE Ji SAE-dokumentetfinns regleradYtterligare bulleraspekten
for SnowProcedureOperational Sound Level Measurement1160 Ear

vidskall användasden metod1983.Vehicles Denmars somanger
faller således inomför ochbuller förarenmätning det utsättssomav

arbetsmiljöområdet.

Stenhoff.3 1991:18; Andersfrån SP RapportKartläggning buller terrängskotrarav -
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4.3.2 i någraBullerkrav andra länder

Finland

Finland har fram till den juli inte haft några bullerkrav på1 1995
snöskotrar. Vid bullermätning skotrar tillämpas den amerikanska
SAE-mätmetoden SAE J 192 med gränsvärdet 78 dBA. I samband

införandet bullerreglerna i Finland förmed har representanterav
Trafikministeriet inom några år sänkauppgett att attman avser
gränsvärdet med dB.5

Norge

norska myndigheterna har hittills inte buller frånDe snö-ansett att
skotrar förhållandetproblem. Detta beror sannolikt detär ett stort

frånsett råder skoterförbud idet, vissa undantag, generellt Norge.att
dag tillämpasI ECE-reglemente 41-01.

Nordamerika

I USA och Kanada den högsta tillåtna ljudnivån på 15,2är meters
vidavstånd från snöskoter 78 dBA vid acceleration och 73 dBAen

fart mätmetoderna. Ljudnivån 78 dBAkonstant enligt de amerikanska
svenska mätmetodens 85 dBA. vissai den Förmotsvarar stort sett

bulleravgivningen frånområden finns det särskilda bestämmelser om
snöskotrar.

Österrike

Österrike den har meddet förbjudet köra skoterI är att utan att enen
vissatillgängliga teknik utförd ljuddämpningsanordning. Förbästa

överdriven bullerutbredning.delar landet finns förbudett motav
ombesörja inte bulleråligger föraren fordonDet ett att att merav

nödvändigt.vadän äravges som

och nackdelar med mätmetod4.3.3 För- etc.

deprovnings- och forskningsinstitut har också kommenteratSveriges
institutetshar valt kortfattat återgeolika mätmetoderna. Jag att

överväganden i kapitel 6.synpunkter med hänsyn till mina
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mätmetoder i demed olikaolyckligtdetInstitutet konstaterar äratt
idetberotill dettaOrsakernaländerna.nordiska atttre uppges

faktiskaåterspegla detfullo kantillmätmetodsaknasdagsläget somen
snöskotrar.frånbullret

räknas denmätmetoden kanamerikanskamed denTill fördelarna att
hurreglerinnehåller klaraför skotrar. Denspeciellt framtagenär om

i devilket saknasskallbeskaffenhetmarkenskörbanan och ut,se
lufttemperaturpåVidare ställs kravmätmetoderna.norskasvenska och

mätmetodennackdelmättillfället. Envid ärvindhastighetoch att
föregåendedetframgått i1970-talet. Sombörjanutvecklades under av

gåendelångsamtfrånutvecklatssedan desssnöskoternhar dock en
fart-medfamiljemaskin,ochtilltransportmaskinocharbets- sport-en

påfår effekterdel modeller. Dettaför150 kmtimöver enresurser
Mätavstån-därmed påverkas.resultaten kanochprovningsunderlaget

förställetiockså 15,2längre,mikrofonfordon ochmellan ärdet m
resultatetavstånd påverkalångadettaMarkdärnpningen kan7,5 m.

packadhårt ärsnödjup och hur snönutsträckning,i större t.ex. av
bakgmndsbullret.ocksåpåverkarMätavståndetfuktighet.snönssamt

användningvidbeaktasmåste dettamed skotrarframtidI tystareen
metoden.amerikanskadenav

ytterligaremätmetodernaoch norska ärde svenskafrågaI enom
fordonsbullerutvändigtför mätningallmäntde gällernackdel att av

dessutomsaknasDetsnöskotrar.anpassade för justsärskiltinteoch är
vilkautföras ochskallför provningenspecifikation hur yttreen

körunderlagetskall02 31Enligt SS 51skall gälla.parametrar som
meddåligtrimmarNågotasfalt.ellerbetongmätplatsen somvara av

medgerVägverketkörunderlag.normala attskoterns prov-numera
denbrist iallvarligEnpackadutförs hårt snö.ningen annan

vad äruttryckligenintedenmetodensvenska är att somanger
mätningarna.slutresultaten av

regeringenshaftVägverket1.2.3 haravsnittredovisat iharSom jag
dekanmätmetodutforma gemensamtuppdrag antas avatt somen ny

problemenmedtillkommaför rättaskoterländernanordiska atttre
standarden.nuvarandemed den
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4.4 Vägverkets förslag till bullerâtgärder

4.4.1 Bullerbekämpning vid källan

Vägverket bakgrund resultatet Sveriges provnings-motanser av av
Snöskotraroch forskningsinstituts förslag till bullemorm för detatt

rimligt Snöskotrar skall kunna följa utvecklingstrendär att en
motsvarande de bullerreduktioner varit förmöjliga vägtrafik-som
fordon, där buller från lätta fordon inom år hösten 1996 inte fårett
överstiga 74-77 dBA och från fordon 77-80 dBA beroendetunga
på Vägverketsstorlek. ursprungliga syftadeuppdrag till sänkningen
till år 1998 med dBA.5 sänkningen enligt verket bör emellertid ske
i två eftersom i kort perspektiv till år inte1998 pâräknarsteg ettman
någon betydande teknisk utveckling med hänsyn till de normala
industriella ledtidema.

Vägverket föreslår därför gränsvärdet för buller från denatt
januari1 1998 skall sänkas till 82 dBA. ställnings-Dettaatt vara

tagande baseras det i dag finns goda exempel på skotraratt som
eller med ringa modifiering kan bringas uppfylla sådanutan atten en

standard. medellångtI perspektiv till år 2000 kan utveckling påett en
motorsidan och effektiva ljuddämpningsåtgärder ytterligare buller-ge
reduktioner. Härigenom verket den möjliga effekt förstörstaattanser
miljön kan åstadkommas kraftiga störningar uppträder påutan att
skotermarknaden. Nedtrappningen gränsvärdet anpassad till vadärav

kan rimligt uppnå för skoterindustrin med hänsynattsom anses vara
till dess storlek och hittillsvarande utvecklingskapacitet. Jag delar
Vägverkets uppfattning förslagoch verkets till gränsvärdenattanser
för buller lämpligen bör kunna ingå i miljöklassningssystem.ett

Vägverkets förslag i sin helhet läggs bilaga till betänkandet.3som

4.4.2 Snöskoterbuller verkligbör framfartmotsvara

Enligt direktiven bör vid valet mätmetod för de emissionerav som
uppdragingår i mitt från skotrar bl.a. laboratorietester ochmotorerav

internationellt standardiserade mätmetoder övervägas.
En mätmetod för buller från snöskoter bör innehålla möjligheter till
reproducerbart resultat för eliminera möjligheterna till mätfel.ett att

betänkandet Naturupplevelser buller kvalitetI värnaattutan en-
SOU 1993:51 förordades laboratoriemetod för snöskotrar.en
Provnings- och forskningsinstitutets bedömning emellertidär att en
sådan metod skulle ofullständig bild det verkliga bullret.ge en av

till bullemorm; SP Rapport 1995:35, Anders Stenhoff,Terrängskotrar Förslag-
1995.
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möjligt få med ljuddet härvid intetill dettaBakgrunden ärär attatt
faktiska körför-transmission och drivband påfrån sätt motsvararsom

utrustning såsomockså speciellMetoden skulle krävahållanden. en
fördyra provnings-vilket skulleforcerad ventilationprovbänk, m.m.

bliskulle ocksåKylningenkostnaderna avsevärt. motorernaav
skoterrnodeller använderför vissakomplicerad då snö extrasomman

kylmedium.

till mätmetodFörslag4.4.3

nordiskforskningsinstitut har föreslagitSveriges provnings- och en ny
standardenden nuvarandevidareutvecklingmätmetod. Den är aven

möjligt elimineraså långtsyftar till31. FörslagetSS 02 51 att som
Resultatmässigt erhålls imätfel.tillmöjligheterna stort sett samma

högrestandarden, mednuvarandemed denmätvärde enmensom
reproducerbarhetför metodensMätnoggrannhetenreproducerbarhet.

skillnader-dB. Deligga inom 2utprovning störstahar vid uppmätts i
driftsför-föreslagna metodennuvarande och denmellan den är attna

beskaffenhet och väderlek harmätplatsenshållanden, mätinstrument,
resultatberäkningen används dessutomVidpreciserats noggrant.mera

reproducer-vilket också högremedelvärdeett tre ger enpassager,av
inte hellermätmetoden finns detsvenskaden nuvarandebarhet. I

slutresultatetvadbeskrivninguttrycklig ärnågon över avsom
Även i förslaget.justeratsdetta harmätningarna.

ochProvnings-förslagitsmätmetoddenVägverket förordar som av
för deavseddMätmetodenforskningsinstitutet. är att vara gemensam

skandinaviska länderna.tre
inställda tillpositivtförsiktigtmyndigheternafinskaDe är en ny

finnsbullerkrav. Detnordiskamätmetod ochnordisk gemensamma
dåtakt,allt för snabbskärpningar iföra framtveksamhetdock atten

mycketsigskoterindustrin, ifinska ärdendetta kan hämma som
Finland.hemtrakt ibetydelsefull för sin norra

bullerklagomåltid fåttmyndigheterna harnorskaDe senare
mätmetodpositivtsnöskotertrafiken. Defrån gemensamen nyser

vill deföreliggerförslagutredningenskravnivå. Närtillhörandemed
antalskoterproblemlösning sinafördel demgärna ta egnaenav

skotrar 35 000.
bullernivåerförslag tillVägverketskapitel 6 tillåterkommer iJag

och mätmetod.
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4.5 Vägverkets möjligheter till kontroll av
efterlevnaden

4.5.1 Ibruktagande fordonav

Innan fordon får i måstebruk det ha godkänts vid ellerett tas typ-en
registreringsbesiktning. typbesiktningEn kräver tillverkarenatt gene-
ralagenten har tillstånd till sådan besiktning. Det utfärdasett en av
Vägverket. Efter genomförd typbesiktning kan identiska fordon sättas
i trafik besiktning. Fördelen med inte behövaännuutan atten
besiktiga varje enskilt fordon uppenbar, särskilt då serierär större
skall introduceras på marknaden. Härigenom kan hanteringen förenk-
las och kontrollkostnaderna hållas på rimlig nivå atten genom
tillverkarengeneralagenten intygar varje fordon skallatt som

Övrigaregistreras identiskt med det typbesiktigade exemplaret.är
fordon bli föremål för registreringsbesiktning.

De sanktioner förVägverket tillämpar närvarande för dem vilkas
produkter inte uppfyller frånkraven samhällets sida förbudär mot
utfärdande indragningtypintyg och tillstånd till typbesiktning.av en av

Systemet fungerar förbra bilar eftersom seriestorleken betydandeär
och tillverkarens Vi har vidare i Sverige general-är stora.resurser

och återförsäljare allmänheti stabila. Motparten känneräragenter som
sin produkt väl och mån sin marknadsprofil och renommé.är om

Snöskoterrnarknaden fungerar inte riktigt det enligtsättet
Vägverket. Seriestorleken för den svenska marknaden liten och detär
sker säsongsvis försäljning innebär det ibland förenatäratten som
med svårigheter för finnakunna exemplar efterkontroll ochatt ta ut
lämplig provmiljö. Vägverket har funnit efterkontroller detäratt
viktigaste instrumentet för bullerstandarden. Sådanupprätthållaatt
efterkontroll enligt verket dock förenad med kostnader inte kanär som
föras typgodkännandeinnehavaren, fårde verket bekosta.över utan
Denna aktivitet har konkurrera med all övrig verksamhet ochatt
omfattningen dessa kontroller lägre kan önskvärt.är änav som vara

villJag här erinra det i kostnaden för typgodkännande ävenattom
räknas in ersättning för efterkontroller.sådana förefaller såledesDet

praktiskt och administrativt problem bristenänettsnarare vara
resurser.
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bullerkontrollbättreförslag förVägverkets4.5.2 en

kommande bullerregleroch ärnuvarandeefterlevnadenökaFör att av
enligtefterkontrollerna lösesfinansieringenväsentligtdet att av

medi sambandavgiftinföraGenomVägverket. uttasatt somen
systematiseramöjlighetterrängskotrarregistreringen öppnas attenav

efterföljande sanktionerunderlag föroch erhållaefterkontroller ett gott
tillverkareimportör.mot

levererade skotrarserievisarefterkontroll dessutomOm att enen
bulleravgift kanvidareVägverketföreslårhög bullerniváhar för att en

storlekBulleravgiftenstypbesiktning.förtillståndshavarenuttas av
bullergräns-överträdelsevidskalaprogressivbaseras påbör moten

registrerade skotrar.antaletproportion tilloch ivärdet
lösningoch kräver ärskotrarproblem medYtterligare ett ensom

bilregisterkungörel-ibestämmelsernaenligtregistrerasskotrarnaatt
registre-videller godkäntstypintygupptagits iskoternutan attsen,

tilllämnasregistreringsskyltarinnebärringsbesiktning. utDetta att
fall gårmångaIfyller kraven.deinteskotrar prövatsännu omsom

registreringsbesiktning.vidare ochinte görskoternägaren enav
kommerolämpliga skotrarochskattsamhället mistegårDärmed om

mellan skotraråtskillnadtydligböranvändning. Dettill somenvara
därförföreslårVägverketgodkända.inteoch degodkända ärär som

fordon intesåändras1972:599bilregisterkungörelsen10 § attatt
vidgodkäntstypintyg elleriupptagitsdeinnanregistreraskan

registreringsbesiktning.
efterkontrollernatill hurförslagmedi kapitel 7återkommerJag

kunnaskallnuvarandeibristernaocheffektiviseras systemskall kunna
avhjälpas.
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Avgasemissioner från snöskotrar5

Emissionskrav saknas5.1

Snöskotertrafiken har ökat5.1.1

skotertrafi-därmedskoterantalet och1980-talen haroch1970-Under
för ellervad planeratsutsträckninglångt äniken ökat större somen

snöskotertra-regleratolikaSamhället har sättförväntats.vad som
miljön.människorsåvälskadorna påför begränsafiken att som

ochtrafiken ökatallteftersombyggtssuccessivtRegler har upp
gällertill vadoacceptabla. Iblivitmed denolägenheterna motsats som

fåravgasutsläppenhurregleringi dagför bilar saknas stora varaaven
bilarjämförelse medde vidDettafrån snöskotrar. trots att geren

dentill följdbl.a.förorenadeutsläpphögreväsentligt avavgaser,av
ioljeinblandningenochförbränningen i tvåtaktsmotorerofullständiga

bränslet.
detkan innebäraförorenandeutsläpp attSnöskotrarnas avgaserav

frånluftföroreningarhaltermycket högaförekommalokalt kan av
bidrar.s.k. 4-hjulingardem, ävenmen

medfört utsläppenutveckling hartekniskAvgaskrav och att av
partik-kväveoxider ochkolmonoxid, kolväten,föroreningarreglerade

ochfrån både lättaavdunstningsförlustfalloch i vissa tungalar
betänkan-tilli inledningenhar redovisatSom jagminskat.fordon har

fåochoreglerade fordonsgrupperhittillskommer attdet motorer en
Såväl här hemmatotala utsläppen.för debetydelsestörre som

undersökningar utsläppenvisarfrämst i USA,utomlands, att av
oregleradefrån dessakolmonoxidochbl.a. kolväten grupper av

luftföro-tillobetydlig omfattningickebidrar iochfordon motorer en
redogjort förjagför smâmotorerde avgaskravreningarna. Förutom

Environmentalnaturvårdsverket,amerikanska3.6 har deti avsnitt
förslag tillframlagti november 1994Protection EPA,Agency ett

Remisstiden utgårför utombordsmotorer.testmetoderochavgaskrav
år 1998. Detinföras frånoch kraven kommernovember 1995i att

1994:36.naturmiljön Dsi Snöskotertrañkens effekterNaturenSnöskotern -
7 1991, EPA-2lA-November,Vehicle Emission Study Report,Nonroad Engine and
2001.
3 Per-Arnetill skoterleder;Luftkvalitetsmätningar i anslutningSkoterns julafton - luftvårdsforskning, GöteborgLindskog, Institutet forSvanberg och Anne ochvatten-
1995.
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för avgaskrav för bilar med infasningstegvis skärptaresystem en av
krav tillämpas för dessa kategorieräven jfr avsnitt 2.2.1.ävenavses
Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa ECE, liksom inom
EU, pågår arbete med införa bestämmelser för iett att motorer
traktorer föroch arbetsmaskiner. Däremot saknas gränsvärden för
avgasutsläpp och krav på avgasreningssystem för Snöskotrar även
internationellt.

Ökat5.1.2 effektuttag bekostnad reduceradeav
avgasutsläpp

Dagens terrängskotrar generellt utrustade med tvåtaktsmotor.är sett
allra flestaDe dessutom utrustade med förgasare,ärmotortypema

vilket kan betyda bränsletillförseln inte särskilt väl. Härige-att styrs
kan utsläppen kolmonoxid och kolväten ligga på ofördelak-nom av en

tigt hög nivå. Endast någon eller några enstaka har försettsmotortyper
med för bränsleinsprutning. förutsättningarnaDetta ärsystem en av
för bränsledistributionen skall ske på minskar emissio-sättatt ett som

acceptabelEn emissionsnivå uppnås emellertid inte enbartnema.
åtgärd.denna Resultaten från emissionsmätningar på motorgenom en

snöskotertill visar utsläppen från snöskotermotortvärtom medatt en
bränsleinsprutning mycket frånär förgasarmotorstörre än tillen
snöskoter jfr avsnitt 5.2.2. Optimeringenäven ha såledesmotornav
skett högre effektuttag i stället för lägre föroreningsutsläpp.mot mot

5.2 Emissionsbilden från Snöskotrar

5.2. 1 Naturvårdsverket

Naturvårdsverket lät år 1989 3K Engineering samlad beräk-göra en
ning utsläppen från oreglerade fordon, däribland snöskotrar. Verketav
har redovisat resultaten i Luftföroreningar från arbetsfordonrapporten

Handlingslinjeñ från år 1990. Utsläppen för snöskotertrañken-
år 1988 och baseras på 130 000 skotrar 10 000 användsavser varav

i yrkestrafik.
De Snöskotrar fanns vid tidpunkten för rapporten antogssom vara

försedda med tvåtakts bensinmotorer inom effektintervallet 8 till
40 kW och försedda med oljesmörjning. detAv totalaseparaten
antalet skotrar 40 000 drivas med traditionell oljeblandaduppgavs ca
bensin. Den genomsnittliga motorstyrkan beräknades 18 kW medvara

4 Avgasutsläpp från snöskotermotorer; MTC 9409 A; Anders Laveskog.
5 Naturvårdsverket Rapport 3756.
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%.belastningsfaktor 30 Detuppskattad motsvarar en genom-aven
mindrebensin timme. Enbensinförbrukning 2,3 litersnittlig perav

kommersiellformengagerade i någoneller 10 000del antogs avvara
förmotsvarandetimâr, medandrifttid 500och haverksamhet en

totalaDenuppgick till 40 timmar.brukanvända för privatdem
m3000beräknades till 25snöskotrarnabränsleförbrukningen hos ca

bensin.
Engineering3Kfrån harsnöskotrarsammanlagda utsläppenDe av
framgåri år. Somuttrycktföljande,uppskattats enligt ton avper
Västerbot-Länsstyrelsen i1.2.4 harsammanställningen i avsnitt även

snöskotertrañkensberäkninguppgifter fördessalän använt avtens
avgasutsläpp.samlade

från snöskotrarUtsläppTabell 5:1

i tonårUtsläppFörorening

2007Kolväten HC
6009Kolmonoxid CO
240Kväveoxider NO,
240Partiklar
84051C02Koldioxid

3756NaturvårdsverketRapportHandlingslinjer;frånLuftföroreningar arbetsfordonKälla: -

beräkningförgramkWhuttryckta i använtsemissionsfaktorerDe som
framgår tabell 5:2.utsläppenav

gkWhEmissionsfaktorer uttryckta iTabell 5:2

NO, PartiklarCOHC

4 15 1,1Diesel 90 kW 2
Bensin

200 5 52-takt 20 kW 150
150 10 0,54-takt 30 kW 15
100 10 0,54-takt 80 kW 10

3k EngineeringABKälla:

5.2.2 Motortestcenter

utförtMotortestcenter MTC har uppdrag Naturvårdsverketav
Snöskotraravgasmätningar iEmissionsprovningarna skeddetre

motorbänk där den utgående till vattenbroms.motoraxeln kopplades en

° Avgasutsläpp från snöskotermotorer; MTC 9409 A; Laveskog.Anders
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Provningen utfördes vid förrepresentativa lastpunkter Demotorn.
provade skotrarna dels 1982 års modell representerarvar av somen

fortfarande mycket använd dels tvâ skotrar 1992motortyp,en av resp.
från skoter1994 års modeller, inlånade generalagenten. För lnr

referensbensin med inblandning konven-användes bränslesom av en
luftkylda övriga två drevs medtionell tvåtaktsolja för Demotorer.

frånanvändes tvåtaktsoljareferensbensin och Smörjmedel ettsom
smörjsystem.separat

Till skillnad från de andra dentredje heltDen motorn varvar ny.
dessutomförsedd bränsleinsprutning. Cylindervolymenmed störrevar

inte förhög. Mätutrustningen medgavoch maxeffekt 75 kW mycket
utsläppenprovning vid full effekt, beroende pådenna skoter att av

50 000 redan vidkolväte mätinstrumentens ppmöversteg övre gräns
effektuttaget 25 kW.

följd tvåtaktsprincipen hos relativtEmissionerna tillär motorernaav
låga för kväveoxider och höga för kolväten. Kolväteutsläppenextremt

% till tillförda bränslemäng-varierar mellan 20 och 75 den motornav
katalysator och 100den, vilket tio gånger för bilänär utanmer enca

katalysatorbil. starkastetill 10 000 gånger för Denän motornmer en
huvudsakligen beståendehade också mycket höga partikelutsläpp, av

ungefär till gångeroförbränd olja. Partikelutsläppen lika 10storavar
förbrukad bränslemängd jämfört med dieseldriven lastbil.större per en

Utsläppen kväveoxider högst 100 gtim. De storaav var som
utsläppen kolmonoxid bränsleförbrukningenoch kolväten gjorde attav
blev hög. Under de driftsförhållandena långtpasseradevärsta änmer
hälften bränslet oförbränt motorn.av genom

Skillnaden i utsläpp från förgasar- insprutningsmotom ärresp.
mycket tillDetta delen följd optimeringenär störstastor. atten av
skett hög motoreffekt. Nedanstående tabell belyser dennamot en
skillnad. Effektuttaget på motoraxeln båda falleni 8 kW.är ca

Tabell 5:3 Utsläpp från tvåtaktsmotor

Förgasarmotor lnsprutningsmotor
Motoreffekt Motoreffekt
30 kW 75 kW

Kolväten gtim 313 5 968
Kväveoxid gtim 3 18
Kolmonoxid kgtim 3 4

Insprutningsmotorn släpper gånger19 kolväten och gånger7ut mer ca
kväveoxider förgasarmotom. Utsläppen kolmonoxidän iärmer av

lika. Jfr tabell 6:1 Utsläpp från fyrtaktsmotor.ävenstort sett
Hälsofarligheten på det kolväteutsläppet beror påuppmätta mest

bensen, och andra bensinkomponenter och ungefär likaäraromater
många gånger de skillnaderna i kolvätevärdet.större uppmättasom
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Biologiska för bl.a. undersöka hälsofarligheten i partiklarnatester att
ingick inte i provserien. I de ursprungliga planerna för avgasprojektet
skulle biologiska utföras under år 1995. Detta har skjutitsäven tester

obestämd framtid.upp en

tekniskaLuleå högskola5.2.3

utförtuppdrag Naturvårdsverkethögskola harLuleå tekniska av
snöskotrar7. Högskolans haremissionsmätningar rapporter avav

användasNaturvårdsverket överlämnats till utredningen att som
miljöklassningssystem för snöskotrar.underlag för ett

utprovning belastningscykel ochhar omfattatMätningarna av en
kväveoxider. Provningarna harkolväten, kolmonoxid ochmätning av

tagitskompletta fordon chassidynamometerutförts med somen
för ändamål. består drivbandfram vid högskolan detta Den ett somav

hydraulisk bromsar bandet för verkligvia att motsvarapumpen
på i varierad hastighet. Belastning ochkörning. Skotern körs detta

effekt driv-hastighet härvid och därefter beräknas påmäts uttagen
bandet.

Två har identisk med denskotrar Denprovats. var som prova-ena
des vid då med beteckningen skoter 2. Den andraMotortestcenter

försedd med fyrtaktsmotor, normalt används i ultralättasomvar en
grundutförande,flygplan. Skotern således modifierad från sitt dockär

enbart med avseende på jfr avsnitten 3.2.2 och 4.1.2.ävenmotorn
några delar utbytta. Vid provningen användes oblyatI övrigt intevar

skedde från oljetank. Resultatenbränsle och smörjningen separaten
kan sammanfattas enligt följande.de två provseriemaav

kolmonoxid ochProvning skoter 2 visade emissionemaattav av
% till-kolväten höga. Kolväteemissionerna mellan och 1914ärär av

%fört under Vid tomgång kolväteemissionema 25bränsle körning. är
tillfört bränsle. Provningarna skoter vid Motortestcenterav av samma

visar vid körning till 30 % och vid tomgång %.10 50ca
Skotern med fyrtaktsmotor uppvisar emellertid emissions-en annan

% vidbild. Kolväteutsläppen ligger mellan och 2 tillfört bränsle1 av
samtliga mätpunkter. Skillnaden i utsläpp kolmonoxid däremotärav

fyrtaktsmotom. kväve-inte så mellan tvåtakts- och Utsläppenstor av
frånoxider dock 3 till 100 gånger för fyrtaktarenär större än en

fråntvâtaktare. fördelarna med fyrtaktsmotomEn är att avgasernaav
tillsatsdenna betydligt enklare exempelvis medär att av enrena,

7Avgasmätningar Snöskotrar Mätrappon 95-01. Avgasmätningar på snöskotrar --
Mätrapport 95-05-03; Avgasnorm för snöskotrar forskningsrapport, TULEA-

Karl-Erik Tingvall.1995:26, Egebäck och Bror
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emellertid fyrtaktarens principinnebärdettakatalysator. Oavsett att
kväveoxider ökar.utsläppen av

nedanstående tabellsammanfattaskan ifrån mätningarnaResultaten
fyrtaktsmotortvåtakts-frånmellan utsläppskillnadendär resp.en
6 kW.drivbandeteffektuttagetbåda fallenframgår. I är ca

fyrtaktsmotorfrån två-Tabell 5:4 Utsläpp resp.

FyrtaktsmotorTvåtaktsmotor
MotoreffektMotoreffekt

kW3030 kW

68937gtimKolväten
138lgtimKväveoxid

45kgtimKolmonoxid
10 15Koldioxid kgtim

från tvåtaktsmotorgångerkolväten 14utsläppet störreSåledes är caav
från fyrtaktsmo-gångerkväveoxider 107 störreoch utsläppet caav

torn.

för avgasutsläppenbetydelseMätmetodernas5.2.4

rapport Naturvårdsverket gjorttillhögskola har i sinLuleå tekniska
från provseriema vid Motortestcenterresultatenjämförelse mellanen

jämförelse mellandirektkonstaterasoch högskolan. Där att en
möjlig Dettaskotern inteavgasmätning göra.är attmotorn resp.

varvtal ochdriftparametrarskillnader mellanberor temperatur,som
påförgasarsystemetmotorbelastningar. Som exempel att enanges

tvåtaktsmotorvinterklimat. Enskoter normalt kalibrerat ärär mot
insugningsluften.temperaturvariationer hoskänslig försärskilt

någotdenna underdärför skett vidMätningarna har temperaturer
driftsförhållanden.möjligt spegla verkliga0 °C för så näraatt som

3 forskningsrapport, TULEA 1995:26, Karl-ErikAvgasnorm för snöskotrar Egebäck
och Bror Tingvall.
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Tabell 5:5 Relativ jämförelse mellan emissionsnivåer vid ochmotorprov
fordonsprov

bränsle Fordonsprov, gl bränsleMotorprov, gl

CO HC NO, Varvtal, CO HC NO,Varvtal,
rmrm

181 0,042000 348 0,45 2000 215444
0,69 5350 466 109 0,075355 555 135

128 0,17587 120 0,50 6200 6926300
0,1863 0,54 6100 607 1286300 726

6550 518 117 0,446300 631 89 1,61
6400 617 133 0,336300 628 117 4,13

0,886300 614 124 5,41 7000 392 111
4,58 6950 366 136 1,746300 607 133

1995:26.Källa: Avgasnormför Snöskotrar;TULEA

tvåförsta betraktelse värdena i devidI attrapporten en avanges
samband mellanblir synintrycket det saknas logiskttabellerna att ett

fordonsprov. Vidarede data resultaten frånär motorprov resp.som
finns förkonstateras den skillnaden mellan värdeparenstörstaatt

utsläppsnivån vid fordonsprov. Dettakväveoxidutsläppen, där lägreär
vidinsugningsluften till låg under 0 °Cbero på att motornuppges

föreskrivenfordonsproven. däremot utfördes vidMotorproven en
lägreinnebär eller högre. Deprovtemperatur rumstemperatursom

grundsinutsläppen kolmonoxid och kolväten i fordonsproven harav
i och vid tomgång fyllnadsgraden ivid vissa varvtal är motornatt

insugningsluften.bättre, bl.a. beroende på låg temperatur
järnförel-har del den gjordaUtredningen låtit Motortestcenter ta av

och förs fram i forskningsrapporten.delar de synpunktersen man som
bådaSåväl Luleå tekniska högskola Motortestcenters attansersom

utföras vidskallmetoderna bör användas så sätt att motorprov
vidtypgodkännande lämpligtmedan fordonsprov kan t.ex.vara

iövervägandenkontrollbesiktning. återkommer till detta i minaJag
kapitel

5.2.5 Institutet luftvårdsforskningför ochvatten-

Som jag har redovisat Institutet föri inledningen betänkandet harav
luftvårdsforskningoch företagit mätningar förore-IVLvatten- av

ningshalter lufteni i anslutning till skoterleder i Krokoms kommun.
I resultaten genomförts harde mätningaröverrapporten attanges som
karaktären stickprovsmätningar. de förhållan-De återspeglar enbartav
de urvalförelåg under provtagningen och uppvisar tendenser. Ettsom

mätresultaten återges nedan.av
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och 30 frånfrån skoterledplacerad 10 vägmätpunktenHotellet,Station mca m
för skotrar.samlingsplatstillikaDen689. är

pgmä Hotellet, Krokomsvid Station 1 kommunmätningarfrånVOC-resultat5:6Tabell

o-xylenetyl- m p-butyl-oktantoluen +bensentid nonan
xylenbensenacetat

0,77,25,3 19,70,1238,9 4,254,524-27 jan
30,4 2,280,922,90,2598,3 12,7216,427-29 jan

1,0 0,12,50,81,66,52,713vecka
0,7 0,21,60,53,6 0,21,6vecka 14

0,32,35,71,815,9 0,418,4vecka 15
1,21,0 2,65,52,216vecka --

1995.IVL-rapport.anslutningtill skoterleder;LuftkvalitctsmämingarijulaftonSkoternsKälla:

Åkersjön, skoterled.frånplacerad 2-5mätpunktensStation m

Åkersjön,pgm3 Krokoms kommunvid station 3mätningarfrånVOC-resultat5:7Tabell

o-xylenetyl- m p-butyl-toluen oktanbensen +tid nonan
xylenbensenacetat

2,061,651,4 154,70,1312,8 4,777,127-29 jan
0,00,92,10,75,4 2,92,413vecka
0,20,8 2,51,69,72,4vecka 14
0,210,3 4,33,40,621,310,0vecka 15

3,81,42,6 7,316vecka - -

1995.Luftkvalitetsmâtningari anslutningtill skoterleder;IVL-rappon,julaftonKälla:Skotcms

Övre, vilketfrån skoterled50 lokalmätpunkten placerad ärStation ettca m
för övriga tabeller.avståndbetydligt längre än

Övre,pgm3 Krokoms kommun.mätningar vid Stationfrån5:8 VOC-resultatTabell

o-xylenetyl- p-oktan butyl- mtid bensen toluen + no-
xylenbensenacetat nan

32,4 2,60,7 24,2 87,4jan 244,4 795,5 16,727-29
0,1 0,10,1 0,21,3 0,7 0,1vecka 13
0,4 0,10,3 1,01,8 8,2 0,1vecka 14
0,3 0,20,2 0,71,3 1,4 0,2vecka 15

0,616 2,0 6,7 1,0vecka -

i anslutningtill skoterleder;IVL-rapport,1995.julafton LuftkvaliuetsmätningarKälla:Skoterns
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pgm3 Ring-stationmätningar vidfrånVOC-resultatTabell 5:9
skotertrañki Krokoms kommunvägen, inne utan

etyl- m+pbu-tolu- 0k-ben-tid no-o-
xylenben-tyl- nantanensen -

xylensenace-
tat

0,10,30,70,20,11,61,2vecka
0,10,51,30,43,6 0,22,813
0,20,30,80,23,2 0,31,5vecka

1,02,31,61,38,12,414 --
vecka
15
vecka
16

1995.IVL-rapport,till skoterleder;i anslutningLuftkvalitetsmätningarjulaftonKälla: Skotems

flyktigamätseriemasammanställningarnaframgår överSom avav
antyderVOCCompoundsVolatile Organicorganiska ämnen ovan-
påverkaskotertrañk tycks kunnabegränsadrelativtde ävenatt en

med de gränsvärdenjämförelseskoterlederna. Ennärområdet till som
det tyskabensenhalter liggervisar flera överredovisas uppmättaatt

pgm3 Englandochriktvärde för halter i gaturumgränsvärdet 8 som
;tgm3 märkaårsmedelvärde. Välflytande är16ppb, dvs.5 attsom

lågrisknivåöverskrider densamtliga värdenockså nästanatt som
ppb 1,3för bensen 0,4föreslagitför miljömedicin harInstitutet -

;tgm3°.;tgm3 detta38-44 Omoch xyleneroch toluensumma
medger inte denlângtidsmedelvärdeförförhållandetäräven ett

enligt Institutet.mätomfattningenbegränsade avgöraatt
genomgåendekväveoxidutsläppenbekräftar ocksåMätningarna att

låga.är
redovisarmiljön och IVLfrån mätningar i denDe resultat yttre som

itvå halvt dygn ochochalla medelvärden för kortastär ettsom ca
relativt litet antalflertalet fall sju dygn. IVL konstaterar ettatt omca

mätresultaten dettill de erhållnafordon dygn upphov ärgerper
haft hög emission.enskilda fordonetrimligt detatt anta att en

haltvariationinnefatta relativtMedelvärdena torde enligt IVL storen
halter just skotrarnainbegripa högatiden, dvs. näröver momentana

trafik förekommer.låga värden då ingenmätpunktenpasserar resp.

9 792. R.Miljöövervakning programförslag. [MM-rapportHälsorelaterad ett-
miljömedicin, KarolinskaLjungkvist, Viktorin, Institutet förFransson-Steen, S K.

institutet 1992.
Fransson-Steen,IMM-rapport 394. R.hälsoriskbedömning bensen.Uppdaterad av

Karolinska institutet 1994.miljömedicin,Ljungkvist, Viktorin, Institutet forK.
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i studien mätningarna begränsadeden reservationenIVL ärgör att
genomfördes dessutomoch vissa mätningar undertill sin omfattning

tillsammansspridningsförhållanden. visar emellertid,Deogynnsamma
Luleå tekniska högskola ochfrån studierna vidmed resultaten

ickeskotertrafiken i framtid kan utgöranäraMotortestcenters att enen
i Sverige.flyktiga organiskaobetydlig källa till ämnen

från snöskoterparkEmissionsläget dagens5.2.6

också emissions-utsläppen ökar ändrastakt med kunskapernaI att om
jag redogjort för underprovning skotrarfaktorerna. Vid den somav

emissionsfaktorer förhögskolan uppskattat följandeavsnitt 5.2.3 har
rimliga.avgasutsläpp som

uttryckta i gkWhTabell 5:10 Emissionsfaktorer

PartiklarHC C0 NO,

Bensin
2-takt 20 kW
4-takt 30 kW

Källa: för Karl-Erik Tingvall, LuleåAvgasnorm snöskonar; Egebäckoch Bror tekniska
högskola.

Det amerikanska naturvårdsverket har också uppskattatEPA emis-
sionsfaktorer för frånsnöskotrar. De härrör november 1991. De
framtagna faktorerna innehåller data justerats för beräknadsom en
försämring med avseende på skoterns ålder och sådanutan en
försämring tabell 5:11. faktorer avviker något från tidigareDessa
uppfattning.

EmissionsfaktorerTabell 5:11 uttryckta i gkWh

Bensin 2-takt
försämringUtan

Med försämring

Källa: EPA 1991.

avgasmätningar utförtsDe såväl Luleå tekniska högskolasom av som
Motortestcenter indikerar emissionema från moderna Snöskotrar äratt
högre vad i den bedömning totalutsläppenän 3Kantogssom av som
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därförUtredningen harNaturvårdsverket.gjorttidigareEngineering
försökt10i tabellredovisasemissionsfakotrerdemed hjälp somav

gäller.ingångsdataFöljandeberäkning.tidigareuppdatera

10 000yrkesmässiga000140Antal: varav

25 kWMedeleffekt max:

maxeffekten%30Belastningsfaktor: av

yrkesskotrartimår för500Driftstid:
skotrarövrigatimår för50

200gkWhkolvätenEmissionsfaktorer:
400gkWhkolmonoxid

gkWh 3kväveoxider
gKWh 5partiklar

belastnings-maxeffektantalUtsläppenBeräkningsmodellen: xx
emissionsfaktorer.driftstidfaktor xx

tonårSnöskotrarfrånTotalutsläppTabell 5:12

SummaSnöskotrarSnöskotrarFörorening
yrkestrañkfriluftsändantål

Ny3KNy3KNy3K
beräkn.beräkn.beräkn.

250200 17500 7500 7750 492 700Kolväten
5009 600 340006 000 1519 500600Kolmonoxid 3

240 24510015090 145Kväveoxider
240 43519015024590Partiklar

53Svaveldioxid 2 ..... . 8405132 40019 440Koldioxid ....

modernaprestandanframgårdet föregåenderedogörelsen iAv att
kW år1986 till 35från 20 kW årårökat underskotrar senare -

uppgifter-bakgrundmedför ökade utsläpp. Mottrend1991. Denna av
generellt skulle kommamedeleffektentabell och förutsatti 12 attna

tillkolväteutsläppen beräknasför alla skotrar kan35 kWligga överatt
tonår.000 30 000storleksordningen 25 -
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5.3 tillFörslag avgasnonn

5.3.1 Svårigheter med avgasrening

Naturvårdsverkets uppdrag till Luleå tekniska högskola innebar att en
i två för minskningen emissionerna skulle definie-stegavgasnorm av

Nonnen för skulle1 kunna uppfyllas modifieringstegras. genom en
befintliga motorkoncept, medan för nivå 2 skulle krävaav normen en

motorteknisk utveckling.
Högskolan emellertid för bör1 krävaävenatt steganser normen en

viss utveckling främst vad gäller tillförselnmotorsystemet,av av
bränslet till cylindrar. betyderDet måste antingenmotorns att motorn
förses med för bränsleinsprutning eller också med bättresystem en

förgasare.utvecklad bör utformadDen medvara en noggrannare
kalibrering bränsletillförseln det för snöskoterdrift aktuellaöverav
området för varvtal och belastning optimeras för skoternsmotorns som
användningssätt. Sänkning effektuttag framstår därvidmotornsav som

nödvändig åtgärd för minska emissionerna enligt högskolan.atten
framgått tidigareSom har jag ifrågasatt de höga motoreffekter-även
finner därförJag högskolans ställningstagande tilltalande dennaina.

del.
Tvåtaktsmotom har ofördelaktig emissionsbild vad gälleren

utsläppen kolväten och kolmonoxid jämfört med fyrtaktsmotorn,av
fördelaktigare för kväveoxider.men en

Om tvåtaktsmotoms utsläppsnivåer för kolväten och kolmonoxid
ställs i dag känd teknik för avgasrening högskolans bedömningärmot
den avgasrening med katalysator för nuvarande motorkoncept inteatt
kan rekommenderas. oförbräntMängden bränsle i måsteavgaserna
minskas inte den termiska belastningen på katalysatorn skall bli förom

Oljeinblandningen i bensinen dessutom medförakan katalysa-stor. att
inaktiveras och eventuellt igen avlagringar.täppstorn av

det föregåendeI har det också framgått det svårt medäratt att
befintliga och efterrnontering olika avgasrenande anord-motorer av
ningar nå bra hållbaraoch resultat i syfte minska emissionerna.att

Valet står därför emellan tvåtaktstekniken måste utvecklas elleratt
också motoraltemativ väljs. Båda dessa börvägaratt ett annat vara
framkomliga för åtminstone i kortare perspektiv minskaatt ett
emissionerna.

För tvåtaktsmotom finns det möjlighet minska emissionernaatt
förbättrad styrning bränsleflödet och emissionernaett motgenom av

optimerat effektuttag.
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vid förstaavgasemissionemaförGränsvärden5.3.2 ett

steg

på Snöskotrarochtill Snöskotrarbådemätningar påUtförda motorer
föroreningsut-visatbelastningscykel harrealistiskefterkörda atten

detsåmedoch kolväten ärkolmonoxidsläppen stora attavgasernaav
åstad-det kanutvecklingteknisklångtgående änkrävs sommeren

monteringmotorstandard ochnuvarandebibehållandemedkommas av
Mängdenreningsanordning.liknandenågonellerkatalysatorav

vilketkatalysatorn,överhettningorsakaribränslerester avavgaserna
medAvgasreningförsämras.verkningsgrad snabbtdessleder till att

rekommende-därför intekanmotorkonceptnuvarandemedkatalysator
ras.

förför kortnågottill 3 årledtid på 2 är atttanke påMed att en
Luleåmotorutveckling harlångtgåendenågonåstadkomma mer

långt vadsärskiltmöjligtdethögskola intetekniska attsett som
gränsvärden vidföljandeföreslås därförkravnivån. lFörgäller steg

iavsnitt 7.3ibelastningscykel,enligt presenterassomenprov
högskolans rapport.

underdrivssnöskoternkartläggning hurkrävsHärutöver aven
belastningscykel.realistiskutvecklaför kunnakörningpraktisk att en

ochcertiñeringsprovkörcykel för s.k.både motorDet krävs enen
harjagi drift. SomSnöskotrarkontrollochför uppföljning av
vidanvändalämpligtdettidigare kanredovisat motorprovattvara

vid olikapå chassidynarnometerfordonsprovtypgodkärmandet medan
kontroller.återkommandeperiodisktefterkontroller, liksomslag av

hållbar-och kontrollavgasemissionerGränsvärden förTabell 5:13 av
hetskrav 1steg

efterkontrollVidVid godkärmandeFörorening av
årgkWh inom 5motorny

10080Kolväten
250200Kolmonoxid
1210Kväveoxider

5,04,0Partiklar

emissionspres-försämringenemissionskrav.FörslagetGällerfordonunderställda äratt avresp.
emis-angivnade i tabelleninte skallför användasnöskoterfordon större äntanda attvara

fordon.år från ellerinnehållasminst fem 5sionsnivåemaskall kunna motor nyttny

teknisk åtgärd förförstatvåtaktsmotorerFör dagens utgör atten
sänks ocheffektuttaget frånminska utsläppen att motornmotornatt

faktumför hög effekt. Detemissionerna i ställetoptimeras motmot
till följdvarvtalsområdedrivs begränsatnormalt inom ettatt motorn

optimeringenfaktor underlättarvariatorsystemet bör vara en somav
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lägre emissioner. Till detta kommer lägre effektuttag krävermot att ett
mindre kylning och därmed också minskat bränsleöver-motorn ettav
skott.

Ovanstående åtgärd kan behöva kombineras med bättre styrningen
bränsleluftblandningen till och bättre styrningmotornav en av

förbrärmingsförloppet för ide ställda kraven 1 medmötaatt steg
användning tvåtaktsmotor enligt högskolan. Isolering avgasröretav av
i kombination med puls air tillförsel luft till medavgasernaav

effektiv åtgärd för minska utsläppenhjälp ejektor är attav en av
bränslerester.

kan skotrarna fortsättningsvis med fyrtaktsmo-Alternativt utrustas
vilket det enklare kraven, vissa åtgärder igör möta äventor, att om

syfte minska utsläppen kväveoxider kan behöva tillgripas.att av
Då det gäller kostnader och andra effekter kraven kommer dettaav
diskuteras i kapitelatt

5.3.3 Gränsvärden för avgasemissionerna vid andraett
steg

För det andra har högskolan räknat med nödvändiga ledtider försteget
industrin till år för kunna innehålla följande gränsvärden:attupp sex

Tabell 5:14 Gränsvärden för avgasemissioner och kontroll hållbar-av
hetskrav 2steg

Förorening Vid godkännande Vid efterkontrollav
gkWh inom år5motorny

Kolväten 7 9
Kolmonoxid 10 12
Kväveoxider 7 9
Partiklar 1,0 1,5

Gäller fordon underställda emissionskrav.Förslaget försämringen emissions-är attresp. av
förprestanda användasnöskoterfordoninte skall de i tabellenangivnaemis-störreän attvara

sionsnivåema innehållasskall kunna minst fem år från5 eller fordon.motor nyttny

För ovanstående gränsvärden krävsmöta långtgåendeatt motor-en
utveckling och effektiv utrustning för rening Trotsen av avgaserna.
allt ligger dock nivåerna dem gäller för vägtrañkfordon.över Desom
bör därför kunna klaras med dagens teknik, dvs. motorutveckling,
puls air och katalysatorsystem. Utvecklingen kan kommaäven att
gå använda fyrtaktsmotorer. det falletI gäller det användamot att att

någon teknik för begränsningäven kväveoxidutsläppen. finnsHärav
då möjligheten använda avgasåterföring EGR.att t.ex.



Avgasemissioner från snöskotrar 91SOU 1995:97

förlängningen högskolanI också tredje där ytterligareett stegser en
minskning föroreningsutsläppen bör kunna komma i fråga medav

bedömning frånhjälp tekniken med trevägskatalysator. Enav
finnassådana skulle kunna på markna-högskolans sida är att motorer

för införande tredjeomkring år 2005 och tidpunktenden ett stegatt av
omkring årtal.därför kunde dettavara

få avsedd effektSnöskotrar skalloch bullerkravFör att enavgas-
standardiseradfleraockså de innehållerkrävs parametraratt som en

uppföljningskontroller.möjligheter tillhâllbarhetskrav ochprovmetod,
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miljöklassningtillFörslag6 av

Snöskotrar

sammanfattningförslag iochbedömningarMina

svenskar,rekreation för mångatillkällaSnöskoterlivet utgör en
Snö-negativa konsekvenser.snöskotertrañken har ävenmen

kolmonoxidochutsläpp kolvätenorsakarskotermotorer stora av
medförEmissionernabullerstörningar.upphov tilloch attger

skada.och naturmiljöndjurlivethälsamänniskanssåväl tarsom
Åtgärder minskamöjligtså långtdärför vidtas förbör att som

fordon.från dessabulleremissionernaochavgas-
föreslås medterrängskotrarpåmiljökravsärskild lagEn om

ellermänniskors hälsauppstår påskadorförebyggasyftet attatt
bulleremissioner frånochföljd utsläppi miljön till avgas-avav

miljöklassningmedinförslagensnöskotrar. Genom ett system
förtypgodkännandeocksåinnebärterrängskotrar. Detför attnya

det finnsmeddelas med mindrefårskotrar inte än ettattnya
förs därmedbullergodkännande. Bullerkravenoch sam-avgas-

och bullergod-medsambandmed avgaskraven. I avgas-man
miljöklasser. Miljöklassystemetin ikännandet delas skotrarna

träda iårs modeller, börfullt fr.o.m. 1999genomförs ut men
juli år 1996.kraft redan den l

Snöskotertrañkens måste åtgärdasolägenheter6.1

för mångablivit naturligt redskaphar i glesbygderSnöskotern attett
umgås iblivit livsstili och det harkomma även att uteut naturen en

såsomföljer trañkens spåreffekterna idet fria. De negativa som
floramänniskor, ochoch påverkar bådebullerstörningar avgaser

omfattningsådanoch hälsoproblemen har nåttfauna. Miljö- attnu en
minska de ickeform måste vidtas föråtgärder i eller attannanen

allt friluftslivet.konsekvenserna det rörligareönskvärda av
rekreation ianvänds både vid yrkesutövning och förSkotern en

aktiviteter.särskilt känslig för mänskligamiljö är antropogenasom
koppladkälke,också vanligt följer med påDet är att passagerare en

för avgasemissioner.efter skotern. Dessa är extra utsatta
effekternegativahar fokuseringen kring snöskoternsDessvärre

naturpåver-ochkommit i allt väsentligt koncentreras kring miljö-att
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kan och i mindre utsträckning till hälsomässigade aspekterna av
snöskoteranvändningen, undantaget bullerstömingama. Mycket få
studier hittills utförda vad gäller avgasemissionema och deär
konsekvenser de kan ha för hälsan. undersökningar hittillsDe som
utförts tyder på hälsoproblemen vid snöskoterkörning underskattats.att

princip i detta sammanhang försiktighetsprincipen frånEn viktig är
officiell lyder:Riodeklarationen i svensk översättningsom

försiktighetsprincipen tilläm-syfte skydda miljön skallI att
till möj-så långt möjligt och med hänsyn staterstagenpas

föreligger hot allvarlig störninglighet härtill. Om det om
oåterkallelig skada får inte avsaknaden vetenskapligeller av

skjuta kostnads-bevisning användas ursäkt för attsom upp
åtgärder för förhindra miljöförstöming.effektiva att

minska olägenhetertill och kan deEn övergång tystare motorerrenare
sådana maskiner påbeskrivit. snabbare introducerajag Ett sätt attnu

miljöklassning snöskotrarna,marknaden kanden svenska avvara en
incitament för stödjai kombination med ekonomiskaeventuellt att

miljöegenskaper. kan dock inteinköp Snöskotrar med goda Dettaav
problemen med snöskotertrafiken skall kunnabidra tillensamt att

någotbemästras. fjällens orörda kvarstår inteHotet naturmot om
från värdefullasamtidigt för undan trafiken degörs att styra mest

syfteområdena för naturvärden och miljöskyddet i bevara deatt
orörda områdenas prägel.

Miljöklassningen skotrar kan enligt min mening även ettav vara
styrmedel i sådant sammanhang, där Miljövårdsberedningensstörre
arbete betydelse.är storav

6.2 Principer miljöklassningför

6.2.1 Motoreffekten inte tillåtaskan öka

Dagens oreglerade tvåtaktsmotorer i fordon, båtar frågahar ietc. om
kolväten emissionsbild vida överskrider den möjligär atten som som
åstadkomma med användningen modern avgasrening. Utredningensav

undersökningar liksom föregåendedem jag har redovisat i kapitelegna
visar dagens skotrar med tvåtaktsmotor belastar miljön i relation tillatt
den körda sträckan förhållandevis någon fordonsgrupp.änmera arman
Anledningen härtill saknar styrda ventiler, harär att motorn en
undermålig styrning brånsletillförseln och optimerad högtär motav
effektuttag för begränsa föroreningsutsläppen.än attsnarare

Resultatet från Motortestcenters pekar i riktning mot attavgasprov
skotrar utrustade med tvåtaktsmotor med bränsleinsprutning släpper ut
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högreföroreningar. beror påsärskilt mängder Detta att ettstora
inte skallbränsleöverskott föreffektuttag kräver större att motorn

utfördahittillsMed hänsyn till de emissionsproveröverhettas. ärsom
toppeffektsnöskotramasmening intekan det enligt min accepteras att

framför allt det skerår år,topphastighet ökar från tilldärmed näroch
bekostnad miljön.av

frånkolvätenockså utsläppenvisarutfördaDe att avavgasproven
från dembetydligt lägreskotrar med fyrtaktsmotor änär utrustatssom

bränsleförbruk-och därmedKoldioxidutsläppentvåtaktsmotor.med
optimerade förgasaremedmindre, börockså någotningen är men

kväveoxidutsläppennackdel dockytterligare. Ensänkaskunna är att
för minska dessaanvändsinteökakan komma attett systematt om

utsläpp.
inriktadhar bl.a. varitutvecklingentekniskaDen attmotornav
minskningvilket lett tillenergieffektivafå fram motorer en avmer

jämförelse meduttryckt i gkWh. Ispecifika bränsleförbrukningenden
idieselmotorden ändå hög. Förandra fordon är tungt.ex. enen

den förgkWh, medancertiñeringsprovning 250lastbil den vidär ca
visar emellertidfrån350 gkWh. Data Motortestcenterskoter är atten

Någon reell minskning400-600 gkWh.den i praktiken är av
främstsvårighet konstateras,dock intebränsleförbrukningen kan utan

bruksmaskin medmotoreffekt.ständigt ökande Enberoende på enen
50litermil vid hastighethk drarmotoreffekt 25 runt en avenca

bensinåt-kopplas till skotern ökarkälke lastas ochkmtim. Om en
visar dockBranschens uppskattningargången till det dubbla. attegna

minskat från 3,5 liter 10drivmedelförbrukningen vid blandad körning
för 1995 års modeller.km för års modeller till 2,0 liter 10 km1970

förDet har dessutom saknats teknik att motorer somavgasrena
används i skotrar.

medeleffektuttaget från skotern vidskotrarnas kapacitetTrots är
alltför körning plant underlagkörning i inte kuperad ochterräng

förhållandevis begränsad effekt kan överföraslågt endastattgenom en
till marken slirning.utan

6.2.2 Sverige först med avgaskrav

dag finns det inte någotI land i tillämpar avgaskravvärlden som
till snöskotrar. Sverige först med införaskulle därmed blimotorer att

avgaskrav på snöskotrar. Finland ochDet inte uteslutet Norgeär att
kommer följa efter Vidinom inte alltför avlägsen framtid.att en
sekretariatets kontakter finländska norskamed företrädare för och
myndigheter har de uttalat svenska förslaget.intresse för det Av-
saknaden internationellt frågormätmetoder gör attantagna etc.av som

detta område har förutsättningarrör snabb lösningstörre att omen
avgaskrav får efterföljare i andra skoterländer.
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emissionsfaktorer för snöskotrar utveckladeI tabell 5:11 harovan
det amerikanska naturvårdsverket EPA dockpresenterats,av - -

införts. Problemet med dessa datanågra formella krav har ärutan att
år gamla mätningar ochde grundar sig på 20nästan attatt en

skett.utveckling allt motorstarkare skotrarmot
via den internatio-utredningen,Såväl Luleå tekniska högskola som

Snöskotrar,för tillverkare och importörersammanslutningennella av
Association ISMA, harManufacturersInternational Snowmobile -

genomfördnovember 1994till data från i USA iförsökt få tillgång en
utfördessnöskotrar.emissionerna hos fyra Denundersökning avav

syfte frami iResearch Institute SwRI TexasSouth West att ta
drift.används i praktiskvisar hur skotrarnafaktaunderlag som

Research hade vidkonsulten B N Mutredningen anlitadeDen av
företrädare för1995 överläggningar medbesök i USA i september

från undersöker SwRIoch SwRI. EnligtISMA mötetrapporten
studera hur skoternemissionsnivåer för olika belastningar attgenom

lämplig körcykel. framkompå fältet i syfte föreslå Detbelastas att en
ansågs önskvärt från provningssynpunktdessutom det ettatt omvara

alltför mycket från någonprovförfarande för Snöskotrar inte avviker
provmetoder kan SAEbefintliga provmetoderna. Tänkbarade varaav

1088 båt-tagits fram för provningeller den provmetodJ avsom
motorer.

enligtden nämnda undersökningen har uppgiftMed ledning av nu
snöskoterleverantörsorganisationen Snöfo, tillikafrån den svenska

påbörjats med utarbeta standard förmedlem i ISMA, arbete attett en
vilketfastställamätning emissioner Bl.a. attm.m. avser manav

till Snöfo från ordförandenkörschema skall användas. Enligt brevsom
finnasutredningen fått kopia kan körcykeli ISMA och som en av en

utgången årframtagen före 1995.av
mätmetoderdirektiv vid val relevanta börI mina sägs att av

mätmetoder Resultateninternationellt standardiserade övervägas. av
organisationens arbete kommer få betydelse för möjligheterna attatt

har uttrycktnå internationell enighet avgaskraven. ISMA ettom
önskemål svenska myndigheterna på detsamarbete med de härom
området. Enligt uppgift från det amerikanska naturvårdsverketEPA -

kommer i november 1996 ställning till huruvida det skallatt taman-
införas avgaskrav på Snöskotrar ellerseparata

bedömning den utredningen anlitade konsultenDen gör ärsom av
kommer grunda sina emissionskrav för Snöskotrar detEPAatt att

arbete ISMA driver. Det enligt min mening olyckligt detär attsom
få utfört.inte varit möjligt del de mätserier SwRI haratt av m.m. som

Utgångspunkten för det svenska för miljöklassningsystemet av

Mätmetoden utvecklad SAE relativt enkelt enkel bänkprov med 16 fastaärav en
belastningspunkter, i partiklar.i för gasformiga och enklare CVS förråaprov avgaser



97snöskotrarmiljöklassningFörslag till1995:97 avSOU

från Luleåfrån förslagetdärför utgåbörfrågaSnöskotrar i avgaserom
där. Princi-utvecklasbörjatprovmetodhögskola och dentekniska som

provmetoden sättgrund för ärligger till att somsammasompen
vidbelastningspunkterrepresentativaantal1088 definierai SAE J ett

viktningsfaktorermåsteDessutomskallprovningvilka utövas.
skallkorrektpådelbelastningspunkt sättvarjeför ettdefinieras att

körningåterspeglakanslutresultat sägasihop tillkunna vägas ett som
i terräng.

tillgänglighetReningsteknikens6.2.3

begränsningpåhaft tonviktenhittillsharavgaskravensvenskaDe av
har förbättratsLuftkvalitetenvägtrafiken.frånavgasutsläpp genom

analys miljö-utsläppen. Denreduceraåtgärder förvidtagna att av
uppdragetsamband mediföretog attutredningensituationen omsom

förvisade i ochbilarförmiljöklassystemvidareutvecklatföreslå ett
föro-bilarnasminskaföråtgärderytterligarekrävsdet attsig att

andrafrånbegränsningaripotentialen finnsutsläpp,renande men
skotertrafikenluftföroreningsproblemfordon. Detmotordrivna som

karaktär.lokalregional ochhandförstaiförorsakar är av
föravgaskravinförandetvidtillämpatsprincipDen avsom

till-finnasavgasreningsteknik skallSverigeivägfordon är att ny
krav.ställsgränsvärdendeförmårgänglig möta upp somsomsom

produktion elleriredan finnsutrustningsigkanDet röra somsomom
kommande kravellernuvarandeinnehållaförutvecklingunderär att

reningsutrustning.hårdare
frånutsläppsnöskotrarsför minskaåtgärdtekniskförstaEn att

ochfråneffektuttagetsänka attmotorkonceptbefintliga är motornatt
effekt. Detför högi ställetemissionerlågadenoptimera motmot

varvtalsornråde tillinom begränsatnormalt drivsfaktum ettatt motorn
lägreoptimeringenunderlättakunnavariatorsystemet börföljd motav

effektuttag kräverlägrefördelYtterligareemissioner. är att etten
bränsleöver-också minskatdärmedochkylningmindre ettmotornav

skott.
ochbränsleluftblandningen tillstyrningbättreEn motorn avav

medi lde ställda kravenförförbrärmingsförloppet krävs möta stegatt
kombinationiIsoleringtvåtaktsmotor. avgasröretanvändning avav

ejektormed hjälpluft tilltillförselpuls airmed avavgasernaav
bränslerester, liksomminska utsläppenåtgärd föreffektivär att aven

någraanvänds idenkatalysatorrening medpartiell typ somaven
motorsågar.

7 SOU 1995:31.bilar i EUmiljöklassystem förvidareutvecklatEtt
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Alternativt kan skotrarna med fyrtaktsmotor, vilket detgörutrustas
enklare kraven. Dock kan vissa åtgärder i syfte minskamötaatt att

tillgripas.utsläppen kväveoxider behöva I bilaga 4 lämnasav en
utförligare redogörelse de utsläppsreducerande tekniker i dagöver som
finns marknaden eller under utveckling.ärsom

utfördesundersöka potentialen i reduktion utsläpp iFör att av
Motortestcenter genomfördesvid provningaugusti 1995 somen

provadebeskrivits tidigare i avsnitt 5.2.2. Densättsamma som
fabrikat medutrustad med fyrtaktsmotor Rotaxskotem av envar en

identisk skoter har vidmotoreffekt 30 kW. En även provatsca
Luleå tekniska högskola.

efteravgasrening, dels detPrövningen utfördes dels attutan en
kompletterandei Enoreglerad katalysator avgasröret.monterats

efter puls-airprovning genomfördes detäven ett system monterats.att
någon optimering de avgasrenande komponen-Väl märka äratt att av

får försök.inte har gjorts, provserien betraktasterna utan som
beaktas vid diskussionenResultaten förtjänar detta till trots att om

reningstekniker.tillgängligheten av
utfördes varvtalsområdet 600-7 000 varvmin ochProvningen i 1

utsläppenmed effektuttag på motoraxeln med 0-22 kW. Totalt mättes
exempel utsläpp vidi 23 belastningspunlcter. I tabell 6:1 anges som

effektuttag.5 200 varvmin och 14,3 kW

6:1 från modifierad skoter fyrtaktsmotorTabell Utsläpp utrustad meden

Utsläpp i gkWh

C0 HC NO, Part.
mgkWh

Utan katalysator 171 4,8 0,59 2,8
med katalysator 157 3,7 0,03 1,5
Reduktion -8% -23 % -95 % -46%

Med katalysator
och puls-air 84 2,4 0,07 -

% %Reduktion 50 88- -

Reduktionen frånberäknad resultaten katalysator.utan

Av sammanställningen framgår utsläppen från fyrtaktsmotoratt en
med enkla medel kan klara kraven i och med optimeringlsteg en av

och avgasrenande anordningar kraven i 2.ävenmotorn steg

3Avgasutsläpp från fyrtakts snöskoterrnotor och efterrnonteradmed katalysa-utanen
MTC 9514 B; Anders Laveskog.tor,
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Tillverkaren Orbital-motom det dag finnsredan iattav anger
motorteknik uppfyller kraven i de föreslagna bestämmelserna isom
USA för marinmotorer för år 2006. tvåtaktsmotorMotorn medär en

cm3.motoreffekt 60 kW och Cylindervolym på 700 Dennaen ca en
itorde kunna till montering snöskoter.motor anpassas en

till miljöklassning Snöskotrar6.3 Förslag av

miljöklasser6.3. Antal1

Inledning

bränslen byggermiljöklassningssystemen för bilar ochnuvarandeDe
obligatoriskadeklasser, där rniljöklass 3i princip motsvarartre

innehåller2 och lkraven. Miljöklassemaoch internationellt antagna
definierasdessa. Dekravnivåer änär strängare engenomsom

Systemenolika föroreningar.gränsvärden för utsläppuppsättning av
avseendedieselolja medbensin ochskiljer sig något vad gäller bilar,

rniljöklassningen jfrkopplade tillstyrmedelpå de ekonomiska ärsom
avsnitt l.

kan liggaMiljöklassindelningen fordon detär system somav
utformningenförebild vidtill hands ha ettnärmast att avsom

obligatorisk föri dagför snöskotrar. Denmiljöklassningssystem är
motordriv-frånavgasutsläpplastbilar och bussar. Tillåtnapersonbilar,

bilavgas-1986:1386 ochbilavgaslagenfordon regleras genomna
moti-givet detförordningen emellertid inte1991:1481. Det ärär att

slag förmiljöklassindelningtillämpa t.ex.verat att samma somen av
tidiga-från mittbilar. Med den erfarenhet jag har detta system genom

konserverande.deluppdrag skulle sådan ordning kunna verkare en
för avgasemissionerDe förslag till gränsvärden buller- somresp.

skärpning fråndet föregående utgår frånjag redovisat i att en
förtredjenuvarande förhållanden bör genomföras i två Ett stegsteg.

infört år 2005föreslås bliskärpta gränsvärden för avgasemissionema
till-finnasbedömsdå trevägskatalysatorer för snöskotennotorer

föreslagna nivåernamarknaden. Avsikten med degängliga på är att
genomföras får inte längre skotrardet andra skallnär steget som

uppfyller i typgodkärmas.kraven lsteg
fordonsornrå-påredogjorde för i kapitel 2 ñmis inom EUSom jag

Nivåinfasning allt krav. 1det med successiv strängaresystem en av
obligatoriska samtidigtde kraven, nästamotsvarar angesmen

Undergenerations avgaskrav tidpunkten de skall träda i kraft.och när
förstyrmedelmellantiden kan medlemsländerna tillämpa ekonomiska

stimulera uppfyller detill köp bilar i förväg strängareatt av som
kraven. avgaskrav.De tillämpas såväl det gäller buller-när som
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pågår arbeteregeringskanslietinomdet etterinravill härJag attom
bil. 2.jfrmiljöpåverkanfritidsbåtssektorrtsminskamed syfte att

sammanhangi dettadiskuteraserfarit ävenharutredningenvadEnligt
hand.efterskärpskravenkravnivåer, därtvå

kravskärptasuccessivtmedmiljöklasserváT

utsläppenavgasteknikerochforskare attblandenighetråder omDet
avsnittjfrnivåerlåga äventillreducerassikt kanpåsnöskotramafrån
teknik-bådeemellertidkrävsdettaåstadkomma en6.2.2. För att

förmåföröverenskommelserinternationella attochutveckling
vidmiljöhänsynhittillsutsträckning än taitillverkarna störreatt

skedeförstaiföredradärför ettkan attDetkonstruktionen. attvara
bullerkravochskärptadärrullande schema,tillämpa avgas-ett

miljöklassindelningen.vidkravnivåerändrademedkombineras
samtidigtinförasböravgaskravenochbuller-jagDessutom attanser

föreliggerberoendeförhållandeinbördesdettillhänsynmed som
dereduktionochbullerdämpningtillmöjligheternamellan av

härigenomkommerKravnivåema attavgasutsläppen.förorenande
tillfälletdetvidtill denochmellanrummed jämnaprövas anpassas

tekniken.kända
meningminenligtstårValetpå olikautformas sätt.kanSystemet

bullemivåernaföreslagnadebyggamellan systemet resp.avgas-att
klassen. Det ärdenskotrar sämstamed dagensbörjaalternativt som

definieramöjligttill intetillgånghaftutredningen attunderlagmed det
ingåkanbullerkravnuvarandeavgasutsläpp,förgränsvärden sommen

kunnaskulleföreslagnamiljöklass Deför stegenparameter enen
miljöklasser.tvåellerytterligareutgöra en

de kravutgå frånbörmiljöklassystemetjagdelFör attanseregen
högskolaLuleå tekniskaVägverketföreslagitsoch steg resp.avsom

innebärmiljöklassningen. Detingå i ettbuller kommerså även attatt
ochklasser 1med tvåsystem -

infördblimiljöklass 3emellertidföreslåsskälskattetekniskaAv en
obligatoris-införsmiljöklass 2övergångstid till dessunder att somen

miljöklassen börförjfr kapitel 8. Kravensnöskotrarförka krav
för buller.gränsvärdetpåbaseras

treârsintervallerKravskärpningari

angelägetdetframförhållningochutvecklingsarbete ärindustrinsFör
ochavgasreningskravi deinnehålletsignalertydligamed om

införande. Ettförtidpunkten kravensochskall gällabullemivåer som
år. Dettvåkankravskärpningarnaintervall mellanlämpligt -trevara

börjakunnasnöskotrar börföroch bullerkraveninnebär att avgas-
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Vid denår 2002.skärpning från1999 medfrån årtillämpas nästa
dithännåkunnatutvecklingentidpunkten bör attmotorerna en nyav

möjlig.fulltbörkravskärpning vara
grundkravdeskärpablir aktuelltframtidenidetNär att som nu

bliövergå tillmiljöklassen lbörmiljöklass 2 attföreslås som
teknikdå kändmeddefinierasklassbästaochkravobligatoriska nyen

snöskotrartillhandahållatillverkarnaförkvarstårincitamentetså attatt
miljöegenskaper.allt bättremed

utvecklasbehöverEfterkontrollen

förregelsystemändamålsenligtocheffektivterhållaFör ettatt
förutomkrävssnöskotrarellerbuller påochavgasprestanda motorer
tillsyn.ochkontrollförreglerprestandakrav ävenformulerade

förutomför bilarna,gällermed vadlikhetikanLämpligt somvara,
uppfylldamåsteförhållandendespecificeratgrundkrav varasomsom

någondelsprestandakraven,innehållaskallproduktenför att anses
snöskotem.kontrolllöpandedelshållbarhetsuppföljning,form avav

efterkontrollerÄven betydelsenpåpekatförslagi sittVägverket har av
buller.avseendemed

miljöklassystemiParametrar6.3.2 ett

gränsvärdenochProvmetoder

utsläppenkansnöskotrarmiljöklassa att avgaserEtt avsätt att vara
fallI demiljöklass.inplacering ivägledande förbuller skalleller vara

sedanteknikbullerdämpandeochavgasrenandeprovmetoder, m.m.
gränsvärdenknytaproblemnågrainteuppstår detkända attlänge är

medsambandiTillverkarenprovmetod.specificeradtill angeren
Vidplaceras.skallfordonvilken klassavgasgodkännandet i ett en

tvåframför alltenkelt,inte likadetsnöskotrarmiljöklassning är avav
snöskot-dagensutrustning påavgasrenadeavsaknadenskäl. De är av

provmetod.internationelltetablerad ochoch antagenenrar
redovisatjagavgasemissionerförgränsvärdenför deTill grund som

medsambandiprovmetoderföreslås tvåi kapitel 5 motorprov-
uppfattningsigbildaförfordonsprovochcertifiering att enmotornav

fallenbådaslag. Iolikaefterkontrollervidemissionerna avom
körcykel kanverifieramedproblemföreligger varaatt ansessomen

någoniFörframförandet iför det faktiska terrängen.representativ att
provförfarande kanåstadkomma motsvaramån enett ansessom

Luleådefinieratsbelastningspunkterantalkörning harverklig ett av
övergångstid. Detunderanvändasbör kunnahögskolatekniska ensom
därmedkörcykel och gränsvär-arbete innanmycketåterstår dock en
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den kan spegla skoterns användning på bilsättanses samma som en
och dess knytning till provmetod och gränsvärde.

Cylindervolymmotorejfekt begränsande parametersom

alternativEtt till relatera miljöklassinplaceringen Snöskotrar tillatt av
utsläppen och buller kan dela in fordonen efterattav avgaser vara

potential. Möjliga skulle kunna cylindervo-motorns parametrar vara
lym, antal cylindrar, motoreffekt Detta strider emellertidetc. system

min grundidé det emissionerna skall miljö-är avgöraemot att som
klasstillhörigheten. nackdelEn med primär begränsningannan en av
vissa tekniska tillverkaren fråntas möjligheten frittärparametrar att att
konstruera produkt uppfyller de krav samhället ställer ochen som som

bekant principerna för de hittillsvarande miljöklassyste-ärsom en av
men.

Används motorstyrkan grund kan den lätt kringgås attsom genom
eller i snöskotem vid den förstasättsstrypt motor typ-en svagare

eller registreringsbesiktningen och sedan byts starkare variantmot en
efteråt alternativt de strypmekanismer i föratt monterats motornsom

kraven för motoreffekten enkelt kan avlägsnas. Denatt motsvara
faktiska motoreffekten därför mycket svår och kompliceradär att
kontrollera.

Ett sådant också till manipuleringsystem systemet.uppmanar en av
Negativa erfarenheter inom detta område finns bl.a. från mopeder där
både den maximalt tillåtna effekten och cylidervolymen specifice-var
rade. Vid försäkring motorcyklar med starka har detmotorerav
visat sig begränsning motoreffekten grund för för-att en av som
säkringspremien i praktiken inte har någon betydelse.

Gränsvärden för utsläpp i miljöklassystemet

Jag föreslår faktiska utsläppsvärden skall ligga till grund föratt
miljöklassning skotrar, de problem kan finnas koppladeoavsettav som
till provmetoden. Gränsvärdena bör dessutom så tillverkaresättas att

tvingadeär sekundär åtgärd minska motoreffekten föratt som en att
kunna uppfylla de fastställda kraven. Jag vill här erinra närattom
avgasrening bilar infördes i början på 1970-talet uppstod problem
med klara kraven litereffektenatt överskred 50 hkmotornom per
liter cylindervolym. En cm3med Cylindervolym 2 000motor en av
kunde således 100 hk. De i dag orenade skotennotorernavara ca
har i fall litereffekt 190 hkextrema liter cylindervolym.en per

Eftersom miljökraven inte kan komma träda i kraft förrän åratt
1999 finns det möjligheter det vid denna tidpunkt finnsstora att en
internationellt standard för provning snöskotrar.antagen I awaktanav
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på standarder enligtkan min mening dengemensamt antagna prov-
metod utvecklats vid Luleå tekniska högskola användas. utgårJagsom
från denna i mitt förslag till gränsvärden den kanattm.m. men anser

därförkomma behöva justeras. Det viktigt utvecklingen,äratt att
framför allt i USA, på detta område följs noga.

inom6.3.3 Buller och systemsammaavgaser

sammanhang bullerfråga intar särställning i dettaEn är omsom en
inordnas i I nämnda delbe-och skall system.samma ovanavgaser

fordonens bulleregenskapertänkande jag den uppfattningen attvar av
gäller för avgasemissionerna borde omfattasmotsvarande sätt som

hållbarhetskrav och Naturvårdsverket bordetillverkaransvar och attav
föreskriftsansvaret för miljöfaktorer.ha det samlade dessa viktiga Jag

har inte ändrat uppfattning i denna del.
Allteftersom tekniken förfinas snöskotrarna kommer deras skick

betydelsefullt. ställer skoterägarna intebli alltmer Det krav attatt
förändra enskilda skotern. Såsomeftersätta underhållet eller den

kontrollera de ljuddämpandeVägverket framhållit det viktigtär att att
och skotem har originalljud-anordningarna inte plockats bort, att en

eller ljuddämpare med minst likvärdig dämpning.dämpare en
har funnit produktionskontroller det viktigasteVägverket äratt

instrumentet för upprätthålla bullerstandarden.att
Även regeringen inte följde mitt förslag såväl bulleratt somom

bilavgaslagstiftningen jfrskulle omfattas den svenskaavgaser av
l99596:6 detta bör fallet vad snöskot-jag attprop. anser vara avser

rar.
Vägverket har i dag för föreskrifter buller och Natur-omansvar

vårdsverket avgasemissioner. Trafik- och klimatkommittén hadeom
i uppdrag föreslå åtgärder i syfte klarlägga och befogen-att att ansvar
heter myndigheter frågormellan i miljöarbetet inomrör trans-som
portsektorn bakgrund Kommittén föreslårde oklara.mot ansettsav
emellertid inte någon förändring i uppdelningen jfransvaretav
Klimatförändringar i trafikpolitiken SOU 1995:64 223 Bilav-s.
gaslagen innehåller bestämmelser buller detta påverkat detutan attom
rådande sektorsansvaret.
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i miljöklassemaföroreningarReglerade6.3.4

Avgaskrav

kväveoxiderochkolmonoxid, kolvätenomfattarbilarförAvgaskraven
finns dessutomdieselbilarFörbensinmotorer.medpersonbilarför

partikelutsläpp.ochröktäthetgällerdetbegränsningarpåkrav när
förföroreningaromfatta de närvaran-minstbörMiljöklasserna som

med iföroreningaroregleradeUtsläppbilavgaskraven.ingår ide av
delbetänkandet Ettpåpekade iocksåjagdockteknikkänddag är som

1995:31SOUEUför bilar imiljöklassystem ettvidareutvecklat
de kantill dettaSkälet äruppmärksammasmåste attområde mer.som

Vidmängd.litenimiljöpåverkan redanochhälso-ha enstoren
oregleradeandradessutombränslen kanalternativaapplikationer av
aldehyder.verkan,haruppkommaföroreningar t.ex.somsammasom

teknikut-viktigtdeteffekterdessaundvika ärframtiden attiFör att
introduktionenhand medgår hand imotorsidanpåvecklingen av nya

föreslog börjaghälsoindexgränsvärden ochbränslen. De som
det gällergiltighetlika närbilavgasorrtrâdetpå ägerutvecklas stor

snöskotrar.avgaskrav på
Luleåförslagpå detklassindelningenbaserasavgaskravenFör som

således demiljöklass 2iDehögskolatekniska motsvararpresenterat.
miljöldass 1 stegmedanLuleårapportenienligt 1nivåerskärpta steg

utvecklingen.tekniskadendrivaför2 har attanpassats

Bullerkrav

för bullermätmetoderamerikanskaderedovisathar jagavsnitt 4.3.1I
denväsentligt kani allt sägasSnöskotrarfrån motsvara avsom

från denbortsermätmetodennordiskaföreslagnaVägverket manom
föreslagnaVägverketspå 2 dB.mätmetodens toleransamerikanska

mätstandardensvenskanuvarandefrån denutgårbullerkrav som
Skillnadenforskningsinstitut.ochprovnings-Sverigespreciserats av

tabell 6:2.framgår imätmetodernaemellan de
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bullemormermellanJämförelse6:2Tabell

H SAEVägverketfrånFörslag

JaJaAccelerationsprov
stillaståendeSOkmtimIngångshastighet

JaNejFörbifartsprov
kmtim24Hastighet -
15,27,5 mMätavstånd m

4520 mmätområdeLängd m
Medelvärdevärde[lägstaResultat

Gränsvärde
dBA278dBA8280 +acceleration
dBA273 +förbifart -

och skär-fjällområdenÄven buller iåtgärderUtredningen motom
uppenbarahademätmetodenamerikanskadenansåggårdar attm.m.
emellertidharlaboratoriemetod. Dettafördelar4, förordade enmen

forskningsinstitut liksomochprovnings-Sverigesfrån avavvisats
bådadebeaktathellerinteharInstitutet4.4.2.avsnittjfrVägverket

4.3.1.avsnittför iredogjort utanjagmätmetodemaamerikanska som
level forsoundExteriorPractice.Recommended192SAE Jendast

snowmobiles.
världsmarkna-3%endastskotermarknaden utgörsvenskaDen av

mätningvidövergått tilljuli 1995från 1 attFinland harden. I man
Vidmetoden.amerikanskadenanvändaSnöskotrarfrånbullerav

före-harTrañkministerietfinskamed detkontaktersekretariatets
nordiskförintressevisstfinnsdethärförträdare ett enuppgett att

registreringsplikt gör attinfördnyligenmätmetod, m.m.att enmen
utvecklingen.avvaktavillman

idenmedlemmarFinland,liksom ärSverige,kommerTill detta att
regeringentillförslagi sittharVägverketunionen.Europeiska

inomområdeicke-harmoniseratterrängfordon ärlättauppgivit ettatt
tillinitiativkanNorden attmöjligtverketenligt taEU. Det attär

Vägverketområdet.pålagstiftningenutvecklaytterligarebehålla och
inteverketbullerområdet, ärstandardeuropeiskgärna menenser

sådanförfinnsintressetillräckligt stort enövertygat ettattom
Ändåföreteelse. ärregionaltydligtskoterbruketdå ärstandard, enen

möjligsådanförplattformbrastandardregionalbefintlig enen
utveckling.

grund-till dehänsyntagitintebedömningi sinVägverket har
inomvarucirkulationenden friaförgällerläggande principer som

varierandeställsdetkonsekvensernaelimineraFör attunionen. att av
i detfå säljasförutformadeskallkrav hur attnationella varavaror

1993:51.SOUkvalitet värnaNaturupplevelser buller attutan en-
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enskilda landet tillämpas på det icke-harmoniserade området den s.k.
Cassis de Dijon-principen. Principen innebär lagligenatt en vara som
marknadsförs inom något EU- eller EES-land också skall ha fritt
marknadstillträde till övriga marknader inom EES-ornrådet.

Man kan således inte förbjuda i land med hänvisning tilletten vara
den inte uppfyller de nationella kraven. Undantag från tillämpningatt
Cassis de Dijon-principen kan på områden hälsa ochgöras rörav som

miljö, säkerhet Samma skulle givetvis kunnaetc. resonemang
tillämpas mitt förslag till avgaskrav det fimrs viktig skillnadmen en

bullerkraven och valet mätmetod. I dag saknas sådanagentemot av
internationella standarder avgaskrav och mätmetoder.om

förSom skäl tillåta handelshindrande effekt måste enligt denatt en
praxis EG-domstolen utvecklat bl.a. i mål 30286 i den s.k.som nr
danska flaskdomen i avsaknad regler, skillnader iav gemensamma
medlemsstaternas lagstiftning godtas, förutsatt de tillämpasatt utan
åtskillnad på inhemska och importerade produkter. förutsättningEn
härför de kan nödvändiga för tillgodose tvingandeär att attanses vara
krav erkänts i gemenskapslagstiftningen. Reglerna står isom pro-
portion till sina syften medförde minsta möjliga begränsningnär av
den fria rörligheten för Eftersom skyddet miljön är ettvaror. av av
gemenskapens viktigaste mål det sådant krav, varigenomär ett
särregler kan tillåtas.

Finland dessutomI körning i fordonmed motordrivnaär terräng
med vissa undantag förbjuden markägarens tillstånd. Regeringenutan

förbjudakan helt eller begränsa användningen sådan fordonsmodellav
kan förorsaka betydande olägenheter för eller den övriganaturensom

miljön, för natumäringar eller allmänt rekreationsbruk. tillåtnaDen
högsta hastigheten 60 kilometer i timmen, denna begränsningär men
gäller inte vid färd is.

Jag vill också det i den Habitat-kommitté liggernärma att som
under EG-kommissionen har Sverige drivit igenom de nordiskaatt
fjällområdena inte skall del EU:s boreala biografis-utgöraanses en av
ka region, i stället del den alpina regionen.utgörautan separaten av
Det innebär kriterier för skyddsvärda naturområdenatt samma som
enligt direktivet 9243EEG bevarande livsmiljöer vildasamtom av
djur och gäller för Alperna skall gälla förväxter det svenskaäven
fjällområdet.

Med hänsyn till det finns internationell mätmetod för bulleratt en
från Snöskotrar och Finland redan denna metod skulleanammat
införandet svensk mätmetod skapa hinder i handelnettav en som man
kan ifrågasätta det förenligt med bl.a. principen friaärom om varors
rörlighet. Skillnaden dem emellan inte heller sådan det skulleär att
påkalla svenska särregler med hänvisning till skotramas bullerpåver-
kan. föreslårJag därför den amerikanska mätmetoden för accelera-att
tionsbuller tillämpas i Sverige.även
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bullerlades fast i betänkandet HandlingsplanEn princip motsom
fastställda värdenifråga mätetal för bullerSOU 1993:65 attvarom

bet.jfr l99394z2l5,alla toleranserskall inrymma prop.
återspeglas i de1993942402. Detta bör199394:JoU 31, rskr. även

amerikanska mätmetodengränsvärdena så den i denföreslagna attnu
angivna gränsvärdet.det i miljöklassentoleransen inomangivna ryms

mätmetodanfört angående valetbakgrund vad jagMot avovanav
föreslagitsänkning Vägverketgränsvärdena med ledning denbör av

mätmetoden såden amerikanskabullerkraven enligt sättasi två steg
mätresultat mellan denuppnås. Skillnaden imotsvarande sänkningatt

det dubblamätmetodema beroendede amerikanskasvenska och
meddB. har räknatalcustiker till till 6 Jagmätavståndet uppanges av

blir därmedGränsvärdetdäri inräknat alla toleranser.dB och7
gränsvärdet börtvå innebär dettaför sättas75 dBA För attstegsteg

till dBA.73

miljöklasserDefinitioner av

för snöskotrar bör förutom reglergrundläggande prestandakravenDe
syftede krav vilkasutsläpp luftföroreningartillåtet även angeavom

begränsarhållbarhet hos den utrustningåstadkomma godär att somen
dådefiniera viss brukandetid,Principen kandessa utsläpp. attvara en

behovetinnehållas, regleragränsvärdena mästede uppställda samt att
minimum undermotorkonceptet tillunderhåll det enskilda ettav av

denna period.
konstruktion i och bullerhän-för snöskotrarnasEtt avgas-ansvar

i första hand han kännerseende bör läggas tillverkaren. Det är som
och möjlig-sina fordon och har kompetensentill konstruktionen av

utför tillverkareutforma dessa på önskvärt Dessutomheten sätt.att en
kontroll frivilligt.kvalitetsskäl själv viss provning ochnormaltav en

till varför utformafinns således flera skälDet terräng-ett attansvar
gränsvärden fördessa uppfyller kraven uppställdaskotrar så att

tillverkaren. kan skeoch buller bör läggas på Det attgenomavgaser
motsvarande viss angivenförsärnringsfaktorer skall appliceras en

drifttid eller efter 5 års användning.t.ex.
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förtill miljöklasser snöskotrar.6:3 FörslagTabell

MiljöklasserUtsläpp m.m.

Miljöklass lMiljöklass 2
gkWhgkWh

10200Kolmonoxid
780Kolväten

10Kväveoxider
1,04,0Partiklar

73 dBAdBA75Buller

000 kilometerår eller högst 7Hållbarhetskrav inom 56:4Tabell

MiljöklasserUtsläpp m.m.

Miljöklass lMiljöklass 2
gkWhgkWh

12250Kolmonoxid
9100Kolväten
912Kväveoxider
1,55,0Partiklar

73 dBAdBA75Buller

bulleravgivning ochföreligger mellanberoendeinbördesMed det som
lämpliginförs samtidigt. Enlämpligt kravendetmotorprestanda är att

bakgrund vad jag1999.år Dettainföratidpunkt för är motsystemetatt av
för utvecklaledtiderindustrins behovhänsyn tilloch medanfört attavovan

skall tillämpasproduktion. Systemetsinlösningar och lägga nyaomnya
skotrar.

för hur hållbar-redogörelsekapitel medi 7 närmareåterkommerJag en
utformas.produktionskontroller skall kunnahets- och

miljöklassninggrund förBilavgaslagen6.4 som

människorsskador uppstårförebyggamed bilavgaslagenSyftet är attatt
andrai luften ochmiljön till följd utsläpp ämnenhälsa eller i av avgaserav

faller däremot inte inmotordrivna fordon. Bullerbilar Övrigafrån såväl som
förmed undantag för miljöklass 1tillämpningsområde,under lagens tunga

finns för bilar ochtillåtna bullemivåBestämmelser högstafordon. om
föreskrifterför snöskotrar i Vägverketsmotorcyklar fordonskungörelsen ochi

TSVFS 1985:10.
används imotordrivna fordon desammabilarBegreppen är somresp.

fordonskungörelsen 1972:595. Det3 §vägtrafiklagstiftningen, t.ex.se
terrängmotorfordon, motorredskap,fordoninnebär motordrivnaävenatt som
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släpperde inteutrustadekonstruerade ochsåskall attmotorcyklar varam.m.
frångodtaskanvadmängd äniandra störreoch ämnen somut avgaser

miljösynpunkt.ochhälso-
isåledesfinnspå SnöskotraravgasreningskravställaförGrunden att

miljösTrafik ochunderlagsrapportenhar iNaturvårdsverketbilavgaslagen.
regeringenföreslagitMiljö93 taraktionsprogram attNaturvårdsverketstill

möjligtblirlagenstödmedså detbilavgaslagenändratillinitiativ att avatt
arbetsredskapianvändsbl.a.bensindrivnasmåpåställa krav motorer somatt

skallsnöskotermotorerocksådettatolkatharfritidsbåtar. Jagoch omsom
kategori.till dennahänföras

förbullerkravenochframtidade attregleringenfrågaI avgas-avom
särskildföreslåmiljöpåverkan övervägerfritidsbåtssektoms attminska enman

båtmotorer.föravgaskravlag för
ochbuller-meningenligt minbörsikt attMålsättningen på av-vara

arbetsredskapfordon ochövrigafrånliksomsnöskotrargasnivåer från --
användningsområde. Jagkategorierallafråndesamma oavsettskall vara

enhetliginföraförtidenemellertid ännu är attifrågasätter enmogenom
motoravgaslag.

successivt skärpsmiljöklassermed tvåförordademigDet systemet somav
skotrarmiljöklassningbestämmelser tasmening förminenligttalar avatt om

förbullerkravochbestämmelsermedsärskild lagin i om avgas-en
samtligaförformuleratsavgaskravpåavvaktaniterrängskotrar an-att

vändningsområden.
nämligenbilavgaslagen,syftegrundläggandeskall haLagen somsamma

utsläppmiljönpåhälsa ellermänniskorspåskadorförebygga avgenomatt
lagenbenämnasbakgrunddennabörbuller. Denoch ommotavgaser

terrängskotrar.påmiljökrav

5 Naturvårdsverket.4205, Miljö93;Rapport
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7 Avgas- och bullergodkännande, håll-

barhetskrav i miljöklassystemetm.m.

förslagMina i sammanfattning

förTypgodkännande terrängskoter får inte meddelas med mindre
intyg uppvisas och bullerkraven enligt lagenän att attom avgas-

miljökkrav uppfyllda. Samma förhållanden skall gälla vidärom
registreringsbesiktning.

Tillverkaren åläggs samhället det vidett gentemotansvar om
kontroll produktionskontroll, kontrollbesiktning fram-m.m.,en

kommer och bullergodkänd terrängskoter inte uppfylleratt avgas-
miljökaven enligt lagen. Ett meddelat godkännande kan också
återkallas terrängskotrarna inte innehåller de fastlagdaom
kraven.

Skoterägaren kan på grunder kräva tillverkaren åtarattsamma
sig kostnadsfritt avhjälpa de fel eller brister framkommeratt som
vid myndighets kontroll. gäller under förutsättningDetta atten
skotern inte äldre fem år eller körts 000 kilome-7är än änmer

Tillverkaren inte heller skyldig avhjälpa sådan fel ochärter. att
brister förorsakade skoterägaren ellerärsom av genom en
olyckshändelse.

Yrkesmässiga importörer och återförsäljare hanterar ickesom
böter.godkända skotrar kan dömas till

för efterlevnad föreslåsSom tillsynsmyndighet lagenav
Därmed förs föreskriftsansvaret för bullerkra-Naturvårdsverket.

till Naturvårdsverket.från Vägverketöverven

Typgodkännande terrängskoter7.1 bör ävenav
avgasgodkännandeomfatta

förutsättningTypgodkännande för7.1.1 en
miljöklasssystemet

fordon uppfyller föreskriven teknisksäkerställa motordrivnaFör attatt
miljösynpunkt tillämpas olika metoder.standard från säkerhets- och

de i bruk, antingenAlla fordon skall godkännas innan tas genomnya
registreringsbesiktning. Härigenomtypbesiktning eller individuell

utformning ochfordonetskontrolleras grundläggande kravatt
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ingårterrängskotrarförtypgodkännandetuppfyllda. Iprestanda är
saknassådantuppfyllda. Ettskallbullerkraven systemäven att vara

prestandakravenKontrollavseendemeddock i dag attavavgaser.
därför skebör kunnahänseendei dettauppfyllda attävenär genom

förasdet fårinnangodkäntproduktionskonceptetmåste fåtillverkaren
marknaden.påut

typgodkärmande fördagensdetändamål krävs utöverFör detta att
avgasgodkännande.påkravinförasskallterrängskotrar även ett

in underskall förasochbullerföreslagitEftersom jag att avgaser
omfatta intyggodkännandesådant ävenbör attett omsystemsamma

fortsätt-Iaktuella miljöklassen.för denuppfylldabullerkraven är
såvälomfattassådantgodkännandemedningen ett avsomavses

buller.somavgaser
för snöskotrar.godkännandeingå ikanFöljande ettmoment

motorfabri-utförs hosProvetgodkännandeförProv motor.nyav
låtamyndighetansvarigfinnas förmöjlighet skall attkanten, men

laboratorium.oberoendehosutföra ävenprov
skotrar.Produktionskontroll nyaav

på hållbar-avseendegodkännande meduppföljandeförProv av
tillämpatillverkarenfördet möjligtHärhetskraven. är att en
produkten.hoshållbarhetenskall visaförsämringsfaktor som

gäller förinföraAlternativet kan systematt samma somvara
bilar.

förstaföralternativ tillFordonsprov motorprov upp-ensom
hållbarhetskraven.följning av

underhåll.kontroll bl.a.Periodisk av

2-5.till punkternanedanåterkommerJag

godkännandeInnehållet i ansökan7.1.2 om

identifierabullergodkännande böroch motorn,ansökanEn avgas-om
Uppgifternabullerdämpandeavgasrenande ochliksom det systemet.

motormodifi-förspecifikationinnehållai denna bör motor, typ aven
avgasreningutrustning förmotorutrustning,gjorts,sådankation om

bränslerekom-underhåll,ochför serviceoch rutinerfinnssådanom
emissionsdata.förredogörtekniskmendationer rapportsamt somen

anordningarnaljuddämpandedekrävs t.ex.bullerkravenFör att som
beskrivs.och ljuddämpareisoleringsmattor noggrant

iproduktionskontrollergrund förtillvidare liggaskallUnderlaget
ytterligaregenomföraskall behövakontrollinstansenföretaget, attutan
livstid börsnöskoternsfunktionenföljakunna överprovning. För att
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försämringsfalctor visar gränsvärdena iäven presenteras atten som
bilagan till lagen miljökrav på terrängskotrar uppfyllda.ärom

innehållet i tekniskaDet den dokumentation skall ligganärmare som
till grund för och bullergodkärmande bör kunna överlåtas tillett avgas-
den myndighet regeringen föreskriver skall ha tillsynsansvaret. För

jag Naturvårdsverket uppgift.del bör ha denna Verketattegen anser
bör i samråd med den provande instansen, AB Svensk Bilprovning,

utfärda tillärnpningsanvisningar.kunna närmare

7.1.3 Terrängtrañklcungörelsen behöver kompletteras

Förutsättningarna för terrängskoter skall få i bruk äratt tas atten
fordonet har godkänts vid eller registreringsbesiktning. Entyp-en
typbesiktning kräver tillverkaren generalagenten har tillstånd tillettatt

Efter genomfördsådan besiktning. Det utfärdas Vägverket.aven
typbesiktning kan identiska fordon i trafiksättas ännuutan en

finns ibesiktning. Bestämmelserna härom rörande terrängskotrar
fråga tillstånd tillterrängtrafikkungörelsen. I återkallandeom av

fordonskungörel-typbesiktning och typintyg gäller tillämpliga delar i
1972:595.sen

Typgodkännandet omfattar i dag inte krav på godkännande som
uppfyllda. sådant bör intevisar gränsvärden för Ettäratt avgaserna

uppfyllda. Så mittmeddelas med mindre miljökravenkunna äratt som
utformat bör godkännandetförslag till miljöklassindelning ävenär

ingå i typgod-skall således inte längreomfatta bullerkraven. De
med avgaskraven i särskiltkännandet läggs ettutan avgas-samman

bullergodkännande.och
i fordonskun-fråga typgodkännande bilar krävs enligt 55 §I om av

igodkännas måste uppfylla kravengörelsen bilen för kunnaatt att
registreringsbesiktning 36 §.bilavgasförordningen. gäller förSamma

föras terrängtrañk-motsvarande innehåll bör in iBestämmelser med
miljökravdå med hänvisning till lagenkungörelsen, ommen

medkungörelse utökasinnebär 21 § sistnämndaterrängskotrar. Det att
mindrefår utfärdas medframgår typintyg intetredje stycke vari attett

vidgällauppfyllda. Motsvarande börkraven i nämnda lag ävenatt
bullerkraven för terrängskotrar läggsregistreringbesiktning. Genom att

ochgrunden för föreskriftsrättenfast dennai lag kommer utgöraatt
till-Enligt mitt förslag tillinte terrängtrañkkungörelsen.65 § ovan

förs fråndetta tillsynsansvaretsynsmyndighet innebär överatt
Naturvårdsverket.Vägverket till
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godkännandeMiljöklassningen kravet påoch7.2

fall. bilavgasförord-gälla i vissa Ibullergodkännandet börochAvgas-
undantagits bilaravgasgodkännandefrån krav påningen har som

ändamål, bilarmilitäratillverkade förtillhör och ärstaten som
fabriksområde ellerjämvägs- elleranvänds inom inhägnatuteslutande

vid provkörning,liknande område,ellertävlingsområde annat
jaganvändning. deljämförlig Förbogsering eller därmed egen anser

används isådana skotrarlämnas förundantag endast böratt som
meddelabör bemyndigasRegeringentävlingssammanhang. att

kan medges.vilka undantagföreskrifter somom
tekniskutpräglatbullerfrâgorna harochPå grund att enavgas-av
till denolika frågor måstelösningarnaochkaraktär att anpassasav

övrigt, skullei omvärlden iförändringarutvecklingen ochtekniska
gäller förmed vadi likhetbestämmelserlagens närmare som
regeringenutformats ramlag,kunnatbilavgaslagen geren somsom

preciserademeddela demöjligheterunderställda myndigheteroch att
kräver.detaljerade föreskrifteroch ämnetsom

medknytstill miljöklassningenhänsyn till detMed ett systematt
försäljningsskattdifferentieradi formekonomiska styrmedel av en

reglerregeringsformenskonflikt medisådan ordning kommaskulle en
därför valtharJagnormgivningskompetensen.för delegation attav

förgrundläggandedebilaga till lagen parametrarna enangesom
miljöklassning terrängskotrar.av

Tillverkarens7.3 ansvar

tillverkarensOmfattningen7.3.1 ansvarav

bullerdämpning-avgasreningsutrustningen ochpå hållbarhet påKraven
förebild liggerMed bilavgaslagenolikakan utformas sätt. somen
för snöskotrar-tvingandetillhands också läggadet nära ettatt ansvar

förstaitillverkaren. Detbullerhänseende äri ochskick avgas-nas
och harsina fordonkonstruktionenkänner tillhand denne avsom

önskvärt Motutforma dessamöjligheten sätt.kompetensen och att
terrängskotrarutformatvingandebakgrund skulledenna attett ansvar

gränsvärden förpå uppställdauppfyller kravenså dessaatt avgaser
tillverkaren.kunna läggasoch buller

åter-hållbarhetstestningförkravmodell detEn är system somannan
91441EEG. Idirektivfordondirektiv för lättafinns i EG:s sam-

vidutrustningenstyrkatillverkarentypgodkännandet kanband med att
utnyttja fastaväljaellerutsläppskravenvisat sig klaralångtidsprov att

administrativt enklare. Desådantförsämringsfaktorer. Ett ärsystem
komplementärt.tillämpasalternativa kanintebåda modellerna är utan
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När tillverkarens utökas ställs krav på skoterägarenäven attansvar
utför den tillverkaren rekommenderade servicen på riktigt sätt.ettav

kontinuerligtEtt underhåll nödvändigt för miljöegenskapernaär att
skall bibehållas.

Skyldigheten vidta åtgärder behöver givetvis inte innebäraatt att
rättelseåtgärder måste beslutas myndighet för genomföras. Iattav
första hand bör frivilliga rättelseåtgärder vidtas den ansvarigeav
tillverkaren. Benägenheten vidta rättelseåtgärd frivilligt kommeratt
sannolikt i och med den lagstadgade skyldigheten. Oavsettatt storvara

rättelseåtgärd sker frivilligt eller efter myndighetsbeslut måsteom en
samhället ha möjlighet inte bara övervaka tillräckliga åtgärderatt om
genomförs, också ha medel tvinga fram genomförandet blirutan att att
effektivt.

det gäller tillsynen fullgör rättelseskyldig-När tillverkarnaattav
heter bör det finnas möjligheter vid försummelse framtvingaatt ett
fullgörande myndighetsföreläggande kan förenas medettgenom som
vite.

Rättelseåtgärdema skall kunna omfatta både sådana snöskotrar som
förts på marknaden sådanaoch inte förts ochännuut utsom som
omfattas godkännande. måste självfallet tillDeett artenav anpassas
och graden de fel och brister uppdagas vid kontroll.av som en

innehållet följerNärmare i kontrollen i avsnitt 7.3.3.om

7.3.2 Kravet på ställföreträdare

tillverkaredet gäller kontakten mellan myndigheter och utländskaNär
kan med tillver-det finnas praktiska problem hänger attsom samman

finns möjlighet för dessa problem kankaren inte i landet. En lösaatt
tillverkare fråga och bullergodkän-utländska iävenatt om avgas-vara

landet hanande för terrängskotrar skall skyldiga här i ettattvara
kanföreträda tillverkaren alla frågorombud med behörighet iatt som

aktualiseras den lagstiftningen.av nya
förförutsättningenGenom bestämmelser i fordonskungörelsen är att

anmälerinnehavaren dettaerhålla tillstånd till typbesiktning ettatt av
solida-ombud bor i Sverige till Vägverket och skall svarasom som

sambandtillståndshavaren frågor kan aktualiseras iriskt med i de som
tillståndhör rättelseåtgärd, återkallandemed typbesiktningen. Hit av

till typbesiktning finns också koppling i terräntrañkkun-Detm.m. en
lagstiftningen.görelsen mellan typbesiktningen och den föreslagnanu

nulägetJag därför ytterligare krav på ställföreträdare iatt ettanser
konstruktioneninte bör införas. Visar det sig den nuvarandeatt

förfelar syfte bestämmelse i lagensitt bör inöverväga att taman en
ställföreträ-miljökrav på terrängskotrar med krav påmotsvarandeom

dare finns i bilavgaslagen.som
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samhälletTillverkarens7.3.3 gentemotansvar

produktionskon-beståkanefterkontrollviddetOm av ensomen -
provadesig denvisarmyndighetskontrolltroll eller attannan -

eller högreavgasutsläppharterrängskotrar störregruppen av
eller igränsvärdenföreskrivnaföljervadbullernivåer annatän avsom

skyldig-fråganaktualiseraskravuppfyller fastlagdaavseende inte om
allabeträffandebristernaavhjälpatillverkarenför motorerhet att av

kontrollför sådanförutsättning ärmotorfamiljen. Enaktuelladen en
tillverkarenproduktionenförrepresentativaskotrama attär genomatt

provningen.tillanslutningifordonetfår inspektera
definie-innebärSnöskotrarmiljöklassning äventillFörslaget attav

kontrollerahärmedSyftetgälla. ärskallhållbarhetskrav attrade att
emissionssvärdengällandesådankonstruktionproduktens är att

brukandeperioden. Dettafastställdaunder deninnehålls provas genom
produkterantalutförs påavgaskontrollerfullständigaochstickprov ett

provresultaten visargodkännande. Omtillhör visst atti bruk ettsom
åtgärder. Dettaavkrävastillverkarenkanöverskridsprestandakraven

aktuellproduktersamtligaomfattakan typ.av en
definierakanhållbarhetpåtill kravenalternativ attEtt vara

påkravenuppställdadeskallförsämringsfaktorer motsvarasom
ellerförsämringsfaktorerfastamellanValet kan stå atthållbarhet. att

används.försämringsfaktorerutformadeenskilt fallvarjei
mätmetoderöverenskommelserinternationellapåavvaktanl om

hållbarhetskon-hurföreskriftermeddelafåregeringenbör omm.m.
utföras.skall kunnatrollema

och 20Sverigesnöskotrar iförgeneralagenterfyradag finnsI ca
hellerfungerar inteSnöskoterrnarknadenimportörer.yrkesmässiga
svenskaför denSeriestorlekenbilmarknaden.sätt somsamma

skertill köparenDistributionenliten.förhållandevismarknaden är
Säsongsbetoningen görgeneralagent.för viaindividuellt i stället en

förexemplarsvårigheterförenat medockså det kan utatt taatt vara
provmiljö. Ettlämpligfinnaochhållbarhetskontrollerefter- eller en

med hänsynskulleför bilarhâllbarhetskontrollenmotsvarandesystem
långt.föra förmeningminförsäljningsvolymen enligttill

för snöskoter-kostnadsjälvklart vidtasskallåtgärderBehövliga utan
intesnöskotrarnafel och bristertillefterhandiAtt rättaägaren. som

fall bli kostsammaremångagivetvis ikanbehäftade medborde vara
skäligfulltdockfordon. Dettafelfria ärbörjan levererafrånän enatt

för lågtambitionsnivånharfår bäratillverkaredenrisk sattsomsom
avgashänse-buller- ochisnöskoternkonstruktionengällerdetnär av
tillverkarnaförincitamentocksåfungerarende. Detta ettsystem som
krav.föreskrivnauppfyllerfordonderastillverkligen attatt se

inteskoternförutsättningunderdockgäller attTillverkarens ansvar
vilketkilometer,0007körtsår eller har änfemäldre änär mer

skyldigahellerintedriftstimmar. Denne350 är attungefär motsvarar
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eller brukarenberoråtgärda sådana fel och brister ägaren avsom
skotem.

Mätrnetoder för lagkraven7.4

belastningscykelrealistiskför utvecklahar tidigareJag nämnt att att en
faktiskai detdrivskartläggning hur snöskotembehövs aven

påför certiñeringsprovkörcykelframförandet. krävs dessutomDet en
iSnöskotrarkontroll komplettaför uppföljning ochochmotor aven

utvecklameduppgift från ISMA arbetardrift. Enligt att enman
för icke landsvägs-1088 körcykelliknar den SAE Jkörcykel som

striktålägga tillverkarenjfr avsnitt 6.2.2. Attgående fordon ett
mening anstå tillenligt minprodukten börför hållbarheten hosansvar

fimiserforderligastandarder förinternationelltdess att antagna prov
antagna.

härpåföreslås i avvaktanbullerkravenochUppföljningen avgas-av
motorfamiljgodkännandeförenligt två skildaske system avprov-

kartläggandeochdefinieradeller ettmotorer provgenomgruppannan
chassidynamometerprovkombination medpå eventuellt imotor

definieradetill förutkopplasfallen börhela fordonet. bådaI proven
kraven.fordonet inteellerfölja möterkrav och rutiner motornatt om

ansvarig förkommerSnöskotertillverkaren attytterstatt vara
mätmetodenföreslårefterlevs. Jaghållbarhetskravenemissions- och att

frånför mätningRekommenderad mätmetodSAE 1088J avgaserav
1983 börjuniutvecklad för snöskotrartidoch i sinomsmåmotorer

i avsnitt 6.3.4jagavgasgodkärmandet, liksomförtill grundligga att
J 192standarden SAEamerikanskaföreslagit denför buller att

buller frånutvändigtmätning terräng-Rekommenderad metod för av
godkännan-delentill grund för denskall liggaskotrar 1985mars av

det buller.avsersom

försäljarensoch7.5 Importörens ansvar

fordonsådanaskall hindraterrängskotrarLagen miljökrav attom
användning. Förförs igränsvärdenstadgadeinte uppfyller attutsom

Även denför tillverkaren.syfte föreslås såledesuppnå detta ett ansvar
dock hasnöskotrar böreller försäljeryrkesmässigt importerar ettsom
lagens be-i stridsnöskotrarhan inte hanterarför motattansvar
snöskotrareller säljeryrkesmässigt importerarstämmelser. Den som

ådömas böter.skall kunnagränsvärdenuppfyller föreskrivnaintesom
intesnöskotraroch importförsäljningAtt förbjuda all somav

efter-omöjligt eftersomdockgränsvärdenuppfyller föreskrivna är
kontrolleras. Enskulle kunnaförbud svårligenlevnaden sådantettav
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för ellerenskild yrkesmässigt bruk importeraränannatperson som
säljer snöskoter skall inte omfattas föreslagna bestämmelsen.denen av

registreringsbesiktigas.få sådan skoter i bruk måste denFör att ta en
framgår uppfyllerVid besiktningen skall intyg vari skotematt

rniljökraven visas upp.

Återkallelse7.6 m.m.

sanktioner för närvarande tillämpas för dem vilkas produkterDe som
förbud utfärdandeinte uppfyller kraven från samhällets sida är mot av

tillstånd till typbesiktning.typintyg och indragning För attaven
efterlevnaden lagen bör samhället få möjligheterfrämja den attav nya

uppfylls. kunna skeingripa föreskrivna krav inte Detta börnär genom
återkallelseföreläggande rättelseåtgärder och ävengenom avom

och bullergodkärmandet.avgas-
produktionskontroll införs.förutsättning produkt- ochEn är att en

utformasSå inom biltillverkningen. sådan kontroll kansker i dag En
uppfyllerförhållandet snöskotennodell intepå olika Detsätt. att en

möjlig-föreskrivna och inte vidtas bör kunna påverkakrav rättelse
ocksåkommande modeller. kanheten få godkännande för Detatt ett

återkallas.anledning till godkännandeatt ettvara en
avgasgodkännande för bilar föreslår jaglikhet medI att ett

visar dessa intesanktionssystem införs i de fall provning skotrar attav
och bullergodkännandetuppfyller fastställda krav attgenom avgas-

återkallas.skall kunna

Avgifter7.7

möjlighetenförslag bullerkrav pekat påVägverket har i sitt till attnya
föravgift registrering terrängskotrari samband med attta ut aven

bulleravgift kanfinansiera efterkontrollen. föreslåsDessutom tasatt en
uppfyllerför typbesiktning skotrar intetillståndshavarenut omav

för de skotrar registre-bullerkraven. avgift skallHur tas uten som
då deframgår jag problemringsbesiktigas Detta ettser som

svårigheter uppfylla bullerkravenmotorstarkare skotrarna har attsom
mindre skotrar.registreringsbesiktas i jämförelse medi delstörre

typgodkärmande förall verksamhet medvill här erinraJag attom
avgiftsbelagd. Kostnaderfordon fordonskomponenteroch är som

förcertiñeringsförfarandeuppstår med anledning ävenettav -
e övriga förfarandet täckasbör i likhet med detavgasgodkärmandet

konstrueradAvgiften för personbilaravgifter från sökanden. ärgenom
certiñeringskostnaden ochavgift för täckaså fast attatt tas uten

rörligprovning,för produktionskontroll, inkl. visskostnader samt en
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avgift för täcka kostnader uppstår i samband med hållbarhets-att som
kontrollen.

I likhet med vad i fördag gäller typgodkännandet för terräng-som
skotrar bör godkännandeprövning, tillsyn och kontroll ävenannan
avgasområdet avgiftsfmansieras. enligt min mening lämpligtDet är att
den del den avgift för bullerområdet förstas utav som nu samman
med den avgift skall erläggas för avgasgodkämiandet.som

föreslår därförJag avgift tillverkaren i samband medatt tas uten av
skotern och bullergodkänns för täcka de kostnaderatt attavgas- som

hänger med förfarandet, skotem elleroavsett typsamman om -
registreringsbesiktigas. En rimlig avgift har BilprovningAB Svenskav

till 200 kr skoter. Systemet tillåter också sidoim-angetts netto ca per
skotrar och krav och avgifter bör gälla för dessa.ävenport av samma

En bestämmelse med denna möjlighet bör föreslårin i den lag jagtas
skall förgälla miljöklassning terrängskotrar.av

Härmed tillgodoses bulleravgiftVägverkets krav på särskildäven en
för bättre efterkontroll snöskotrar.en av

Överprövning7.8

Beslut rörande och bullergodkärmande och beslut indelningavgas- om
i miljöklasser bör meddelas Svensk Bilprovning. Sådana beslutABav
bör kunna överklagas till tillsynsmyndigheten. Föreläggande om
rättelseåtgärd enligt 5 § lagen miljökrav på terrängskotrar, beslutom

återkallelse godkännande enligt § eller beslut kontrollav-7om av om
gift eller dispensavgift enligt 8 och 9 liksom beslut föreläggande§§,

lämna upplysningar enligt § fattas tillsynsmyndig-11att etc.om av
heten och får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Det föreslås Naturvårdsverket blir beslutsmyndighet i förstaatt
instans i frågor enligt lagen miljökrav på terrängskotrar.om

Övrigt7.9

En internationell notiñering förslagen bör enligt Vägverket skeav
innan utgången år 1995 för föreslagen tidtabell skall kunnaattav
följas. Med hänsyn till jag föreslår tidpunkt för ikraftträ-att en senare
dande bör notiñering WTOtill olika internationella organisationer
och EU hinnas med tidsplanen förskjuts.utan att

Till följd medlemskapet följer medlemsstaterna enligti EU attav
rådets direktiv 83 189EEG ändrat 94 10EGsenast ärgenom
skyldiga sina tekniska föreskrifter till kommissio-anmäla planeradeatt

sådantFöreslagna miljökrav beträffande snöskotrar utgör ettnen.
förslag notiñeringspro-till tekniska föreskrifter omfattas dennasom av
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intefår medlemsstaternaartikel i direktivetcedur. Enligt 9 anta ett
från denmånaderföreskrifter före utgångentekniskaförslag till treav

tidpunkt fårförslaget. Frånkommissionentidpunkt mottog samma
föreskrift formiförslag till tekniskintemedlemsstaterna anta ett av

gått eller någotmånader harinnan fyrafrivillig överenskommelse
månader har gåttföreskriftteknisk innanförslag tillannat omsex

frånmånadermedlemsstat inomnågonkommissionen eller treannan
utlåtande gårmed detaljerattidpunkt inkommer utett somsamma

friahinder föråtgärden kan skapaplaneradedenatt varornas
avsikt föreslåtillkännager sinkommissionen i ställetrörlighet. Om att
frågan i enlighetbeslut iförordning ellerdirektiv,eller ettanta ett en

den konstaterateller meddelari fördragetmed artikel 189 attatt
direktiv,förslag tilltäcksfråga redanförslaget rör ettettaven som

i enlighet medförelagts rådetbeslutförordning eller ett nysssomen
Frysningsperiodenmånader.frysningsperioden 12artikelnämnda är

månader.till 18fall utsträckasi vissakan även
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styrmedelekonomisktmed ett

sammanfattningförslag iMitt

iSkatteuttagetterrängskotrar.införs förförsäljningsskattEn nya
iSnöskotrarför inköpkan skeutjämningsåhar avvägts att aven

blirmiljöeffektenpositiva störstDenklasserna.de bättre om
harSkattedifferentieringen1996.juliredan den 1införsskatten

3miljöklassuppfyller kraven iså för skotrarbyggts att somupp
uppfyller kravenkr. Skotrarmed 8 000skattskall uttas somen

från skatt.befriasoch 1miljöklasserna 2i
1999.januariobligatoriskt den lföreslås bliMiljöklassystemet

och finnas2 lrniljöklassemaskotrar iendast attHärefter skall
försälj-tidpunkt börVid dennamarknaden.svenskatillgå på den

deteller000 krmed 10miljöklass 2förerläggasningsskatt
blirmerkostnaddendå kanbelopp motsvara somansessom

miljöklass Dennaförreningsstegetytterligaredetföljden av
skatt.befriad frånjanuari 1999den 1efterskallklass även vara

l978:69i lagenförs införsäljningsskattenBestämmelser om
frånskatteändringenFörmotorfordon.påförsäljningsskattom

lagreglering.någoninte1999 lämnasjanuariden 1

ochtillstyrmedelEkonomiska väg tystare8.1 en
Snöskotrarrenare

styrmedelekonomisktBehovet8.1.1 ettav

iutgångspunktmedalltidgivetvis görasstyrmedel måsteValet av
åtgärdspro-uppnå. Ettvillmåloch detkaraktärmiljöproblemens man

snöskotertrañkenmedproblemenmedtillkommaför rättaattgram
Snöskotrarmiljöklassningenflera komponenter,beståbör avvaravav

miljöklassningen,direktiv skall utöverminaEnligtkan omvara en.
härmedsamordnatstyrmedelför ärbefogat,det ett system somanses

redovisas.
bedömsochregleringadministrativMiljöklassindelningen är aven

frånutsläppreducerakostnadseffektivaste sättetdet attmånga vara
olikamellansamspeletviktigt betonaocksådetolika källor, är attmen

styrmedel.
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miljöklassystemDe hittills införts har kombinerats med ekono-som
miska förstyrmedel incitament och påskynda övergången tillatt ge
mindre miljöbelastande produkter. Kombinationen har medfört ett
snabbt genomslag såväl bilar drivmedel på den svenskaav renare som
marknaden och förstärkthar därmed effekten den administrativaav
regleringen.

Tidigare utredningar snöskotertrañken har bl.a. föreslagitom en
zonindelning. I detta sammanhang kan miljöklassningen i sig ettvara
användbart instrument. Jag drar här paralleller med det miljözonssys-

föreslagits Trafik- och klimatkommittén delbetänkandetitem som av
Miljözoner för trafik i SOU 1994:92. Med anledning dentätort av
arbetsfördelning gjorts med avseende på snöskoteranvändningensom
mellan Miljövårdsberedningen och Miljöklassutredningen har jag
tolkat mitt uppdrag i den del kompletterande styrmedelrörsom som

frågadet ekonomiska jfr avsnittstyrmedel 1.4. Dettaäratt om
utesluter miljöklassningeninte kan användas för tillträde tillävenatt
särskilt utmärkta skyddsområden.

Utvecklingen och Snöskotrar medför merkost-tystareav renare en
nad i produktionsledet kommer konsumenterna. Vårautatt tassom av
produktval emellertid inte alltid rationella. kanKonsumenternaär om

frånpriset blir för högt avstå efterfråga de miljövänligare skotrar-att
Detta inte önskvärd utveckling.ärna. en

bakgrundMot denna har jag gjort den bedömningen det ocksåatt
finns skäl för särskild ekonomisk styrning vid inköpstillfället,en som
kan bidra till tillverkarna tillhandahåller snöskotrar äratt som renare
och och samtidigt direkt incitament till köparnatystare ett attsom ger
välja skoter.sådanen

8.1.2 Val styrmedelav

föremål särskildMotordrivna fordon har varit för beskattning sedanen
för moderna beskattningenlänge. De grundläggande principerna den

tidigare i samband medvägtrafiken utvecklades jag nämnt attav som
fast år 1988 jfrdet trañkpolitiska kostnadsansvaret lades prop.

1987882159.198788:50, bet. TU 198788:13, rskr. Instrumenten
för miljöeffekter-kan användas för utkräva kostnadsansvaratt ettsom

avgiftssystem. vägtrafikeni första hand skatte- och För ärärna
och försäljningsskattdrivmedelsbeskattning, årlig fordonsskatt samt

utnyttja infrastrukturer vägtullareventuella direkta betalningar för att
användas. T.ex. så har för-och bilavgifter styrmedel kansom

motorfordon önskemål dämpasäljningsskatten på motiverats attav om
vissa motorfordonbilismens expansion år 1956 då omsättningsskatt

har i takt medinfördes. Skatten har statsfinansiell betydelse, menen
profil.kommit få miljöpolitiskskärpta avgaskrav attm.m. en
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bilregisterkungörel-skyltavgift 63 §förutomSnöskotrar erläggsFör
§för avställda fordon 65aregisterhållningsavgift1972:599 ensen

fordonsskattellersig försäljningsskattkungörelse. Vare uttassamma
fordon.för dessa

miljöklassystemetanknytas tillstyrmedel börekonomiskaDe som
finns det fleraTeoretisktpå olikautformasför snöskotrar kan sätt. sett

videffekt, eftersträvasdenskulle kunnastyrmedel somgesom
begränsaeffektivt styrmedeltillinförandet. Ett attvoresynes

föruppfyllerintesnöskotraranvändningen normerna avgasersomav
verknings-emellertid svårt ochbuller. bedöms näraoch Det nogsom
grundför snöskotrarstyrmedelinföra sådantlöst ettatt av

efterlevnaden.följasvårigheten att upp
böri utredningen ävendiskuteratsEn fråga är styrsystemetomsom

avgiftårligsammanhang hardettaorenade skotrar. Iomfatta äldre en
försäljningsskatt.tillkomplementalternativ ellerframförts ett ensom

användsmed avgiftbelastasskulleorenade skotrarnaäldreDe somen
skoterköpertill denbidragför ett avatt renareen nysomge

avgift.någonerläggs intemiljöklass 2imiljöklass För skotrar
skulle härigenombetalarförorenarenprincipenKopplingen till attom

bli tydligare.än
Även åtgärd förmöjligförts framskrotningspremie har som enen

miljöanpassade skotrar.övergång tillståndfå tillsnabbareatt meren
kostnadseffektivt sättintesammanhanghar i olikaDet ettansetts vara

syftefordon imiljöanpassadeutbytestaktenpåskynda attmotatt mer
producentan-dessutomTill detta kommeremissionema.reducera att

miljöpolitiken.genomslag ialltfårolika produkter störreför ettsvaret
på andraskrotningssystemföreslåsituationi sådanAtt ett somen

framkom-mening inteenligt minavskaffashåller påområden äratt en
lig väg.

deochmiljöklassningssystemsåuppdragtolkat mittharJag att ett
skallenbartkopplade tillskallstyrmedeleventuella systemetvarasom

skotrar.avse nya
föreslagitföregåendejag i detochbakgrund härav ettMot att

principerdeväsentligt byggeri alltmiljöklassningssystem somsom
därförligger detbilarnamiljöklassindelningengrund förtillligger av

vadpåsnöskotrarna sätt ävenbehandlahandstillnära att samma
försälj-differentieradstyrmedel, dvs.ekonomisktgäller valet enav

åt-lättastmöjligheten kanningsskatt. Den accepteraatt avvara
så detutformasdensärskiltsnöskoterköparen,minstone attom

miljökra-uppfyllersnöskoterköpafördelupplevs att somensom en
så oftainte bytssnöskotrarsammanhangetnackdel i ärEn attven.

Å ochde äldrekörsandra sidanbil.byte till motorsvagarenysom
påbelastningdärför mindreomfattning ochmindreiskotrarna enger

försäljningsskattinföra ävenhinderNågra tekniskamiljön. attmot
inte.skotrar finns
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sådanEn ordning ligger också helt i linje i övrigt med mina
direktiv, detta torde det administrativt enklaste sättetattgenom vara

ökad andel miljövänligare snöskotrar.att styra mot en

8.2 Försäljningsskatten lämplig för Snöskotraräven

8.2.1 Försäljningsskatten pä motorfordon

1978:69 försäljningsskatt motorfordonLagen reglerar denom
skatt skall erläggas till vid försäljning motorfordon.statensom av
Försäljningsskatt utgår för personbilar, för vissa bussar lastbilaroch

Försäljningsskatten förmotorcyklar. el- eller hybridbilarsamt tas ut
eller för fordon vid skattskyldighetens inträde årsmodellärsom av en

enligt bilregistret 30 år eller äldre. heller förInteär terräng-som
motorfordon m.fl. någon skatttas ut.

Skatten beräknas efter fordonets tjänstevikt för personbilar med-
6 kronor och 40 kg till 3 500 kg, med undantag för lastbilöre per upp

skåpkarosseri. liksom för fordon medHär skattenutan tas tyngre ut
fastställda ocksåkrontalsbelopp, k styckeskatt. Skatteuttaget påverkass .

fordonet hänförs l-fordonvilken miljöklass till. För lätta miljöklassav
femårig befrielse från fordonsskatt.gäller De beteckningar somen

används i försäljningsskattelagen, liksom i fordonsskattelagen, har
fordonskungörelsen miljö-betydelse i 1972:595. Medsamma som

1386.klasser de klasser i 2 § bilavgaslagen 1986:avses som anges a
utgår skatten fastlagt beloppFör motorcyklar med visst beroende

indelad i fem nivåer.tjänstevikten ärsom
500Försäljningsskatten för lätta fordon, dvs. inte 3väger översom

kg, kommer höjas den januari 1996 till 7 kronor och 701 öreatt per
kg och för lastbil skåpkarosseri med förhöjt krontalsbelopp.utan ett

försäljningsskattelagen vårenGenom ändringen i 1995 kommer skatten
följa inflationsutvecklingeni likhet med flertalet övriga punktskatter att

jfr 1994952203, 199495:SkU28, rskr. 1994952439.bet.prop.
Skattskyldiga yrkesmässiga tillverkare och importörer fordonär av

skattepliktigt fordon inte tillverkats yrkesmässigtägaresamt av som
och till fordon ändring blivit skattepliktigt.ägare som genom

Beskattningsmyndighet Skattemyndigheten i Kopparbergs län.är
Försäljningsskatten fordonet förs in bilregistret, ellerinärtas ut om
fordonet samtidigt vid avställningens upphörande. Beskatt-ställs av,

uppgifterningen bygger på de finns i bilregistret nyregistrera-som av
fordon.de

får i bilregistret jfrSnöskotrar inte användas utan att upptagnavara
för tillämpa försäljnings-avsnitt 1.2.5. Därmed skulle grunden att en

skatt på Snöskotrar föreligga.även
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föri Norgei Finland ochFörsäljningsskatt8.2.2
Snöskotrar

detSnöskotrarförsäljningsskatt ärutfornmingenVid avenav
ochi Finlandskattefrågan skerhanteringenhurintresse att avse

vilket kantillverkning,inhemskfimis dessutomFinlandINorge. en
följande barai detkommerJagsammanhanget. attbetydelse iha

sker förskatteuttagdetför beräkninggrundernaredovisa somav
fordon.motordrivna

Finland

tillverkningellervid importengångsskattFinland tillämpasI aven
motorcyklarochför bilarSkattens.k. bilskatten.fordon, den tas ut

Skattensfinska mark.600med 4beskattningsvärde, minskatefter ett
beskattningsvärde.bils%minst 50likvälskallbelopp av envara

motorcykel dessbil eller ärimporteradBeskattningsvärdet för en
förbetalasskallsådantull,medökattullvärde,fastställda om

fordonet.
medbeskattningsvärdemotorcykelnsutgår ettMotorcykelskatt av
beskatt-%20Skattencylindervolym. ärenligtbelopp motorns av

cm3cm3 eller756% vidtill 70130vid högstningsvärdet mera.
Finlandsnöskotrar.förförsäljningsskattnågoninte utDäremot tas

skotrar.registreringinfört1995först vårenhar av

Norge

svenskadenmotorvognerEngangsavgift påI Norge motsvarar
medtullvärdetimportvidAvgiftsunderlaget ärförsäljningsskatten.
ochtillverkninginhemskbetalas videventuell tull. Skattentillägg av

motorcyklarendasthärberöravgiftsgrupper. Jagfinns sjuimport. Det
snöskotrar.och

8005% de första100skattesatsenmotorcyklarfråga ärl avom
återstoden. När%och 113avgiftsunderlagetnorska kronorna avav
avgiftsunderla-%30tilluppgår skatteuttagetSnöskotrargällerdet av

get.
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förGrund beskattningen8.3

8.3.1 En styckeskatt föredraatt

För personbilar och lätta skåplastbilar och bussar används tjänstevikten
grund för beskattningen. Skatten med visst krontaltas ut ettsom per

kg tjänstevikt med påslag för miljöklasstillhörigheten, medan en
styckeskatt efter miljöklass för fordon. Skattekonstruktio-tas ut tunga

för motorcyklar bygger på styckeskatt relaterad till tjänstevik-nen en
efter vissa intervall.ten

Snöskotrar och motorcyklar likheter. Detta skulle tala föräger stora
tillämpade principer för försäljningsskatteuttagetatt man samma som

för motorcyklar, någonmed form påslag eller avdrag förmen av
miljöklasstillhörigheten. Mot detta talar snöskotrarnaatt merparten av
har tjänstevikt 200 kg och differentiering önskat slagen ca en av
kan bli svår uppnå.att

Det kan också finnas skäl införa beskattningsgrund änatt en annan
skotrarnas tjänstevikt vid beräkning försäljningsskatten. Avav
väsentlig betydelse för val alternativ skattebas skälen förär attav
skatten Om det huvudsakliga motivet för skatten skulletas ut. attvara
beskatta kapitalvara viktanknuten skatt naturlig använda.är atten en
Som alternativ till viktanknuten skatt och för stärka miljöproñ-atten
len kan någon skatt beräknas efter någonövervägas typ av som annan
variabel snöskoterns vikt.än

De alternativ kan möjliga förgrund skatteuträk-som vara som en
ning förutom tjänstevikt, motorstyrka, Cylindervolym ellerär en
kombination tjänstevikt och motorstyrka. förutsättningEn är attav
uppgifterna de olika finns tillgängliga i bilregistretparametrarnaom
eftersom det pådessa vilket det nuvarande försäljningsskattesyste-är

för motorfordon bygger.met
Motorstyrkan skattevariabel kan föredra deatt attsom vara genom

och miljöstörande skotrarna härigenom skulle kommatyngsta mest att
drabbas högre skatt. kan emellertid framgått iDet avsnittav en som
6.3.2 lätt manipuleras och detta skäl också tveksam grundutgör av en
för skatteuttaget. Den önskvärda miljöprofilen på skatten skulle
därigenom urholkas. detta stårMot dessutom valet motoreffektatt av

skattebas påtagligt skulle skilja sig från beräkningen försälj-som av
ningsskatten för övriga fordon.motordrivna En sådan ordning skulle
också medföra genomgripande förändring i lagstiftningen tillen mer
följd särbehandlingen snöskotrar det nuvarandeän systemetav av om
för försäljningsskatt för motorcyklar eller bilar tillärnpades.uttag av
Det angeläget beskattningens anknytning till snöskoternsär att
miljöprestanda påverkar valet skoter i riktning miljövänligaremotav
maskiner. En lägre motoreffekt dessutom nödvändig för inne-är att
hålla föreslagnade gränsvärdena. därför, i likhet medJag vadanser
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bl.a. gäller för skatteuttaget för fordon, styckeskatttungasom en
baserad på miljöklasstillhörigheten den lämpligaste beskattnings-vara
grunden.

Vägledande vid införandet miljöklassystemet för bilar är attav
åtgärderna skall utformas så det totala skattetrycket inte ändras. Iatt
fallet eftersommed snöskotrama ökat skattetryck oundvikligt deär ett
i dag inte skattebelagda. därför inte möjligt laborera medDetär är att
skattesänkningar och skattehöjningar så de totalt går jämtsett upp.

Skattedifferentieringens storlek bör emellertid följa principersamma
förvaldes miljöklassystemen bilar och bränslen introducera-närsom

uppstårdes, nämligen den de merkostnader föratt motsvarar attsom
och fordon i miljöklass.tillverka bättreutrusta en

beräkning8.3.2 Underlag för skatten för Snöskotrarav

Luleå tekniska högskola

Luleå tekniska högskola försök till uppskattninghar gjort en av
merkostnaderna för kunna de föreslagna emissionskraven.mötaatt

inbördesMotsvarande analys för lägre bullernivåer har inte gjorts. Det
bulleremissionerberoendeförhållandet mellan och gör attavgas-

liksom övergången tillmindre motorstarka Snöskotrar, en annan
har därförteknik, också har effekter på bulleravgivningen. Jag ansett

ligga till grund förde beräkningar högskolan gjort bör kunnaatt som
skattedifferentiering.en

beräkningen merkostnaderna har högskolan för dvs.Vid steg ett,av
miljöklassmiljöklass 2 utgått från känd teknik kan utnyttjas. För 1att

två motorutveckling sannolikteller krävs ärsteg som mer om-en
för fyrtaktsmotor.fattande för tvåtakts- änen en

Miljöklass 2

Tillräckliga åtgärder för innehålla kraven i miljöklass kan bestå2att
av

effektuttag,sänkt-
bättre styrning bränsleluftblandningen,av-

förbränningsförloppet,bättre styrning av-
tenniskisolering eller reaktor,avgasröretav-

puls air eller-
fyrtaktsmotor on-off förövergång till med EGR.system-

förutsättning för de beräknade kostnadernaEn ovanståendeär att
införas på Snöskotrar baraåtgärder kommer inte i Sverigeatt utan

länder Finland,också i andra Norge, USA och Canada så attsom
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Merkostnadenutvecklingsinsatsen blir liten.kostnaden skoterper av
gällerinte heller bli särskilt Detför reningsutrustningen bör stor.

reaktor. Luleåinte kräver termiskframför allt reningssystemetom
tilluppskattat kostnadernatekniska högskola

för utvecklingsinsatsen,skoter500 krca per-
utrustning,för avgasrenande000 kr skoter6ca per-

övergång till fyrtaktsmotor.000 kr vid10ca-

driftskostnadlägretill fyrtaktsmotorövergångEn genom enger en
uppgå till mellan 10 ochkan beräknasförbättrad bränsleekonomi som

för fyrtaktsmotomhögre kostnaden%. kan den20 Detta uppväga
nyanskaffningvidför tvátaktsmotorjämfört med priset av enenen

snöskoter.

Miljöklass 1

omfattan-krävaskommer deti miljöklass 1För kravenmöta attatt en
Merkostnadenanvänds.fall tvåtaktsmotormotorutveckling i detde en

för fyrtaktsmotor.högre priseti relation till dethärför kan sättas en
minska utsläppenreningsutrustning förkräverDen även att aven

fyrtaktsmotorfördelarna medpriset. Tillkväveoxider, vilket ökar en
avgasreningstekniketableradutprovad ochdet finnshör bl.a. att en

bättretillgodoräknasDärtill skallreningssteg.för olika även en
innehållakunnaFörjämfört med tvåtaktsmotor.bränsleekonomi att

utveckling ochdet gällerkrävsför miljöklassen 1gränsvärden när
följande.utrustning

Tvåtaktsmotor

jfr bil. 4utvecklad motorteknik--
bränsleinsprutning,-

katalysator,oxiderande-
åtgärder.förstadel stegetsav-

avsnitt 3.3.2.handelsbensin jfrdagensbättre bränsle än-

Fyrtaktsmotor

bränsleinsprutning,eventuell-
EGR,proportionell--

katalysator,oxiderande-
handelsbensin.dagensbättre bränsle än--
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Även för utvecklingsarbetetförutsätts kostnadenför miljöklass l att
högskola räknarantal fordon. Luleå tekniskakan fördelas på störreett

kostnadsökning.med följande

För tvåtaktare
övrig utrustning,utveckling ochskoter för000 kr1 motoravperca

utrustning,skoter för avgasrenande000-8 000 kr6 per-
övergång till fyrtaktsmotor.000 kr vid10 000-12-

fråntillverkningskostnader föruppgifterAvsaknaden motoreromav
kostnadsbe-iosäkerhetsmomentmotortillverkare leder till visstett

från högskolans sida.räkningarna

SNOFED

Snöskoter-föranletttillverkningskostnader haruppgifterBristen på om
merkostnadenundersökariksorganisation SNOFEDägarnas att--

konstruk-i sinbeaktande likheterMedreningsstegen.för de olika av
så harlitetsnöskotermotorerutbudet på fyrtakts äreftersomtion och

ochprisuppgifter på båtmotorermedjämförelsergjortSNOFED
i1den slutsatsendrar härvidManstationära att stegmotorer.

hållaskankostnadsökningarinnebär någraförslaget inte större utan
Konkurrenssituationenkr.500-1 200kostnadsraminom en

kostnadsökning.hålla dennaförväntas nere
innebär2uppfattning ochhögskolansdelarSNOFED stegattanser

emeller-gränsvärden kommerRimligaproduktutveckling.omfattande
snöskot-miljöanpassadeproduktutvecklingentid stimulera motatt mer
fyrtakts-börEnligt SNOFEDprisökningar.allt för högautanrar

Tvåtaktsmotomkostnadsskäl.framför alltfördelar,ha vissamotorn av
klarar kraven.denutvecklas såocksåsannoliktkommer attatt

tvåtaktstek-förñnadtvå antingen meduppskattarSNOFED att steg en
kronorsni-3 000inomskulletill fyrtaktarenik eller byte rymmasen

avgasreningsutrustningmeddessutomKompletterasvån. motorn
uppgåkommaprishöjningen kunnatotalaskulle denkatalysator att

000 kr.till 6 000-8

Ltd.Bombardier-Nordtrac

Miljöklass 2

sigutfåsteRovaniemisnöskoterfabriken ibesök isekretariatetsVid
undersökaRotaxmotorleverantörmed sinför företagetföreträdare att

Enligtkraven.föreslagnaföljden deblirkostnadsökningarvilka som
utvecklaLtd. håller RotaxNordtracBombardier attuppgift från

och harvattenskotrariapplikationer startatförtekniken för motorer
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utvecklingsprojekt för skotermotom. Motorerna kan förväntasäven
komma till kommersiell användning i snöskoterproduktionen tidigast
år 2000, dvs. modellår 2001.

Rotax räknar med höjt motorpris och därmed ökar prisetett
skotem omkringmed 900-1 800 amerikanska dollar eller 6 300-

kr. Utvecklingskostnadema12 500 totalt uppgår till omkring
5 miljoner dollar.

Miljöklass I

klara kraven i miljöklass behövsFör 1 enligt Rotax heltatt ett nytt
koncept fyrtaktsmotorer för kunna begränsa emissionerna. Ut-attav
vecklingskostnader fall till amerikan-i detta omkring 7 miljoneranges

påska dollar. Prishöjningen på skulle öka priset snöskotemmotorn
kr.med omkring 100-2 700 dollar eller 000-19 0002 15

Enligt finns det inte några företagsekonomiska skäl företaRotax att
så investeringar bara för den svenska marknaden. Nordtracstora

också det för det företaget skulle innebära storaattuppger egna
investeringar inom utvecklingen kraftöverföring, chassi osv.av
Totalkostnader denna utvecklingen ligger enligt företagetsextraav
uppfattning omkring miljoner finska mark.4

Sammanfattning

bedömningenSpannet mellan kostnadsuppgifterna försvårar givetvis
lämpliga nivåer för skatteuttaget. fyrtaktsmotor det slagEn avav ny

har Fritidspro-hittills i de ombyggda snöskotrarnaanväntssom av
Östersunddukter i betinga pris 20 000 kr. DetAB uppgivits ett av

förefaller tekniska högskoladärför de uppgifter Luleå angettomsom
merkostnad blir följdenbör grunden för beräkning denutgöra somav

det ställs avgaskrav på snöskotrar.attav

till skattenivå8.4 Förslag

uppfylla miljöklass med ledning högskolansFör kraven i 2 kanatt av
kostnaderna för samtliga angivna åtgärder uppskattasberäkningar ovan

förför eller 10 000 krtill 6 500 kr utveckling motorkonceptetav ca
åtgärder,byte till fyrtaktsmotor. Miljöklass kräver ytterligarel men

tillför teknikutvecklingen bör kunna räknasdel kostnadernaen av
för första denna bakgrund ochgodo redan det Mot översettsteget.

SEK.l USD 7
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tiden skulle merkostnadema komma i genomsnitt 16 000att motsvara
kr för utvecklad tvåtaktsteknik eller 20 000 kr för övergången ca en

Övergångentill fyrtaktsmotorer. till fyrtaktsmotor har också den
fördelen den lättare bullerdämpa.är Kostnadsökningar för bättreatt att
bulleregenskaper kan räknas in i kostnaden för övergången till
fyrtaktsmotorer. Efterfrågan på fyrtaktsmotorer kan SNOFEDsom

komma priset något.antar pressa
Syftet med miljöklassningen tekniken skallär utvecklas.att

Teknikvalet ankommer på tillverkarna. teknikDet skall användassom
för de uppställda kraven skall innehállas inte, dettaatt utananges
överlåts till företagen. I del fall kan således enklare lösningen en
väljas, medan i andra kostsam teknik.en mer

Utgångspunkten för skillnaderna i försäl j ningsskatt bör ungefärligen
skillnaderna i kostnader för den reningsutrustningmotsvara m.m. som

snöskotrarna i de olika miljöklasserna behöver. Ett rimligt antagande
den beskrivna bakgrunden kan merkostnaden förmot att attvara

uppfylla kraven i miljöklass förhållande2 i till dagens Snöskotrar
uppgår till 8 000 kr och för miljöklass ytterligare 10 000 kr.lrunt
Dessa belopp bör ligga till grund för skattedifferentieringen.

Försäljningsskatten har så utjämning förkan skeavvägts att en
inköp Snöskotrar i de olika klasserna. Den positiva miljöeffektenav
blir försäljningsskatt införs Säsongsbetoningenstörst snarast.om en

också det kan lämpligt införaredan den 1 juli 1996gör att attvara en
försäljningsskatt på terrängskotrar. Skatten bör för sådanatas ut
skotrar i dag uppfyller bullerkraven, dBA, idvs. 85 ochsom som
lagen miljökrav terrängskotrar hänförs till miljöklassom
Härigenom kan del de potentiella räknarmiljövinsterna jagen av som

skall bli följdenmed mina förslag till miljöklassningssystem tilltasav
redan innan fåmiljökraven införs obligatoriska. För attvara ensom

skattedifferentiering till stånd uppfyllerkan sådana snöskotrar som
kraven i föreslagna framde miljöklasserna 2 och befrias från skattl
till för-den tidpunkt införs. tidpunkt börVid dennanär systemet
säljningsskatt erläggas för miljöklass med 000 kr, medan2 10
miljöklass fortfarande frånl skall befriad skatt.vara

medförsäljningsskattDet innebär redan den juli 1996 införs1att en
8 uppfyller000 kr för terrängskotrar, medan för sådana skotrar som

Årkraven i miljöklasserna skall inte någon skatt erläggas.2 och 1
0001999 bör försäljningsskatteuttaget uppgå till 10för miljöklass 2

kr. Ifrågavarande kostnadskattebelopp i princip denmotsvarar extra
tillverkare eller försäljare sig för den avgasreningsut-tar extrasom

rustning erfordras för uppfyllersnöskoter redanm.m. som nuen som
kraven i miljöklass 2 eller

försäljnings-Jag avstår emellertid från förslag ändring ilägga tillatt
fall börskattelagen från år 1999 med denna innebörd. Skatten i detta

för åtnjutermiljöklass 2 med 10 000 kr medan miljöklass 1tas ut en
skattebefrielse.
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ochskattedifferentieringenföreslagnadenmedvetenJag är attom
skoterindustrinbrukaresåvälnegativtkannivåerna mottas somav

försäljningsskatt.någonberörtshittillsinteterrängskotrareftersom av
uppfattasdärför kommastyrmedlet kanekonomiska attDet som en

1999. Motfrån årframför alltsnöskotertrafxken,förrestriktion
kostnadsuppgiftergällerdetråderosäkerhet närbakgrund den somav

denjag gjortinternationellt haravgaskraveventuella ävenoch
detbehöva näromprövaskan kommaskatteuttagetbedömningen attatt
förförslagmittmedmiljöklass 3fördetaktuelltblir ersättaatt

2.miljöklass
nivåskattebas ochsåväl reglernapåverkariMedlemskapet EU om

indirekta skatteruppbördenallt,framförskatterindirektaför avsom,
innehållerRomfördragetmedlemsländerna. ettmellanhandelnvid

reglerHarmoniserade95-99.artiklarnaskatterkapitelsärskilt om
påalkoholhaltigafördagñmis ipuntkskatteomrâdetpå varor,

EEG9212direktivEnligtmineraloljeprodukter.påochtobaksvaror
punktskatterbehålla andra änellerinföramedlemsländerna rätthar att

intedeemellertidförutsättningEn är attdem gerangetts ovan.som
ellerskatterSådanasamhandeln.vidgränsformalitetertillupphov

direkt ellerfår intemedlemslandenskiltinförs iavgifter ettsom
förmåstede ävenimporterade utenbart tasbelastaindirekt utanvaror
förhellerintefår utsättasprodukter. Importvarorinhemskalikartade

andraskydd förindirektmedföravgiftellerbeskattning ettsomen
produkter.

knyterSnöskotrarförsäljningsskattsärskildinföraFörslaget att en
intekanfordonsområdet. Detskattesystemetbefintligatill detan

principtillverkning iinhemskdiskriminerande eftersomvaraanses
kommerursprungsland attimporteradeochsaknas oavsettvaror

börförsäljningsskatttillförslagMittvid skatteuttaget.likabehandlas
på skatteom-bestämmelserEG:smedkonfliktikommadärför inte

rådet.
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Konsekvenser9 m.m.

sammanfattningförslag iochbedömningarMina

möjliginteemissionskravföreslagna ärMiljöeffekten attav
iMed ledningtestmetod.etableradHärför krävsberäkna. aven

de föreslagna gränsvär-emissionsdata kanredovisadebetänkandet
utsläppreduceradeinnebära2för miljöklassdena för avavgaser

% och50med%, kolväten än70- 80kolmonoxid med merav
%.25-30partiklar med

Åtgärdskostnaden tilluppgårkolvätenreduktionenför t.ex. av
inteyrkesskotrarden för ärmedanför fritidsskotrar,35 krkg
mellan2 deni miljöklasspersonbilar ärkrkg. Förhögre 2:75än

miljöklas-föreslagnai detKostnadseffektiviteten15-35 krkg.
försäljningsskattdifferentieradmedkombinationisystemet en

ökarbilar. Denförnivådärmed påligger t.ex. omsomsamma
ochpartikelutsläppbuller, lägreminskattillhänsyn dessutom tas

bränsleförb-reduceradtill följdkoldioxidutsläppminskade av en
rukning.

produktutveckling kanförutseende i sinvaritTillverkare som
ochbullerkravoch skärptaavgaskravinförandetfördeldra avav

går mistemedan andramarknaden,delkan få större omaven
försäljningsskattendifferentierademarknadsandelar. Denviktiga

för-följdenblirmerkostnaderdedockbör avmotsvara som
slagen.

snöskoterinköpvidkommer attSnöskoterägarna nyav en
emel-hon kanellerfordonet. Hanpris förhögredrabbas ettav

ochochdrivmedelskostnaderlägrefördellertid dra renareenav
följaocksåkankostnadsökningarVissa ettmiljö. avtystare

miljöanpassadPrisetunderhâllsbehov.eventuellt större en mer
den allmännamedpåverkas äninteskall däremotskoter mer

försäljningsskatten.bli följdenprishöjningen väntas avsom
för-innebäraförsäljningsskattenföreslagna väntasDen en

kr.43 miljonermedinkomsterstärkning runtstatensav
terrängskotrar.införs förkontrollbesiktningobligatoriskEn

förnuvarandepåbör baserasBesiktningsprogramrnet program
uthyrningsverksamhetiterrängfordonkontrollbesiktning avav

avgasrenandekontroll detmed systemetutökasocholika slag av
tomgångskörning.utsläppen vidoch
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9.1 Miljöeffekten mindre utsläpp frånav
snöskotrama

Med hänsyn till etablerad testcykel för både ochatt motor-en
fordonsprov saknas det inte möjligt effektenberäknaär närmareatt av
föreslagna emissionskrav. En genomgång emissionsdata frånav

visar utsläppet kolmonoxid ligger på nivånmotorproven att av
400-600 gkWh och kolväten 200-400 gkWh.av

Vid fordonsproven bättre speglar verklig körning medsom
snöskotem ligger nivån för ungefärkolmonoxid i jämnhöjd med nivån
för resultaten visar däremot inte högamotorproven, men samma
värden för kolväten. För den provade snöskotem med tvåtaktsmotor
ligger förnivån kolmonoxid på omkring 500 gkWh och nivån för
kolväten något gkWh. föreslagna100 De gränsvärdena föröver
rniljöklass 2 kan innebära utsläppet kolmonoxid skulle minskasatt av

%med 70-80 och utsläppet %.kolväten med 50 Partike-änav mer
lutsläppet beräknas minska med 25-30 %.

Utgångspunkten för i det följande dagens registre-ärresonemanget
ringstakt skotrarår.6 000 Mot denna bakgrund kanca nya

år20 komma förflyta innan alla dagens 140 000 skotraruppemot att
miljöklass 2 eller Om introduktionen det ekonomiskaär av av

styrmedlet medföra utbytestakten ökar med %, dvs.50antas att att
nyförsäljningen tillökar 9 000 skotrar år kan awecklingenca per -
i stället beräknas ske 15 år. Om utbytestakten ske linjärt såantas

medelbeståndet avvecklingsperiodensgamla skotrar underär av
första del- halvtid 100 000 skotrar och under den andrastca-
delen 40 000 st.ca

Ingångsdata för beräkning kostnadseffektiviteten framgår i rutanav
nedan och baseras emissionerna i tabell 5:13.
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yrkesmässiga10 000140 000Antal: varav

Medeleffekt 25 kWmax:

% maxeffektenBelastningsfaktor: 30 av

timår för yrkesskotrarDriftstid: 500
skotrar50 timår för övriga

kolväten gkWh 200Emissionsfaktorer:
gkWh 400kolmonoxid

3kväveoxider gkWh
gKWh 5partiklar

Effekten kravenav
HCkWh i dagEmissionsfaktorer: 200 g

för MK21100 HCkWhg

100 HCkWhReduktion g

skøterkategoriår förRedaktion resp.per

40-50 timârDriftstidFritid
kWmed maxeffekt 25Motor

maxeffektenLastfaktor 0,3 av

kgår100 gkWh 3025 kW 0,3Alt 40 tim x xx
35 kgår0,3 100 gkWhtim 25 kWAlt 50 x xx

timårDriftstid 500Yrkes
maxeffekt kWmed 25Motor

maxeffektenLastfaktor 0,3 av

kgårgkWh 3750,3 100500 tim 25 kW x xx

Kostnad

kostnad 8 000 krskoterBeräknad

Medför%10 år med 5Avskrivning ränta.Antag
årlig0,12950 dvs.annuitetsfaktor me-en

och år.delkostnad på 036 krskoter1
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Kostnadseffektivitet

% läggs kolväten HCOm 100 åtgärdskostnaden enbartav

036 kr35 kg,036 kr30 kg eller 1Fritid l
krkg HC.dvs. 30-35

krkg036 kr375 kg dvs. 2:75Yrkes 1

personbilar i miljöklass 3 9Kostnadseffektiviteten för ärAnm: ca
15-35 krkg.krkg och för miljöklass 2 ca

motoreffektenredogjort för utvecklingenhar tidigareJag av
motoref-varitberäkning har utgångsvärdetovanståendeskotrar. I en

i stället följandekategorier skotrar på 25 kW. Görsfekt för alla
medeleffektenantaganden om

yrkesskotrar 50 kW
fritidsskotrar 33 kW

kWsportskoter 100

kostnadseffektivitetenbliringångsvärden oförändrademed övrigaoch
fritidsskotrarkolväten förutsläppetreduktionen enbartför avav

1:50 krkg.för yrkesskotrar20-25 krkg och ca

bränslebesparingtillHänsyn

från 400bränsleförbrukningen minskarspecifikaDenAntag :
% övergång från 2- tillvidtill 300 gkWh 25gkWh en

4-taktsmotor.

fritidsskoterförBesparingen en
kgår eller 400,3 30h 25 kW100 gkWh 40 caxx x

år.liter per

krår.400detta10 krliterbränsleprisMed motsvararett antaget ca
skullekostnaden enligtårligadras dendetta beloppOm ovanav

HC. Dennabli 20 krkgfritidsskotemkostnadseffektiviteten för ca
ökateventuelltkostnaden förminstbesparing kan ettmotsvara

avgasreningen.på grundunderhåll av
kostnadseffektivtmycketdet måsteSlutsatsen är ettatt varaanses

försäljningsskatt minskadifferentieradmiljökrav ochviasätt att en
lägrekostnadensamhällsekonomiska ännuTroligen denutsläppen. är

till:hänsynäven tasom
bullerminskat-

partikelutsläppminskade-
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koldioxidutsläpp.minskade-

tillför förslagetunderlagethögskolatekniskaLuleå attanger
effektenberäkningföralltför begränsat göraär att avenavgasnonn

dennadelarJagmiljöklassförgränsvärdentillförslagetav
vidbedrivsnärvarandeförtill det arbetetillgånguppfattning. En som

stödvisstkunnaskulle möjligenInstituteResearch ettSouth West ge
upprepade ansträng-dessvärreharuppskattning. Dettaför trotsen

möjligt.varitinteningar
påeffektendock medhögskolatekniskaLuleåräknar attGenerellt

partiklar% och för90liggersarmoliktkolmonoxid överochkolväten
ske,kommaökninglitenkankväveoxider%. attFör80 omöver en

fyrtaktsmotor.tillgårskoterfabrikantema övertilllederkraven att
sänkalyckasmotortillverkareväloch hurteknikvilkenMed

blirtestcykelnslutgiltigadengrad på huri högberoremissionerna
ochISMAinom väntasbedrivsarbeteutformad. Det varasomsom

för denbetydelsedärför1995 harårutgångenföreslutfört storav
viktningsför-så harförslag. T.ex.minaberedningenfortsatta av

avgörandemiljöklass 2iför kravenlåg lasthög ochmellandelningen
appliceras. Detmästemotortekniknivåvilkenförbetydelse somav

högskola. EntekniskaLuleåfrånocksåframgår annanrapportenav
långtkommitmotortillverkaredetillhänsyn ärfaktor somtaatt om

teknikerdevilligaockså prövaproduktutveckling äri sin att nusom
miljöklasserna.iställsde kravförtillgängliga mötafinns att uppsom

motoroptime-förmåste lösasfrågortvå attsåledesDet är ensom
början.sinskall kunnaring ta

testcykeln.utfominingexaktfastställakunnaförKunskap1 avatt en

nödvändighetendemochmotortillverkare övertyga2 Engagera om
uppställda kraven.demötaatt

miljöklass 2ikraveninnanmöjligtmeningminenligtbörDetta vara
obligatoriska.blir

Skoterrnarknaden9.2

Tillverkarna

det givetSnöskotrar ärmiljöklassningtillförslaggäller minaDå det av
ochländerandraiinfördeskrav ävenfördeldetatt omenvore

6.2.2 kommeravsnittframgått iCanada. SomochUSAframför allt i
Detsnöskotrar.föravgaskravinförandetmedgå föreSverige att av

novemberiförstkommerEPAnaturvårdsverketamerikanska --
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1996 fatta beslut huruvida sådana krav skall införas elleratt om
försvårarDetta givetvis bedömningarna de effekter på den svenskaav

skotermarknaden mina förslag kan ha. Med hänsyn till densom
svenska marknadens storlek har Snöfo påpekat det medatt stor
sarmolikhet kommer bli svårt få till stånd omfattande ändringar.att att
Får och bullerkraven efterföljare i Finland och Norge kommeravgas-

försannolikt intresset öka de uppställda kraven.mötaatt att
förSom framgått i avsnitt 3.4 domineras marknaden Snöskotrar av

fåtal företag. Modellerna varierar både i storlek ochstörreett
effektklasser. cirkeldiagramrnen framgår hurAv 139 dens.
europeiska och nordiska marknaden sig och marknadsandelarnahurter
fördelar sig mellan olika tillverkare. vill också iJag detnämna att

företagetmarknadsledande Bombardierkoncemen tillverkar bådesom
ingår företag tillverkarLynx och Ski-doo, också det Rotax-som

Motortillverkningen såväl till Snöskotrarutgörsmotorer. motorerav
bl.a. den fyrtaktsmotor avsedd för ultralätta flygplan ochsom som

hittills applicerats i antal ombyggda skotrar i Sverige. Nyligen för-ett
från kr till 20 000 kr.dubblades priset denna 10 000motor

faktiskaPrisökningen motiveras sannolikt konkurrensskäl änmer av
kostnadsökningar.

varit förutseende i sin produktutvecklingDe tillverkare kan drasom
fördel införandet bullerkrav. Vissaavgaskrav och skärpta typeravav

fabrikat Snöskotrar kan få andel marknaden deoch större änav en av
tillhar i till följd de med enklare medel kandag att attanpassasav

snöskotertillverkarede uppställda miljökraven. Så kanmöta t.ex. en
med för bränsleinsprutningredan sinautrustat motorer systemsom nu

låg teknisk utveck-få försprång motortillverkare medett gentemot
förhållande bör gälla för de företaglingsnivå på sina skotrar. Samma

tillverkar fyrtaktsmotorer. bedömeri sin produktion Jagäven attsom
fram de skärpta bullerkravenunder de drygt två första åren till dess att

%blir obligatoriska 10 marknadenoch avgaskraven kommer attca av
och skotrar.kunna tillgodoses med tystare renare

redovisat olika uppskattningar deI avsnitt 8.3.2 har jag av
införande föreslagna och bullerkra-merkostnader deett avgas-som av

deorsakas dels kravnivån i sig, dels utveck-medför. De avven av
de kostnaderlingskostnader kan bli följden kraven samtav somsom

avgasgodkännandet snöskotrarna.följer själva försystemet avav
kompensationGenom den differentierade försäljningsskatten sker en

merkostnader.enligt min bedömning bör dessa Detmotsvarasom
och inteinnebär samtidigt övergången till tystare motoreratt renare

konsumentledet.bör medföra någon prisökning i
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LynxFörsäljning Snöskotrar 199495, marknad Europaav

%Finl d 2 1a

u1lH1HIi/w*
%Norge 21

%Sverige 49

Övriga %9Europa 49,0%

EuropamarknadsandelarFörsäljning snöskotrar 199495,av
12 900 enheter

Artic Cat 12

%Lynx 25

Polaris %23

%Ski-Doo 22

%Yamaha 17

22.0%
Övriga %1

Sverigemarknadsandelar199495,SnöskotrarFörsäljning av
6 250 enheter

%Artic Cat 13

%29Lynx

%Polaris 24

%18Ski-Doo

%Yamaha 16

18,0%
n %0Ovriga

Ltd.Bombardier NordtmcKälla:
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Snöskoterägaren

varitförsäljningsskatt för Snöskotrar har det inteVid införandet av
står i begrepp köpaundvika ökat skattetryck. Demöjligt attettatt som

pris. Skattenfordon kommer därmed drabbas högresådna att ettav
få återverkningar de miljöanpassadekommer ävenatt mer

vid detta.merkostnaden börskotrarna, stannamen
kommer de snöskotrarnaden enskilde snöskoterägarenFör attnya

bränsleför-driftskostnader på grund lägremedföra minskade av en
bränsleåtgången kommaEnligt vissa uppskattningar kanbrukning. att

jämfört med% i de snöskotrarnamed 30 ellerreduceras mer nya
liggersannolika bedömningenskotrar. Dendagens ensnarare

%. skall läggas förbruk-i genomsnitt 20 Till dettareduktion att
ellerminskar i motsvarande gradsmörjoljaningen mer omav

relation till eventuelltanvänds. Besparingen kan ifyrtaktsmotor sättas
bli följdenökat underhåll kandriftskostnader förhöjda attett avsom

ochMiljön blir ocksåanvänds i snöskotrarna. tystaremotortypernya
renare.

Kontrollbesiktning9.3

geografiskaKontrollbesiktning och den9.3.1

tillgängligheten

ändamålKontrollbesiktningens

brukas.kontrolleras under den tid det DettillförlitlighetfordonsEtt
framförinspektion,kontroller s.k. flygandesker väg, mengenom

Kontrollbesiktningperiodiska kontrollbesiktningen.denallt genom
fordonetoch utrustning hosden beskaffenhetför kontrollsker somav

trañksäkerhetssynpunlct.från miljö- ochbetydelseär av
miljöegenskapersnöskotrarnasperiodisk kontroll ärEn attav

miljö-viktig komponent ifordonets livslängduppfyllda under är en
kontrollbesiktigas enbartdessa fordon. I dagförklassystemet

trafik föri yrkesmässigsläpvagnar användsterrängfordon och som
terrängtrañklcun-uthyrningsrörelse enligt 30 §eller ipersonbefordran

görelsen.
efter det andrasker besiktninglätta släpvagnarmotorcyklar ochFör
år till dessi bruk, sedanfordonet tagitsåret efter det vartannat attatt
besiktningsin-Motsvarandedärefter årligen.tio år ochfordonet är

för snöskotrar.bör tillämpastervall
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tillgänglighetengeografiskaDen

förBilprovning iSvenskutförs ABkontrollbesiktningenårligaDen av
närvarandeförharBilprovningenutrustade hallar.särskiltändamålet

kontrollbesiktningarobligatoriskautföragällermonopol detnär att
trakto-motorfordonsläpfordon tillterrängfordon,motorfordon, samt

vidbesiktningarutför sådanaBilprovningentill bilar.ombyggdarer
öppethållandet begränsatdemVid 16bilprovningsstationer. är175 av

begränsadedetgrundveckadagareller någratill någon avper
Västerbottens,Norrbottens,12 inomfinnskundunderlaget. Härav

%97innebärLokaliseringenlän.VästernorrlandsochJämtlands att
till30 kilometerhar mindre närmastehushåll i Sverigealla änav

besiktningsstation.
relativt jämtskotrarnaredovisningen nedan ärframgårSom av

demellanjämförelseVidNorrlandslänen.fyradespridda över en
invånare, ärantalet skotrarvadkommunernaolika tusenperavser

År idetfanns1991i fjällkommunerna. t.ex.skotertätheten störst
fannsårHaparandainvånare. I460 skotrarArjeplog tusen sammaper

invånare.det 84 skotrar tusenper

Västernorrlands läniskotrarGeografisk fördelningTabell 9:1 av

AntalAntalAntalY-län
skotrar 000lskotrarinvånare

invånare1990Kommun 311219903112

33,993144627Härnösand
43,0057155524Kramfors
79,8981184024Sollefteå
37,5516393 808Sundsvall
36,567618 540Timrå

Ånge 94,2186112 587
Örnsköldsvik 69,9148459 379

51,713 495261 155Totalt
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Tabell 9:2 Geografisk fördelning skotrar i Jämtlands länav

uZ-län Antal Antal Antal
invånare skotrar skotrar 1 000

Kommun 3112 1990 3112 1990 invånare

Berg 8 660 1 461 168,7
Bräcke 8 739 1 159 132,6
Härjedalen 12 491 3 188 255,2
Krokom 37314 2 628 182,8
Ragunda 7 078 771 108,9
Strömsund 16 093 3 311 205,7
Åre 9 975 2 349 235,5
Östersund 58 317 4 996 85,7

Totalt 135 726 19 863 146,3

Tabell 9:3 Geografisk fördelning skotrar i Västerbottens länav

AC-län Antal Antal Antal
invånare skotrar skotrarl 000

Kommun 3112 1990 3112 1990 invånare

Bjurholm 2 959 378 127,7
Dorotea 3 752 1 091 290,8
Lycksele 14 177 2 554 180,2
Malå 4 154 1 038 249,9
Nordmaling 8 192 772 94,2
Norsjö 5 371 1 033 192,3
Robertsfors 8717 805 102,3
Skellefteå 75 258 6 370 84,6
Sorsele 3 547 1 360 383,4
Storuman 7 735 2 976 384,7
Umeå 91 258 4 889 53,6
Vilhelmina 8 509 2 782 326,9
Vindeln 6 661 0801 162,1
Vännäs 8 410 90,0757
Åsele 4 114 855 207,8

Totalt 251 968 28 740 114,1
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Tabell 9:4 Geografisk fördelning skotrar i Norrbottens länav

BD-län Antal Antal Antal
invånare skotrar skotrar1 000

Kommun 3112 1990 3112 1990 invånare

Arjeplog 3 753 7261 459,9
Arvidsjaur 8 081 2 387 295,4
Boden 29 740 3 469 116,6
Gällivare 22 421 4 694 209,4
Haparanda 10 517 886 84,2
Jokkmokk 6 726 2 759 410,2
Kalix 19 241 2 596 134,9
Kiruna 26 149 6 815 260,6
Luleå 68 412 5 921 86,5
Pajala 8 424 5621 185,4
Piteå 40 034 4 302 107,5
Älvsbyn 9 400 1 875 199,5
Överkalix 4 744 705 148,6
Övertorneå 6 093 669 109,8

Totalt 263 735 40 366 153,05

Ett förts fram införa kontrollbesiktningargument emot attsom av
terrängskotrar har bl.a. varit bristen på geografisk tillgänglighet och
svårigheter forsla fordonet till Bilprovningens besiktningsstationer.att
På vissa i glesbygder har besiktningsverksamheten samlokalise-orter

med verksamhet där detta har varit möjligt på grundrats annan av
kraven på lokalutformning och provningsutrustning. Bilprovningen
använder lokalerna för besiktningsändamål vid vissa tillfällen, medan
andra användare disponerar lokalerna den övriga tiden.

l de allra flesta fall måste inställa fordonet till besiktning vidägaren
någon dessa besiktningsstationer. Många skoterägare forslar i dagav
sin skoter på till den bilen kopplad släpvagn. Enligt fordon-en egna
skungörelsen besiktningskall släpvagn enligt § fordonskungörel-77av

första1972:595 ske gången två år efter den månadsenastsen
fordonet första gången i bruk och därefter med i bestämmelsentogs
angivna tidsintervaller. förfarandeMotsvarande bör kunna tillämpas
vid kontrollbesiktning snöskotrar. En samordning i besiktningshän-av
seende släpvagn och snöskoter bör därvid föredra.attav vara

förbättraFör servicen i glesbygd förs inom Bilprovningenatt
diskussioner i vissa speciella fall erbjuda fordonsägarenattom en
besiktning fordonet förpå honom eller henne lämplig plats.av en mer
Det bör därigenom fullt möjligt för bolaget kunna erbjudaattvara
besiktning skotrar i samband med årligastörre typenav evenemang av
Snöskoterns Julafton. Detta förfaringssätt skulle eliminera de olägen-
heter kontrollbesiktning bl.a. SNOFED framfört.av en som

Införandet allmän kontrollbesiktning terrängskotrarav en av
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terrängtrañklcungörelsen.i 29 och 30 §§föranleder ändringar
för närvarandeberedsKommunikationsdepartementetInom ett

monopol på kontroll-Bilprovningensavregleringenärende rör avsom
uppgift frånenligtbehandlaskommerFrågorbesiktningen. attsom
besiktningenperiodiseringenbl.a.för departementetföreträdare är av

hosackrediteringbesiktningsföretagenskildaoch ävenatt genom
detböruppdrag. Dettautföra sådana göraskulle kunnaSWEDAC

för kontrollbe-tillgänglighetengeografiskaöka denmöjligt ävenatt
tillavsedd avlåtaspropositionsnöskotrar. Ensiktning är attav

bered-skäl vidfinnaskan detHärigenomhöstriksdagen 1995. att
be-det till dekontrollbesiktningtillmitt förslagningen nyaanpassaav

stämrnelserna.

Besiktningsprogrammet9.3.2

kontrollbesiktningenföreslagnaför denbesiktningsprograrnI valet av
tillämpagå. kanEnfinns det flera vägar attatt programsammavara

bullerkravenoch ärsäkerställaförgäller för bilar attatt avgas-som
enligt minochanvändning. Enviss tidsefteruppfyllda även arman

kontrollbesiktnings-utgå från detkanlämpligaremening väg attvara
uthyrningsverksamhetiför terrängfordonanvänds m.m.system som

vid registre-gällerdelar detvaldabestårDet program somavav
ihärav reglerasOmfattningen närmarefordonen.ringsbesiktning av

avgasrenande komponen-fördock integällerfordonskungörelsen. Det
Ytterligarebeståndsdel.ingåmåsteKontroll härav ettter. ensom

tomgång intevidför utsläppgränsvärdenkontrollär attmoment aven
föranvändsde rutinerlämpligenkanHärvidöverskrids. som

inspektioningåbörVidaretillämpas.bilarbesiktning avenav
isoleringsmattoranordningarbullerdämpandeeventuellt t.ex.attsom

korrektmonterade på sätt.märkta ochoch ljuddämpare är ett
funktionsdugligtutrustningen iavgasrenande ärdenKontroll attav

Ettchassidynarnometer.stationärhela fordonetskeskick kan av
provningsutrustningmobilutveckladockalternativ kan att somenvara

undvikadetta kanPåfinns. sättdär skoternanvändaskan man
emissions-förochbullermätplats förtilltransporterna annanenen

stickprovsmässigtkanchassidynamometerProvningprovning. en
kanResultatenfrån skotrar.utsläppenkartläggaanvändas för att

förprovningar motorprovingåendetill attanvändasdärefter mer
grund-sinskallhållbarheten. Motorsystemetkontrollera genom

bilaganfastlagda ifinnsgränsvärdenasådankonstruktion att somvara
fem år. Detinom äranvändainnehålls för dettill lagen systemet

provmetod.framutvecklingskostnadermedemellertid förenat att ta en
angivetske på sättkanbulleremissionerKontrollen ovanav

192.mätmetoden SAE Jenligtstickprovsmässigtocheller
fastställd tillterrängfordonkontrollbesiktning ärförAvgiften aven
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175 kr. Till följd besiktningen utökas med flera kan detatt momentav
finnas risk avgiften kan behöva höjas. uppgiftEnligt från ABatten
Svensk Bilprovning medför detta sarmolikt inte det frågaäratt om
någon höjning.nämnvärt större

Samhällsekonomiska9.4 konsekvenser minaav
förslag

Tidigare miljöklassystem har utformats så det totala skattetrycketatt
inte har inte varit möjligt hänsyn till vidhar ändrats. Detta att ta

försäljningsskatt för terrängskotrar. Eftersom det iinförandet av en
någon för dessa fordon kunnatnuläget inte erläggs skatt har jag inte

laborera med skattehöjningar och skattesänkningar så de totaltatt sett
uteslutandegår jämt Försäljningsskatten kommer därigenom attupp.

få miljöpolitisk profil.en
tillverkarna kommerDet finns svårigheter i bedömningen hur välav

gissningsina produkter till de ställda kraven. En försiktigatt anpassa
åren 1997 och10 % kommer tillhöra miljöklass 2 underär attatt ca

%. Mot1998. ideala tillståndet hade naturligtvis varit 50Det runt
uppgå tilldenna bakgrund kan den årliga skatteintäkten komma att

förstärkning finanser43 milj. kr. Det blir därmed statensrunt en av
Vidbelopp. Vissa reservationer måste dockmed motsvarande göras.

försäljningsvolymeninförandet pålaga det inte ovanligtär attav en ny
försäljningbestående ökar. utesluter därför inte ökaddet Jag avenav
kan dennabefintliga skotrar före den 1 juli 1996. Skatteintäktema av

deförsäljninganledning komma bli lägre, liksom vid störreatt en av
miljöanpassade skotrarna.mer

Administrativa9.5 konsekvenser

Bilregisterkungörelsen9.5. 1

registreratfordonetsnöskoter skall få användas krävsFör ärattatt en
Medtrañkförsäkrat.registreringsskyltar ochoch försett med bl.a. är

och tilldelasfordonet förs in i bilregistretregistrering förstås ettatt
deinnehållerBilregisterkungörelsen 1972:599registreringsnummer.

bestämmelserna.närmare
fordons-kontrollför uppbörd skatt,Bilregistret används avav

Registretfullgör sina förpliktelser.beståndet och fordonsägamaatt
fordonsägama,bl.a.förs registret förs in dataVägverket. I omav

tillUppgifternaanvändningssätt.fordonen ochtekniska uppgifter om
medsambandBilprovning ibilregistret meddelas AB Svenskav

Ändringar inverkarkontrollbesiktning.ellerregistrerings-, typ- som
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och skatteför-besiktnings-på fordonensskyldigheter ellerpå ägarens
blirMiljöklasstillhörighetenanmälas till registret.måstehållanden en

terrängskotrar.frågabilregistret iskall ingå iuppgift omsomny
förvanligast importördetfabriksnya SnöskotrarFör är att svarar

utanför amnälerfrån länder EU,tagits infordonregistrering. För som
förtullningen.samband medtill registrering ifordonettullmyndigheten

Trafikregistretsjälv ansöka hosfordonsägarenfall skallI omannat
1972:599.bilregisterkungörelsenregistrering 10 §

skotrarproblem medVägverketupplevernärvarandeFör attett
bilregisterkungörelsen,ibestämmelsernaenligtregistreras utan att

registreringsbesiktning.vidtypintyg eller godkäntsiskotem tagits upp
intetill skotrarregistreringsskyltar lämnasinnebärDetta utatt som

inte låterhänderuppfyller kraven. Det ägarende attprövatsännu om
gårregistreringsbesiktning. Därmedsådannågonfordonet undergå

tillkommerskotraroch olämpligaskattsamhället miste an-om
mellanåtskillnadtydligbörverket. Detvändning enligt vara en

Vägverketgodkända.integodkända och de ärskotrar är somsom
så fordon inteändrasbilregisterkungörelsen§därför 10föreslår attatt

videller godkäntstypintygupptagits ideregistreras innankan
registreringsbesiktning.

försälj-införandetgäller för bilar kommerPå sätt av ensamma som
i bil-finnsuppgifterdeinnebäraningsskatt upptagnaattatt som

Härförbeskattningen.förgrundenockså kommerregistret utgöraatt
doku-registreringsbesiktigat ellerellerfordonet attkrävs är typ-att

Tullverketuppvisas.miljöklasstillhörighetenstyrkerbl.a.ment som
förfarandetövrigadetbilregistret,fordon tillimporteradeanmäler men

bilar.vid importgällerskekommer sättatt avsomsamma
pekat påVägverket ärSnöskotrarvid importproblemDet somav

företeelsegenerelldetfordonför dessaspecifikt ärinte utan somen
fordonskategorier.samtligamed avseendeundersökaskan behöva

Riksskatteverket5

fordonnyregistrerat ärfastställaföruppgifter krävsDe ettatt omsom
skattebeloppetfastställaoch föreller inteförsäljningsskattepliktigt att

ske förstaskallförsäljningsskattenUppbördenbilregistret.finns i av
detellerregistreras,fordoneti bruk, dvs.fordonetgången när omtas

dominerandeDetupphör.avställningensamtidigt avställs, när
ellertillverkareyrkesmässigförfarandet kommer att att envara
denkommerövriga fallskattskyldig. Iregistreradimportör är som

skattskyldig ochblifordonetregistreringstillfälletvid äger attsom
Snöskotrartillverkarensvenskebetalningsskyldig. Dendärmed av

eftersomförsäljningsskatt,tillförslagetnärvarande inteförberörs av
Yrkesmässiga importörer400 kg.överstigandetjänsteviktde har en

generalagenter.4sammanlagt 24,tilluppgårskotrar varavav
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Sidoimporten blygsam omfattning. och kompetensenResurserär av en
försäljningsskatt finns påvad gäller Skattemyndigheten i Kopparbergs

län. Hanteringen skatten i allt väsentligt ske enligtskallav samma
motorfordon.principer gäller för försäljningsskatten för Antaletsom

ärenden kan knappast komma bli särskilt det bör kunnastortatt utan
nuvarandeinomrymmas resurser.

Övriga9.5.3 konsekvenser

kontroll kravenNär det gäller kostnader för godkännande och attav
efterkontrollen uppskattat demuppfylls liksom för har Bilprovningen

fullfordon jfr avsnitt skulle innebäratill 200 kr 7.7. Detca per
införandet miljöklassystemtäckning de merkostnader ettavav

konsekvensbeskrivning vad gäller kostnadernainnebär. detaljeradEn
förrän det utarbetatsför godkännandesystemet kan inte närmaregöras

produktionskon-reglerar utformningenföreskrifter exempelvis avsom
avgiften behöva justeras.trollen detalj. Därvid kan kommai att

uppstårmedförytterligare kostnad de föreslagna reglernaEn som
tillsynsmyndighetensutpekas för överprövninghos de instanser avsom

godkännande,hittills bl.a. vad gäller beslutbeslut. Erfarenheterna om
visartillstånd till typprovning eller återkallelse typintygindraget attav

inommycket få fall. bör därför kumia skedet sig Derör ramenom
för befintliga resurser.

Certiñering reservdelar9.6 av

föreslog jagmiljöklassystem i EUdelbetänkandet vidareutvecklatI Ett
införasskulleför reservdelarförenklat certifieringssystembl.a. att ett

ibedömerreservdelar. Regeringenför avgasrelaterade prop.
förmiljöklassermedVidareutveckling199596:6 systemetavom

eftersomsådantinförafordon det finns skäl system,ettatt attm.m.
för bilägarna.detta kan leda till sänkta kostnader

hängakapitel redovisat de bullerproblemhar i 4Jag uppgessom
snöskotem ärde ljuddämpande anordningamamed att somsamman

såvälFrånmed s.k. trimpipor.i många fallutrustad med ersätts
framställtsida harsnöskoterägarorganisationensbranschens mansom

minEnligtsaluföring sådana tillbehör.förbudönskemål mot avom
föranvändningsområdeåtskillnad idet olyckligtmening vore om en

gäller för billar ochuppstår regelreservdelar ettt.ex.attgenom en
innebärförbud för används på snöskotrar. Sammantagetdem som

certiñeringssys-kunna inrymmas i detdetta trimpipoma börävenatt
därförinföras för reservdelar till bilar. Jagkommer atttem ansersom

nödvändiga.förslag från min sidainte några ytterligare
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Författningskommentarer10

terrängskotrarmiljökrav10.1 Lag om

syfte och tillämpnings-paragraf lagensinledandel § I denna anges
område.

terrängskotrarspågrundläggande kravetParagrafen innehåller det2 §
bullerhänseende.ochbeskaffenhet iutrustning och avgas-

bullergodkännande. Häroch3 § § begreppetI 3 presenteras avgas-
bullergodkännandeochregelngrundläggandeden att avgas-anges

möjlighetregeringenbör fattasfall. Beslut häromkrävs i vissa utanav
till subdelegation.

bestämmel-grundläggandeinnehåller destyckeParagrafens första4 §
terrängskoterterrängskotrar. Enmiljöklassindelningen avserna om

miljöklasshänföras till denbullergodkännandetochskall vid avgas-
förutsläppskravenuppfyllerskoterntillverkaren, omanges avsom

således inteskallPrövningsmyndighetenmiljöklassen.den angivna
denmiljöklasstill bättreskotern änhänföra motsvararsomen

tillverkaren. Iuttryckligen begärsdettainteminimikraven avom
bullerochförgränsvärdendetill lagenbilagan somavgaseranges

miljöklass.inplacering iuppfyllda förskall vara
bulleremissio-ochförgällakommergränsvärdenDe att avgas-som

bestämdatill vissaförhållandefastställda ikommer att varaner
framgår de kravandra stycketi bilagan. Iprovmetoder somsom anges

bullerhänseendeochhållbarhet ikravenförbör gälla att avgas-
försämrings-alternativ kanuppfyllda. Ettskall attvara envaraanses

framgår hållbar-godkännandet. Somvid ansökanfaktor avomanges
till 1,25.den1.3 kanpunkten sättasi bilagan underhetskraven

terrängskotramasregeringenföreskrifter meddelasNärmare omav
sådana kravförfunktionhållbarhet ochbeskaffenhet, utrustning, att

skall uppfyllas.
meddelamöjligtlängreskall det intestycketEnligt tredje attvara

Miljöklassenår 1998.efter utgångenmiljöklass 3förgodkännande av
redan föreförskälskattetekniskaförsta handtillkommit ihar attav
eventuellatillobligatoriskblirmiljöklass 2tidpunktden ta varasom

klasserna.de bättremiljöfördelar av
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5 § I bestämmelserna regleras samhällets möjligheter ingripa näratt
avvikelser från krav föreligger, den enskildes möjligheter tillliksom
rättelseåtgärder.

uppfyllerKontrollen och bullergodkända terrängskotrarattav avgas-
de krav på och bullerbegränsningar finns i lagen kan skeavgas- som

förhandsprövning skotennodeller, kontroll skoter,genom av nya av ny
hållbarhetskrav, flygandekontroll periodisk kontrollbesiktning ochav

tillsynsmyndigheteninspektioner. Det innebär skall kunnaatt
kontrollera de terrängskotrar under tillverkning ochär ärom som
avsedda för försäljning i Sverige uppfyller de i buller- och avgasgod-
kännandet föreskrivna kraven och villkoren. Vid kontrollen kan
tillsynsmyndigheten använda sig tillverkarens egenkontroll ochav

mätningar medproduktionsapparat eller välja göraatt egna egen
utrustning.

också åläggas informera de bristerTillverkaren bör kunna att om
och lämna in sina skotrar föruppdagats ägarna attsom uppmana

reparation.
Skoterägaren skall också kunna kräva tillverkaren avhjälper deatt

kontroll.fel och brister upptäcks vid myndighets Härmedsom en
felet eller bristen skall upptäckas antingen vid kontrollbe-attavses en

siktning eller flygande inspektion eller frivillig inställelse hosen
utföras påbesiktningsmyndighet. Reparationen skall naturligtvis

tillverkarens bekostnad.
tillverkaren vidta åtgärder skall dock inte gällaSkyldigheten för att

motsvarandeför snöskotrar körts 000 kilometer 3507änsom mer
driftstimmar eller fem år gamla. Enligt paragrafensär änsom mer
tredje stycke kan tillverkaren inte heller åläggas i de fall där deansvar

kan tillskrivasalltför höga utsläppen beror på omständigheter som
eller brukaren.ägaren

mellan skoterägaren och tillverkaren rörande frågorTvister som
får vanlig civilprocess.i andra stycket domstol iprövas enavses av

yrkesmässigt6 denna paragraf åläggs den§ Med stöd av som
försäljer för han hanterarimporterar eller terrängskotrar attett ansvar

skotrar omfattas godkännande.ettsom av

förelägga tillverkaren avhjälpa7 § skall finnas möjlighetDet att atten
möjlighet återkallabristerna, det skall finnasäven attenmen

rättelseföreläggandeförsta hand bör dockgodkännandet. I ett
meddelas.

enligt § till allmänbeslut enligt denna paragraf överklagas 13Ett
förvaltningsdomstol.
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tillsynsmyndighetensavgiftsñnansiera8 § Paragrafen möjlighet attger
kontrollför godkännandeprövning tillsyn ochkostnader samt annan

föreskrifter meddelas med stödenligt lagen ellerutövas avsomsom
lagen.

krav behövaundantagsfall kan dispenser från uppställda9 § I
avgiftsñnansieras.dessa skallmedges. Aven

tillsynsmyndig-paragrafen bemyndigas regeringen10 § Enligt att utse
het.

skallför tillsynendet centrala myndighetsansvaretAvsikten är att
naturvårdsverk. innebär det tillsynsansvarStatens Detläggas att

med lagenhaft i fråga bullerkraven i ochVägverket hittills omsom
förs till Naturvårdsverket.över

tillsynsmyndigheten besluta§ paragrafen11 I rätt attatt enges
upplysningarhandlingar ochskall lämna myndigheten detillverkare
uppgiftertillsynsverksamheten,behövs för den löpande t.ex. omsom

konstruktion och utförandetillverkarens produktion, motorernas av
och andramätprotokollavgasreningsutrustning eller redovisning av

samband medframkommer iuppgifterhandlingar intresse. De somav
omfattas bestämmelsernaparagrafdenna ochtillämpningen avsomav

för in-ligga till grundkan i sinsekretesslagen 1980:100i tur
paragrafen får tillsynsmyndighetenEnligttillverkaren.gripanden mot

tillhanda-skyldighetföreläggandemöjlighet meddelaockså attatt om
för tillsynen.till det antal behövsoch motordelarhålla motorer som

förenas med vite.andra meningenföreläggande får enligtEtt
hos allmänfår enligt 13 § överklagasföreläggandebeslutEtt om

förvaltningsdomstol.

överklagande. Förstabestämmelser§ Paragrafen innehåller12 om
fråga ABtillämpas imed förfarandestycket överensstämmer omsom

överklagastypgodkärmandebeslut i frågaBilprovningsSvensk somom
överklagas.beslut i denna kanheller Vägverketstill Vägverket. Inte

övrigadetinnehåller bestämmelserParagraferna13 14 §§ om-
beslut. In-tillsynsmyndighetensöverklagandeförfarandet vid av

förvaltningsärenden böriinstansordningen för beslutriktningen av
innebärandra områden. Detutveckling sker påfölja den att ettsom

förvaltningsdomstol medtill allmänbeslut skall överklagassådant en
domstolsinstans.förstalänsrätten som

länsrättöverprövning i ledetPrövningstillstånd gäller för -
karmnarrätt.



152 Författningskommentarer SOU 1995:97

Terrängtrañkkungörelsen 1972:59510.2

motiveringen§§ framgår den allmänna17 och 19 Utöver vad som av
ställdatypbesiktning och registreringsbesiktning ochbåde vad avser

i fordonskungörelsen avseendemiljökrav har på sättsamma som
in hindrarförfarande för bilar bestämmelse tagitsmotsvarande somen

marknaden uppfylla de ställdaterrängskoter förs på attut utanatt en
miljökraven.

införs kontrollbesiktning terrängskot-följd det29 § Som atten av
skall ske frånbestämmelsen i paragrafen med denkompletteras attrar

trafiksäkerhetssynpunkt.miljö- och

ickeinordnar hittillsbestämmelse har tagits in30 § En ävensom
besiktningssystem.terrängskotrar iberörda ett

forsäljningsskatt på1978:69Lagen10.3 om
motordrivna fordon

framgårbilregisterkungörelsenoch l § AvRubriken till lagen att
trafikanvändas i allmänfordon inte fårvissa motordrivna attutan vara

personbilar, lastbilar,gäller främsthuvudregelregistrerade. Denna
terrängskotrar. Genomoch traktorer,motorcyklarbussar, ävenmen

fordondessautvidgas tillförsäljningsskattlagen ävenattatt avseom
bilregisterkungörelsen ochbegreppen isåbör rubriken attanpassas

desamma.lagen är

miljöklassindelningstycket definieras dentredje2 § detI somnya
Miljöklassindel-enligt 8beskattningengrund förtillsedan läggs

miljökrav0000:000i § lagenreglerna 4grundar signingen om
modeller.med 1997 årsinförs från ochIndelningenpå terrängskotrar.

Ändringama motiverade i deparagraf utförligti8 §§ är4 och resp.
övervägandena.allmänna

Ändringama innebärredaktionell och§§12 och 15 är art enav
förs in iterrängskotrarbestämmelserna tillanpassning ävenattav

begrepp.lagen som
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yttrandenSärskilda

DeltinMatsSärskilt yttrande expertenav

betydandeskotertrafiken förundersökningarEnligt utförda svarar
övergång tillkoldioxid och kolväten. Förbl.a.utsläpp annanav

samtidigtutsläppenbegränsamotorutrustning skulle kunna avsevärt
landet 140 000dag finns iskulle minska. Ibullerriivåerria casom

Försäljningenmindre frekvent.ellerkörsskotrar av nyamersom
förslag harUtredningsmannenstill 6 000.uppgick år 1994skotar ca

miljöanpassastyrmedel förföreslåinriktat sigenbart attatt nya
begränsad effektfår mycketåtgärderna närmedförskotrar. Detta att

utsläppenförhållanden ochnuvarandepåverkadet gäller attatt av
högskulle ligga påfortsättningsvisoch bullerföroreningar även en

därför anledningfinns äventid framöver. Detnivå under läng att
i redanförändringmedverkar tillstyrinstrumentinföra ensom

kanriktning. Dettamiljövänligskoterbestånd ibefintligt mera
förorenande skotrarpå särskiltstraffskattskeexempelvis engenom

drivmedel och oljor.miljövänligaskattelättnaderoch genom
skotertrafiken kanskäl önskvärtmångasiktDet är attav

samtidigtskulle ökaTrafiksäkerhetenskoterleder.kanaliseras till som
skulle kumiafauna och florastörningar påbuller ocholägenheter av

väsentligti allthar anlagts harhittillsskoterlederminimeras. De som
kommunalafinansieratsinitiativ ochpå lokalatillkommit genom

angelägetifrån skoterklubbar. Det äroch ideella insatserbidrag att
skoterled-fungerandeunderhållutbyggnad ochfinansieringen ettavav
avgörandedelmåste i dennaslutlig lösning. Statenfår ettnät taen

Antingenlösningar.två alternativajag detfimisDet som seransvar.
ändamål ellerdettabelopp förårligtanslår via budgeten ettstaten

skoterklub-tillåterförsskoteravgiftspeciellockså inför somenman
hosväl förankratalternativetspeciell fond. Det ärbama via senasteen

omgående.genomförasbör kunnaskoterorganisationerria och
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FrantzellMagnusSärskilt yttrande expertenav

betydelseden allrapå några punkter störstavill pekaJag ärsom av
Miljöklassutred-jag inteför snöskoterbranschen och attansersom

till.tagit tillräcklig hänsynningen har
världs-endast någrasvenska marknadenDen utgör procent av

till stånd omfattandesvårt fåblir därför synnerligenmarknaden det att
ändringar.

konstruktionertekniskalösningar dvs. sådanafå konstruktivaFör att
grundkonstruktionsnöskoternsutförs i fabriken och utgörsomsom

tilläggskonstruk-behövs speciellarisken för deför minskaoch attatt
svenska marknaden,för denstrypningar eller tillsatser,tioner, t.ex.

illäggskonstruktionerske.med tillverkarna Tsamarbeteborde störreett
förfarande kan höjasådantmanipulerasalltidriskerar ettatt om

fordonets prestanda.
internationellSverige valt arbetamarimnotorsidan harPå att en

för snöskotrar.så skeddedärför logisktlösning och det ävenattvore
engagerade förförsta handi dag iSnöskotrarTillverkarna är attav

igång ochhararbeteavgasutsläppen. Detminska är sattsett somsom
Avgasutsläppentillfredsställande resultat.möjligheterhar attstora ge

miljöstöming.formenockså den allvarligasteär av
med fyrtaktsmotordeockså pekavillJag ut-att somprov

i synnerligenhar gjortsenligt våra kunskaperpåredningen pekar en
sådanförtill intäktoch kan intebegränsad omfattning atttas en

med tankeindustriell skalagenomförbar ilösning skulle kunna vara
produktansvar.hållbarhet ochtillförlitlighet,påkraven
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1Bilaga

4%
Kommittédirektiv WW

UtredningentillTilläggsdirektiv Dir.om
1994:101medvidareutveckling systemetav

1993:08Mbilarförmiljöklasser m.m.

1994juni16regeringssammanträde denvidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

uppgifttill överhar attsärskilde utredareDen sesom
och lämnautredaskallför bilar ävenmiljöklassystemet
snöskotrar.miljöklassningförtillförslag ett system av

tillförslagoch lämnahärvidskallUtredaren överväga en
framför alltpåavseendei miljöklasser medindelning

redovisabefogat,detbuller och samt, ansesomavgaser
med densamordnatför styrmedel ärett system som

miljöklassningen.föreslagna
förförutsättningarnavidare utredaskallUtredaren att

miljöklassningförinföra motsvarande systemett av
för fritidsbåtar.båtmotorer

Bakgrund

med1992julibilar finns lsedan denFör ett system
försäljningsskatter.differentierademiljöklasser och

påskyndadifferentierats förFörsäljningsskatten har att

långtgåendeuppfyllerfordonintroduktionen merav som

miljökrav.
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Med stöd regeringens bemyndigande den 27 majav
1993 tillkallade chefen för Miljö- och naturresursdeparte-

särskild utredare miljöklassystemetövermentet atten se
för bilar dir. 1993:64. Enligt tilläggsdirektiv bör

slutredovisning uppdraget lämnas 31densenastav
oktober 1994 dir. 1994:37.

Användningen motoriserade fardmedel har ökatav
i våramarkant och rekreationsområden under denatur-

decennierna. ökade användningenDen snöskot-senaste av
motordrivna fritidsbåtaroch har också inneburitrar

påtagliga miljöstömingar såsom buller och avgaser.
Antalet registrerade iSnöskotrar landet frånhar ökat ca
28 500 år 1975 till 170 000 år 1993. Under motsvaran-ca

tidde har fritidsbåtarantalet fördubblats samtidigtnästan

motorstyrkan i båtarna också har ökat. Antaletsom
motordrivna fritidsbåtar uppskattas för närvarande till

ungefär 765 000, 640 000 tvåtaktshar utom-varav ca
bordsmotorer.

regeringens skrivelse 1993942175 åtgärderI motom
ibuller fjällområden och skärgårdar anförs attm.m.
och miljöanpassade Snöskotrar bör utvecldas.tystare mer
påskynda sådan utveckling förklararFör regeringenatt en

den låta utreda för miljöklassningatt att ett systemavser
sådansnöskotrar. Vid klassning ingåbör bedöm-av en

ningar luftföroreningarbuller, och miljöstör-andraav
ningar. skrivelsen uttalas vidareI regeringenatt attavser
låta förutsättningarna förutreda införa motsvarandeatt ett

för miljöklassning båtmotorer. Utrednings-system av
arbetet båtmotorer skall enligt regeringsskrivelsen skeom

Sjöfartsverketsbakgrund redovisning till regering-mot av
särskilt regeringsuppdrag luftföroreningaretten av om

inom sjöfarten. Riksdagen intehar anfört erinringar mot
i skrivelsen föreslagna åtgärder 199394:JoU21,bet.
rskr. 199394362.
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från i Vägverkets tidigareBullret Snöskotrar regleras
Trafiksäkerhetsverkets regler fordon TSV FSom
1985:10. Enligt skall terrängskotrars ochdessa terräng-

så vidljuddämpare anordnade deattvagnars vara prov-
ning enligt viss inte har bullemivämätstandard högreen

85 regeringsskrivelsen anförsdBA. VägverketIän att
efter samrådinom kort uppdras medkommer att att

Finlandansvariga myndigheter i ochNorge utarbeta

förslag till fördels skärpt bullemorm Snöskotrar ochen
andra för mätningterrängskotrar, dels standarden av
bullret.

föroreningarBestämmelser utsläpp tillreglerarsom av
luft från Snöskotrar saknas.

naturvårdsverk och Sjöfartsverket har är 1992Statens
i Miljöpåverkan från fritidsbåtar, ochfiske-rapporten
arbetsfartyg Naturvårdsverkets 3993 redovisatrapport

utredningsarbete miljöpåverkan bl.a.ett om genom
fritidsbåtar,till luft från ñskefar-avgasutsläpp och vatten

arbetsfartyg marinens enheter.ochtyg,
fråga från båtmotorerutsläpp bedrivsI om avgaserav

inom förslag till emissionsdirektiv.EG arbete med Iett
Österrikeocksåsammanhanget bör Tyskland,nämnas att

avgaskriterierSchweiz för mindreoch har utarbetat

marinmotorer, Bodensee-reglema. tillämpasde s.k. Dessa
för Bodensjön april 1992. Reglerna, omfattarsedan som
både bensin- dieseldrivna båtmotorer, förväntasoch

komma skärpas.att

frivilligaför den nordiskaInom ramen gemensamma
miljömärkningen svanmärkning förs.k. har kriterier
miljömärkning båtmotorer fastställts 18 septemberdenav
1992. Kriterierna bl.a. utsläpp och gälleravser av avgaser
för treårsperiod. Kriterierna inteomfattar dock buller.en

inomSjöfartsverket tidigarehar för det nämndaramen
luftföroreningarregeringsuppdraget inom sjöfartenom
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haft särskilt redovisa förutsättningar för och konse-att
kvenser införa nationella åtgärder beträffandeattav
avgaskrav och krav på bränsle för bl.a. fritids-renare
båtar. Uppdraget har nyligen redovisats till regeringen i

Åtgärder luftföroreningar från den marinarapporten -
sektorn. anförs fritidsbåtssektomsDär huvudsakligaatt

avgasemissionsproblem påberor den användningenstora
tvåtaktsmotorer. miljöproblemDetta skulle i huvudsakav

lösas övergång till fyrtakts utombordsmotorer. Igenom
har behandlats miljöeffekteräven andra frånrapporten

båtar, bl.a. buller.

föreslåsI flertal miljöåtgårder för fritids-rapporten ett
båtar. bensinmotorerNya föreslås fr.0.m. den 1 septem-

1995ber uppfylla lägst nuvarande Bodensee-regler. Om
mindre bensinmotorer frånundantas reglerna bör dessa
enligt fyrtaktsmotorer. När kommanderapporten vara
EG-direktiv för marinmotorer har i kraftträtt bör detta
ersätta Bodensee-reglerna lägsta ikrav Sverige.som
Enligt Sverigebör verka för de tillläggskravrapporten att

finns för miljömärkningnordisk utombordsmoto-som av
inarbetas i EG-direktivet. Föreslagna tyska reglerrer om

maximalt tillåten bullemivå bör inarbetas i europeisk
typprovning för fritidsbåtar och emissionscertifiering av
båtmotorer. Vidare föreslås stimulansåtgärder för efter-

montering katalysatorer, premier för utskrotningav av
äldre utombordsmotorer krav bränslen församt

samtliga tvåtaktstillämpningar.
regeringsskrivelsen framgårAv vidare fritidsbåtaratt

med utombordsmotorer orsakar de dominerande buller-

störningarna. SverigeI finns dock inga bestämmelser som
bullemivån frånreglerar motorbåtar eller båtmotorer. I

regeringsskrivelsen uttalas Sverige inte bör natio-att anta
nella särregler beträffande tillåtet buller attutan en
internationell standard i stället bör utvecklas det gällernär
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miljöprestanda hos bâtmotorer. närvarande bedrivsFör

inom internationelltbranschen samarbete i syfteett att
utveckla förmätstandard mätning ljudemissioneren av
från motorbåtar.

Det särskilda uppdraget

särskildeDen utredare tillhar uppgift överattsom se
miljöklassystemet för bilar skall utredaäven och lämna

förslag till för miljöklassning Snöskotrarett system av
utreda förutsättningarna för införasamt att ett motsva-

rande för miljöklassning bâtmotorer försystem av
fritidsbåtar.

Utredaren skall och lämna förslag tillöverväga en
indelning i miljöklasser för Snöskotrar med avseende på
framför allt buller och Utredaren skall vidare,avgaser.

befogat,det redovisa för styrmedelett systemom anses
samordnat med miljöldassningen.är den föreslagnasom

Utredaren skall förutsättningarnautredaäven för att
införa för miljöldassningmotsvarandeett system av
bâtmotorer för fritidsbåtar. detta arbete skallI särskilt

beaktas föreslagna åtgärder i Sjöfartsverkets rapport
Åtgärder luftföroreningar från den sektorn. sittmarina I-
arbete med förutsättningarna för miljöklass-övervägaatt

ning bâtmotorer skall utredaren förturmed behandla deav
förslag Sjöfartsverket i denna har bedömtrapportsom
kunna införas skyndsamt.

Miljöklassema definierasskall Vidväl. val relevan-av
mätmetoder bör b1.a. laboratorietester ochta motorerav

internationellt standardiserade mätmetoder övervägas.
Förslagen utformas påskall sådant enkelhetsättett att

främjasi regelsystemet och administrationen under-att
förutsätterredovisningen ändringarlättas. Om i lagar eller
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sådanaförordningar, innehålla förslag tillskall den

ändringar. Frågan tekniska handelshinder skallom
Vidare pågående inom EGuppmärksammas. skall arbete

vid utformningen förslag.beaktas av

arbetsformerTidsplan, m.m.

samrådUtredningsarbetet skall ske i med Väg-nära

Sjöfartsverketverket, och Naturvårdsverket andrasamt
berörda myndigheter organisationer. skalloch Arbetet

inom skatteområdet.samordnas med berörda utredningar
Samråd ansvariga myndigheter ibör medskeäven

Norden och andra länder i Europa.
Såväl företags- samhällsekonomiska aspektersom av

lämnade förslag redovisas.skall såväl deDet gäller
samhällsekonomiska effektema i etfektema förstort som
myndigheter, tillverkare, importörerdistributörer samt
användare. Utredningens förslag förutsätts stats-vara
finansiellt neutrala.

arbetet regeringensFör gäller direktiv till samtliga
kommittéer särskilda offentligaoch utredare prövaatt

åtaganden dir. 1994:23, i utrednings-EG-aspekter
verksamheten dir. 1988:43 redovisning regio-samt av
nalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Uppdraget redovisasskall 1995den l oktobersenast
med delredovisning februari 1995den 15 närsenasten

förslagdet gäller de båtmotorer Sjöfartsverket iom som
Åtgärdersin luftföroreningar från den marinarapport -

sektorn bedömthar kunna införas skyndsamt.

Miljö- och naturresursdepartementet
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Bilaga 2

O OKommittedlrektivO f
tim,

UtredningenTilläggsdirektiv till Dir.om
1995:98vidareutveckling medsystemetav

1993:08för bilar Mmiljöklasser m.m.

vid regeringssammanträde den juni 1995Beslut 21

Sammanfattning uppdragetav

vidareutveckling med miljöklasserUtredningen systemetavom
uppgiftskall inte iför bilar M 1993:08 längre ha attm.m.

Förinföra miljöklassystemförutsättningarna förutreda att ett
fritidsbåtar.

Utredningens uppdragnuvarande

tilltilläggsdirektivDen juni beslutade regeringen16 1994 om
miljöklasserUtredningen vidareutveckling medsystemetavom

har denför bilar Enligt tilläggsdirektivendir. 1994:101.m.m.
utredaren förslag tillochsärskilde uppdrag utreda lämnai att

avseendemedmiljöklassning Snöskotrarförett system av
detfrämst Utredaren skall vidare,på buller och omavgaser.

styrmedelbefogat, redovisa för ärett system somanses
Utredarenföreslagna miljöklassningen.samordnat med den

införaskall vidare förutsättningarna förutreda ettatt
förbåtmotorermotsvarande for miljöklassningsystem av

beaktas föreslagnafritidsbåtar. arbete skall särskiltI detta
Åtgärder luftföroreningaråtgärder i Sjöfartsverkets rapport -

från sektorn.den marina
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Rapporten har remissbehandlats under ochhösten 1994 för
inom regeringskansliet förslagnärvarande bereds tillett

obligatoriska och på båtmotorerbullerkrav föravgas- nya
fritidsbåtar.

Förändringen uppdragetav

Utredningen skall inte längre ha i uppgift utredaatt
förutsättningarna för införa för miljöklassningatt ett system av
bâtmotorer för fritidsbåtar. Regeringen verka foratt attavser
åtgärder vidtas i syfte minska fritidsbåtssektomsatt
miljöpåverkan. Förslag till sådana åtgärder förutarbetas
närvarande inom regeringskansliet. Mot bakgrunddenna
framstår det inte motiverat utredningen fullföljer sittattsom
uppdrag i denna del. Utredningens uppdrag i övrigt skall vara
oförändrat.

Miljödepartementet



sou 1995:97 163

å Vägverket a 3 u
Datum Beteckningangesvid:vu1995-05-15 SA80Brpnuumumanøuggm 9418549

AvdelningTeknik En E:sonen-ingomSörenHedberg0243-75074 1994-09-22 K9415333,l61S/3

Regeringen KOMMUNGD lKÅTIUNSDEP.
Kommunikationsdepartementet HoolltraterncV
10333Stockholm cVT -05-1995 7mk

cVTf
iVTreg

åefiiåtxslwUppdrag skärpt bullernorm ñr Snöskotrar och finandraom m.m.
terrängskotrar Ewyw;

Ufs-tält Uliçlowtg
AnmHan . OSSFörslag till gränsvärdenytt O

lGränsvårdetlör bullerfrånSnöskotrarbörsänkastill 80dB.sänkningenbörskei tvåsteg,frånochmedår 1998till 82dBochfrånochmedår2000till 80dB.Grånsvârdet denavserA-vägdahögstaljudtrycksnivån medtidsvågrtingF avståndet ámått 7,5 Förbifartvidm Og 405 ocäundermaximalaccelerationfrån konstantfart.För skärpningengränsvärdetskallatten avmeningsfullkrävs kontrolleni sambandmedtypbesiktninglörbåttras.vara att Vi ocksåmenarutökadeñerkontroll nödvändigatt börkopplasär till avgiñerviden överträdelsersom avföreskrivnabullergrânser.

Mätningenföreslåsskeenligtdenhärföreslagnaförbättrademätmetoden i principsom svararden i daganvändsi Sverige.Denharmot dockpreciseratsytterligarei olikadetaljersom
varvidreproducerbarhetenförbättrats.

UnderutredningensframskridandeharsamrådskettmedVågdirektorateti Norgeochmed
Trafikministerieti FinlandUtredningen vidareutveckling medrniljöklasserforom systemetavbilar M 1993:8harhållitsinformerade.Vi harvidareinformeratbransch-ochm.m.
intresseorganisationer-navid möteVihar intehahsamråd Statensett annu medgemensamt
naturvårdsverkochandrastatligamyndigheter.

Bakgrund
De reglergenerösa användningenterrängskoter snötácktmarkharstyr tillsammanssom avdetmed mycket antaletskotrari bruk cirka150000styckenletttillstora radrruljö-nu enochsâkerhetsproblem.
Vägverketharlätt i uppdrag utreda frånbuller snöskotrarochandraatt terrångskotraroch
lämnaförslagtill skärptbullernorm,medbeaktande vad anförs SOU1993:5en av som iNaturupplevelser buller- kvalitet Dettaskall i samrådutan våma. medansvarigagörasatten
myndigheteri FinlandochNorge.Uppdragetgrundarsig regeringsbeslut1994-09221ett
uppdragetingår utredafrågan lämpligstandardforbullermämingMåletatt böromen varauppnåharmoniseradereglerinomde nordiskaländema.att inriktningen arbetetbörtre pa tarafrånochmeddenl januari1998kunnasänka foratt denA-vägdabullemivånfrån85gränsen
dB åtminstonetill 80dB, enligt gällandesvenskmätt mätstandardSS 5102 31 lnu
sammanhangetskallSverigesinternationellaåtagandeni fråga tekniskahandelshinderomuppmärksammas.

Underlagsmaterialet fullständigtTerrängskotrar-i forslagtill bullcmonnSPpresenteras
RAPPORT1995:35.

Generaldirektören
Postadress Bosohaarou Tololon Tuula: Tøløgvam Tolu

74114swenalroadBORLÄNGE75187 Rona 7510243 40 024375980 tsvcfwvagen1 borlaenge s- -



1995:97souBilalga 3164

å Vägverket 2
Beteckningnuen:Datum angel8549SA80-B 94[995-05-15

DagensSnöskotrar

Allvarligabullerproblemen.gallerterrängskotertraftken störningarDen kritikenvanligaste mot
bildatsstarkaopinionerårenhardebebyggelseochunderfinns närheten moti senasteav främstakvalitetenkanskedenfrånbullerñallområdena.Frihetframföralltskoterbuller ar II Tystnadenattraktivmiljö.beroende ärturismensutvecklingljällområdenaoch är enaven

fordonianvändningrestriktiv terrängMen medbörviktigkvalitet värnas. även avensom tekniskttill vadbegränsasbullerstöming ärbeståDärförbörvarjekommerstörningar somatt
möjligt.

modellochgränsvärdetfrån1976årsgallersvenskabullererrtissionsnormemaDenuvarande
dBA. Dennalastbilar92forgränsvärdetViddentidendBA.till 85 tungasattes var genomgått imponerandegränsvärdet,sänkningsucccesivt.fordonskategorihar enavgenom viktigtmål80dBA varvidsänkastillgränsvärdetkommerl995l996 ettutveckling.Från att

fordonskategori 80innebärandeingenbullemiålet överdetnordiskanås. nämligenDåuppfylls
dBA.

ikg, deras400alltid lägrelågavikt, ärterrängskotrars är än motorerMedhänsyntill som
skeheltfrittharkunnatmotorsidanUtvecklingenfall förkrañfulla. motrentmånga

varvidoregleradeheltavgasuLsläppenAnledningenmål. ärprestandaorienterade äratt
myckethögakänt dessaanvändas.Dethögeffekt kantvåtaktsmotorer är motoreratt ger

medförtutvecklingharochkoloxidDennakolväteföreningarolika attutsläpp blandannatav avgivnaökarmedbullemivånGenerelltkanbullretocksåharökat. motornssägaattman marknadenantalhar begränsatgenomfördamätningaraxeleñekt.Vidnyligen ett
endastdeentydigtvisarResultaten motorsvagareförekommandeskotrar attprovaLs.

ochsportrriaskinerriamellankluskotrantadB,medankrav 85skotramaklarardagens
erhållitsvidtidigareharSammaresultetmed2tiU5d.B.överskridergränsvärdet

SPRAPPORTterrängskotrarfrånbullerKartläggningundersökningutfördl99l av
tillfredsställande.fungerarintenuvarandekontrollsystempål99l:l8. Dettatyder att

krävsdetsnöskotrardagensbetydligtframFör ñ snöskotrar änär tystareatt som harförekommandesmöskotrarmarknadenförändringar.Allatekniskagmndlåggande
foreffektivljuddämpningåstadkommasvårttvåtalctsmotordettvåtaktsmotorer.På är att enen högtsärskilthögeffektmotorerintetälmedhänsyntillochinsugs- attavgusystem,

bränsleexplosionermångahälñensådäremotfyrtaktsmotorflödesmotstånd.En somenger
fyrtaktsmotorcrljuddämpa ärbetydligtenklaredessutomdettvåtaktsmotoroch är att som I

ochflödesmotstándinsugs-förokänsligadet avgassystem.närmaste I
antal skotraråterförsäljarebyggtsvensk atttillbakaharSedannågra ett genomnyaomen ombyggdaskotemflygplansmotor.Denfyrtaktstvåtaktsmotombyta gerenmotut en ongmalskoternmedJämförtdBsänkningmedcirka6bullernivå dBvilket8| ären användsskoternsExempelvisoförändradkonstruktionSkoternsövriga år

Skullefyrtaktsmotomtill densärskiltanpassadvilkeninteoriginalljuddämpare är mannya
produceraskotrarkunnaoch börinkapslingdessutomförbättra sommotor vanator manav

dB80gränsvärdeklararmedmarginal ett
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-§ Vägverket 3
BeteckningDatum angesvidvar
SA80-8 948549I995-05-l5

fynaktsmotoreranvändaEnligt finnsdetdock problemmedsnöskotertillverkama vissa att
vidmycketlågasvårSnöskotrar. exempel fyrtaktsmotorkanEtt år startaattatt varaen

vilketupplevsfynaktsmotoromgivningstemperaturer.Ett problem vägerårannat att mer.en
tillverkarna.nackdelstorsomen av

Ny nordisk mätmetodgemensam

detviktigt denNår uppfyllergällandegränsvärdensnöskoter är attmäterman omen
därförsålångt möjligtreproducerbartresultatochmätmetod används ett somsom ger

förförordades laboratoriemetodmátfel. SOU1993:51eliminerarmöjligheternatill l en
ofullständigbild detlaboratoriemetodskulleSP:sSnöskotrar. bedömningåratt avgeenen

drivband verkligtfråntransmissionochmedljudverkligabullretdå intekan ettman
forceradventilationmedutnistningsåsomprovbånk,Metoden ocksåkrävaspeciellskullesätt.

skulleKyprovningskostnadema lningenvilketskullefördyra avsevärt. motorernamera, av
använderförvissaskotermodellerockså verkligheten snöbli kompliceraddå i somman

kylmedium.

svenskstandardSSvidareutvecklingnuvarandeDenföreslagna mätmetodennordiska âren av
till fel.möjligheternaharförsökt eliminera02 långt möjligtSl 3l då: så attsom

reproducerbarhet.högremätvärde medResultatmassigterhållsi stortsett mensamma
liggainomharvidutprovning 2reprodueerbarhetMâtnoggrannhetenförmetodens uppmatts

nuvarandemetodenochdenföreslagnametodendendBA. skillnadernamellan årDestörsta
beskaffenhetochväderlekharmâtplatsensdriñsförhållanden,mätinstrument,att

medelvärde 3resultatberålcninganvändsdessutomstandardiserats Vid ettnoggrant, avmera
reproducerbarhetl nuvarandesvenskadenstycken vilketockså högreenpassagen ger

slutresultatetbeskrivning vaduttryckligmåtmetodenfinnsdetingen över är avsom
mätningarna.

SverigeFinland ochGemensamma i Norge.regler

ochFinland.ansvarigamyndigheteri NorgeförtsmedUnder gånghardiskussionerprojektets

berorfrånsnâskotrar problem.DettabullerDenorskamyndigheterna inte är stortettattanser
Norge.rådergenerelltskotertörbudiundantag,sannolikt det,frånsettvissapåatt

problemetoch positivtMyndigheterna uppmärksammadedockår en gemensamser ny
fastställdakommerNorgesvenskareglernakravnivå.Närdemätmetodmedtillhörande är att

Snöskotrar.utförande kravvidnyregistreringpositivt tankevarderadetta,med ett avsom
avseddförmotorcyklar,egentligenNorge 4l0ltillämparidagECE-reglemente vars

föreslår.till denprovmetod ansluternåra

snöskotrarDen juli l995bullerkrav lFinland haftnågraharframtills inte antarnu
gränsvärdet78dBA, VidmedFinland SAE-måtmetodendenamerikanska

7dBi resultatmellanföreslagenskiljerdetjâmförelsemamingar SP genomförthar casom
återfinns mellangrânsvärdena.DenskillnadSAE-metoden.Denna ävenmetodoch

frånmatvärdetmedhänsyndBdras till2amerikanskastandardentillåterdockatt av
gränsvärde.dBhögre Detta orsakerna2i praktikeninnebar årmåtosåkerhetenvilket ett enav

uppfylla reglerna.desvenskaklarartill amerikanskaprodukterinte attatt
ocksåaviserati Finlandhar inomnågrainförandet bullerreglernal sambandmed attmanav

medSårsänkagränsvärdet dB.
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å Vägverket 4
Datum Beteckningvidangessval
l995-05-l5 SA 94854980-8

Definskamyndigheterna nordiskmätmetodochpositivtinställdatillär gemensammaenny
nordiskabullerkrav. finns för taktDet dock tveksamhet föraframskärpningari snabbatten .dådettakanhämmadenfinska mycketbetydelsefullforskoterindustrin, i sig sinårsom
hemtrakt Finland.norrar

Strategi

Det rimligt Snöskotrarskallkunnafölja utvecklingstrendmotsvarandedeär att en
bullerreduktioner varitmöjligafor vägtrafikfordon.l kortperspektivtill år 1988kanettsom

dockintepåräknanågonbetydandetekniskutvecklingmedhänsyntill denormala
industriellaledtidema.Detbullergränsvärde,dBA, föreslårskalltillämpasfrån82 som
ochmeddettaår baseras finns exempel skotrardetidag goda ellermedatt utansom en,ringamodifieringkanbringas uppfylla sådanstandard.lett medellångtperspektiv årtillatt en
2000kan utveckling motorsidanocheffektivareljuddämpningsåtgärderytterligareen ge
bullerreduktioner.Det bakgninden Vägverketföreslår deni uppdragettill önskadeår att att
sänkningen bullergránsvärdetmed5dBA delas i två för åstadkommastörstasteg attav upp
möjligaeffektförmiljön kraftigastörningaruppträder skotemiarknaden.utanatt
Därigenom föreslagnaden nedtrappningengränsvärdetanpassadtill vad kanär somav anses

rimligt uppnåförskoterindustrinmedhänsyntill dessstorlekochhittillsvarandeattvara
utvecklingskapacitet.

Lättatenängfordon hannoniseraticke områdeinomEUvarfördet möjligt nordenär ärett att
kan initiativ behållaochytterligareutvecklalagstiftningen omrâdet.Vita gärnaatt ser en
europeiskstandard tillräckligt intressefinnsområdet, intesäkraär attett stortmen
för sådanstandard,dåskoterbruket regionalföreteelse.Andåår befintligtydligtären enen
regionalstandard braplattformför sådanmöjligutveckling.en en
Eninternationellnotiñering utgången l995för föreslagenförslagenbörskeinnan attav av
tidtabellskallkunnaföljas.

Sanktioner

Desanktioner förbud urfardandetillämparförnärvarande typintygochär mot av en
indragning tillståndtill typbesiktning.av

Typbesiktningssystemet förenklahanteringen tillstånd fordonår sättaavsettatt artav
marknaden. hållakontrollkostnader rimligmvå tillverkarenAvsiktenår attatt en genom
generalagenten fordon skallregistreras identisktmeddettypbesiktadeintygar varje äratt som

seriestorlekenbetydandeochexemplaret.Systemetfungerarbraförbilareftersom är
tillverkarnas Sverigegeneralagenterochåterförsäljare iVi harvidareiårstora. somresurser

ochallmänhet kännersinproduktvälstabila.Dettabetyder har ärär motpartatt en som
man sinmarknadsproñlochrenommeiom

SeriestorlekenfördenSnoskotermarlcnadenfungerar det svenskainteriktigt sättet.
ibland förenatmarknaden litenochdetsker försäljning innebär detsäsongsvis ärär attsomen

harmedsvårigheter efterkontroll finnalämpligprovmiljö.Vikunna for ochexemplaratt taut
upprätthållafunnit eñerkontroller fördetviktigasteinstrumentetäratt att

bullerstandardenSådan kostnader intekanföraseñerkontroll dockförenadmed överär som
typgodkännandeinnehavaren.
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å Vägverket s
BeteckningDatum ange:vidnu:
SAl995-OS-l5 80-8 854994

Det således fårbekostaeñerkontrollerna.DennagodkännandemyndighetenVägverketär som
aktivitethar varforkonkurrera bedriver, inteharmedall verksamhetövrigatt en
omfattning eñerkontrollema önskvärdärav som
För ökaefterlevnaden bullerregler detväsentligtnuvarandeochkommande äratt änav
löserfinansieringen avgiñefterkontrollema.Dettakanlösas i sambanduttasgenomen somav

registreringmod terrängskotrar. får möjlighet systematiseraDärigenom attav
eñerkontroller sanktionerocherhålla forefterföljandeunderlag motettgott
tillverkareimportör.

Omeñerkontrollvisar forhögbullernivåföreslårVägverketserielevereradeskotrarharatten
vidare bulleravgiñ typbesiktningBulleravgiñenskan tillstándshavarenföratt tasuten av
storlekbörbaseras överträdelse bullergränsvärdetochiprogressivskalavid moten
proportiontill antaletregistreradeskotrar.

Förnärvarandeupplever registrerasenligtbestämmelsernaiproblemmed skotrarett att
bilregisterkungörelsen godkäntsvidskotemupptagitsi typintygellerutanatt
registreringsbesiktning. till skotrar inteDettainnebär registreringsskyltarutlämnasatt som

fyllerkraven, fall skotemintevidareochde l många gårännuprövats ägaren görom av en
skotrarregistreringsbesiktning. samhället skattocholämpliga kommerDärmedgår misteom

godkändaochdetill användning.Detbör tydligåtskillnadmellanskotrar ärsom somvaraen
inte godkända. därför bilregisterkungörelsen1972:599ändrasVägverketföreslår l0§är att

fordonså intekan typintygellergodkäntsvidregistrerasinnandeupptagitsiatt
registreringsbesikuiing.

stfgeneraldirektör
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Bilaga 4

förtekniska högskolas AvgasnonnLuleåUtdrag rapportur

TULEa 1995:26.Snöskotrar

för emissionsbegränsningTeknik

Allmänt

bildas koldioxid C02 ochideala förhållandenVid förbränning under
inte förbrärmingen idealtförbränningsmotor skerH20. Ivatten en

medolika föroreningaroch därför bildas strömmar ut avgasernasom
HCföroreningskomponentemaMängden de olikafrån motorn. av

olika kolväteföre-bränsle i formeller partiellt förbräntoförbränt av
ofullständigkolmonoxid det produktCOningar, även aven

består i huvudsakkväveoxiderförbränning, NO, summa av-
bildas reaktionkvävedioxid N02kvävemonoxid NO och genom-

och slutligenunder hög temperaturmellan luftens och kvävesyre
och irestprodukt beståendepartiklar, änmenutgör sotavensom

kan smörjoljantvåtaktsmotorersvavel, bly Förbränslet etc.t.ex.som
kanske denpartikelbildningen ellerbränslet bidra tilli t.o.m. vara

starkast bidragandepartikelutsläppen.källan till Dendominerande
frånkolmonoxid och kolvätenutsläppenorsaken till de stora enav

bränsle-luftblandningen,bränsle hosöverskottettvåtaktsmotor är av
kolmonoxid-ochNivånförbränns ileds in till och motorn.som

liggertill snöskotrarhos tvåtalctsmotorerkolväteutsläppen somnya
100 ghkh förghkh för CO ochtidigare 150framgått överöver

HC.

förgasare:kalibreringUtveckling och av

ökasovanligt effektuttagetdet intetvåtaktsmotorHos är att genomen
bränsleluftblandning. Ombränslerik fetmeddrivaatt motorn enen

förhållandeviskanmotoreffekten kansänkningviss accepteras enav
kolvätekolmonoxid ochminska utsläppenenkel metod till att varaav

bränsle-luftblandningen. Dettabränslemängden utminska magraatt
förutvecklats och kalibreratsförgasarekräver emellertid ensomen

belastnings-varvtals- ochbränslet detdistribution övernoggrannare av
kanDettaför till snöskoter.aktuelltområde, är motormest ensom

för minskamåste sänkaseffektuttaget fråntillleda attmotornatt
vid hård belastning.överhettasrisker för att motorn
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Emissionsmätningar på bilar utrustade med tvåtaktsmotorer har visat
halten särskilt kolmonoxid, kolväten inteäven allsatt av men av

behöver så hög i Snöskotrar visar. Dettavara avgaserna, som prov
följd förgasarenär har och kalibrerats föratt anpassatsen av en

blandning och viss motormodifikation skett.attmagrare

System för bränsleinsprutning:

Förgasaren punkt i bränslesystemetär grund svårighetenen svag av
bibehålla fördelaktig bränsle-luftblandingatt över motornsen som

aktuella bellastningsområde och inte leder till oacceptabelt storasom
utsläpp CO och HC. Det krävs sofistikerade förgasare för mötaattav
kraven på jämn och god blandning. Steget i kostnadertermeren av
från sådan förgasare till med bränsleinsprutning inteärett systemen
så räknar in kreditering i form minskat servicebe-stort om man en av
hov. Därför borde första åtgärd i syfte minska utsläppenattsom en av
CO och HC, i fallet med snöskotrar, förses med förmotorn ett system
bärnsleinsprutning.

Åtgärden bränsle-luftblandningen kan visserligenatt utmagra
komma öka utsläppen kväveoxiderna något, den ökningenatt av men

flerfaldigt minskningenvägs kolmonoxid och kolväten. An-upp av av
vändning med bränsleinsprutning måste emellertidett systernav
kombineras med motorteknisk utveckling för utnyttja fördelarnaatten
härmed. Det viktigtär och hur bränslet skallt.ex. att utprova var

in för den bästa effekten.sprutas att ge

Styrning gasflödet i utlopp:motornsav

metodEn med viss framgång på små tvåtaktsmotorer ianväntssom
syfte minska föroreningsutsläppen förbättra spolningen hosäratt att

reglering avgasflödet frånmotorn motorngenom en av genom
strypning. Om vill åstadkomma detta hela belast-över motornsman
ningsområde kan det ske hjälpmed automatisk regleringav av
gasflödet. sådantEtt kräver sannolikt relativt omfattandesystem en
motorutveckling och måste därför andra motortekniskavägas mot
åtgärder, föroreningsutsläppen.motsvarande effekt påsom ger
Motoreffekten kommer begränsas något sådant ingrepp,att ettgenom

fråga snöskotern kan tillgodogöraär ägaren sig den högaen om av
motoreffekt flertalet Snöskotrar har.som
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Isolering avgasgrenröret:av

En för minska utsläppen COkänd metod, och HCanvänts attsom av
isolera för därigenom höja ochär avgasgrenröret att temperaturenatt

förore-bibehålla hög i Effekten dessagrenröret.temperaturen
visserligen inte denningskomponenter blir särskilt kanstor, men

förbättras tändningen sänks, så förbrärmingen skeravsevärt attom
under cykeln. riskerar med sänkning tändningenDet ärsenare man av

viss ökning bränsleförbrukningen.en av

luftInjisering puls air i avgasgrenröretav

hjälpInjisering luft i med ejektor puls airavgasröret ärav enav
verksam anordning för minska utsläppen kolmonoxid ochatt av

termisk oxidation. för minska utsläppenkolväten Systemet attgenom
termisk oxidation. Systemet kankolmonoxid och kolväten genomav

injiseringen luft sker i efterbli särskilt verksamt avgasgrenröretom av
elleroch kombineras med isolering grenrör att systemetmotorn av
i själva verketkopplas till termisk reaktor. Tillskott ärav syre enen

fungera någorlunda acceptabelt förförutsättning för reaktorn skallatt
oxidation bränslerester.av

Termisk reaktor:

teknikenytterligare förbättra ovannämnda kan medFör systematt
termisk anordning förtermisk reaktor utnyttjas. En reaktor är en

för bibehålla hög och jämnavgasrening, konstruerats att ensom
därigenom oxiderai avgasutloppet från ochmotorn atttemperatur

ochReaktorn kan tåla mycket högabränslerester. temperaturer
tillräckligt i reaktornuppnå högproblemet är att temperatursnarast

Därför reaktornfortlöpande oxidation. kanför åstadkommaatt en
katalystisk verkande metall, tål de högabehöva förses med någon som

mängder bränsleresterkan uppstå när storatemperaturer som
förbräims.

Katalysator:

katalysatorbeskrivna ochfrån tennisk reaktorSteget typ enav ovan
termiskkatalysatorinte särskilt I själva verketär ärstort. enen

visat sig mycketoch sådan reningsanordning harreaktor varen
till tåvtaktsmotoreffektiv. påtagligt problem med katalysatorEtt ären

har katalysatortek-kan uppnås. Visserligende höga temperaturer, som
årtiondet, det kanutvecklats starkt under detniken senaste varamen
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medtekniken medinförandet denkombineranödvändigt systematt av
bränsledistribution tillsäkerställa jämnareförbärnsleinsprutning att en

utveckling.motortekniskövrigtoch imotorn en

3-vägskatalysator:medSystem

signal frånåterkoppladoch3-vägskatalysatormedSystemet en
visatbilar harkontrollboxviabränsleregleringentillsyresensor

hållbartoch generellttillförlitligteffektivt ochbådevisat sig settvara
peka påsvårighetanvändningstid. En ärlångunder systemetattatt

bilar underivisserligen harstyrutrustning,kräver provatssomen
snöskotrar.iintedriftsförhållanden,olikaår ochmånga provatsmen

känslig för högakatalysatompekats ärredan temperatu-Det har att
lång tid.underför högdensärskilt utsätts temperaturomrer,

vännesköldanledning tillkatalysatomfrånVärrnestrålningen attger
för skyddautnyttjasteknikelleranvändasbehöva attkan att annan

mekanisktVibrationer ochvänneskador.förarenochsnöskotem mot
driftstid.förkorta katalysatornskanockså faktorerslitage är som

Övergång fyrtaktsmotortill

Orbital-motom ärtvåtaktsmotorutveckladbättreI t.ex.väntan en
låg emis-uppnåföråtgärdeneffektivatvekanden attmest enutan

Fyrtaktsmo-fyrtaktsmotor.medtvåtaktsmotomsionsnivå ersättaatt en
därmedbetingarkomplicerad ochvisserligenär tyngre,tom mera

emissionsmässiga,bl.a.fördelar,denpris,också högreett germen
förutvecklad teknikmotoralternativ. Väli valetinbör vägas avsom

utvecklingsarbete.därför ingetfinns och kräveremissionskontroll stort
fyrtaktsmotorövergång tillvid ärtillhänsynmåste attDet taman
fyrtaktsmotorfrån änkväveoxidutsläppen störreavsevärtär enen

kväveoxidreducerande katalysatorDärför kantvåtaktsmotor. en
användas.behöva
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