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Sammanfattning

metanol och etanol biobaseratbetänkandet konstaterasI att ursprung,av
etyltertiärbutyleter ETBEMTBE ochmetyltertiärbutyleter av

rapsmetylester RME och biogas,alkoholdelen,biobaserat ursprung
ochpå klimatet jämfört med dieseloljamindre påverkanklartmedför en

jämförbar påverkan påde också mindre ellermedförOftabensin. en
ochklasserna för dieseloljajämfört med de bästahälsaochmiljö

påverkan påmedför klart mindreochbensin. Naturgas motorgas en
mindre fördelfossila drivmedel endastharhälsamiljö och som enmen

ingaetanol, och ETBE harFossil metanol, MTBEklimatsynpunkt.ur
med de bästaoch i övrigt jämförbaraklimatsynpunktfördelar ärur

dieselolja och bensin.förklasserna
alternativaförslås för miljöklassningbetänkandetI ettatt system av

drivmedel.och i lag Iskapas indrivmedel tas en ny om
regional- ochsådana frågor klimatpåverkan,miljöklassningen vägs som

påverkan på arbetsmiljöfömyelsebarhet ochpåverkan,lokal samt
och katastrofutsläpp in.mark och vid spillpåverkan på vatten

föreslås också miljöklassningendrivmedelTill lagen att avom
överförs från kemiska produkterrespektive dieselolja lagenbensin om

skatt på energi.lagensamt om
föreslås dock blibeskattningsfrågor vad gäller drivmedelSamtliga

skatt på energi.kvar i lagen om
klasserföreslås utformas på såMiljöklassningssystemet sätt att tre

medför drivmedelinförs där två klasser A och B reserveras som
respektiveovanstående bedömningsgrund mycket bättre biogasär

metanol, etanol, och RMEbättre biobaserad MTBE, ETBE samt
och jämfört de bästa klasserna för dieseloljamotorgas mednaturgas

jämförbarabensin. klass för de drivmedeloch En ärreserveras som
förfossil metanol, etanol, och ETBE med de bästa klassernaMTBE

dieselolja och bensin.
COz-skattde fossila alternativa ordinarieFör drivmedlen föreslås att

skall föreslås ingenFör de biobaserade alternativa drivmedlentas ut. att
COz-skatt skall tas ut.

bedöms med alternativaDet ersättning dieselolja och bensinatt av
miljömåldrivmedel förutsättning för riksdagenär uppsattaatten av

skall skall kunnakunna uppnås. de alternativa drivmedlenFör att
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etablera sig på drivmedelsmarknaden krävs de prismässigt hosatt
konsumenterna kan konkurrera med dieselolja och bensin. För såatt
skall kunna ske krävs de biobaserade alternativa drivmedlen,att
åtminstone inledningsvis, befrias från såväl COz-skatt energiskatt.som
För och föreslås COz-skatten behållsnaturgas motorgas att samt att
energiskatten nedsätts med 60 till %,70 utgående från dagens fullaca
skattenivå. Vid denna bedömning har hänsyn tagits till råvam-,
produktions- och distributionskostnad. Däremot har hänsyn tagits till
merkostnaden för de aktuella fordonen. Ytterligare kompensation för
desa merkostnader får vid behov lösas på och vidsättannat annat
tillfälle. viktig fråga inteDetta minst för de gasdrivnaär tungaen
fordonen vilka har mycket hög merkostnad.en

Skattenedsättningen föreslås tillsvidare genomföras genom
tillämpning pilotprojektsdispenser från ordinarie beskattning enligtav
artikel 8.2d i mineraloljedirektivEU:s biobaserade alternativa
drivmedel med undantag för biogas, alternativt ansökan undantagom
från detta direktiv med hänvisning till artikel 8.4. i direktivet biogas,

och motorgas.naturgas
blandningarFör till %5 RME respektive % etanol15 iav upp

dieselolja metanol, etanol, MTBE och bensinETBE i till densamt upp
högsta tillåtna syrehalten föreslås beskattning skall utgåendeatt göras
från de ingående blandningskomponentemas egenskaper och inte
blandningen helhet.som
Även denna fråga föreslås tills vidare skattemässigt lösas genom
tillämpning pilotprojektsdispenser.av

I betänkandet konstateras underlaget för bedömning drivmedelsatt av
påverkan på klimat, miljö och hälsa i dag delvis bristfälligtär samt att

vedertagen metod för utvärdering och bedömning drivmedelen av
saknas. Därför föreslås fortsatt arbete med dessa frågor påpekasett samt
behovet tid och anslås för dessa ofta mycket omfattandeattav resurser
frågor.

Slutligen framhålls vikten Sverige inom verkarEU förattav en
möjlighet till nedsättning skatten för alternativa drivmedelpermanent av

föreslås Sverige på sikt övergår tillsamt att ett gemensamt
miljöklassningssystem alternativa och konventionella drivmedel. Därav
bör den totala påverkan på klimat, miljö och hälsa bedömas förm.m.
varje drivmedel och läggas till grund för inplacering i systemet.en
Skattenedsättningen bör därefter baseras på de samhällsekonomiska
kostnader varje drivmedel sina emissioner och därmedsom genom m.m.
sin påverkan på klimat, miljö och hälsa upphov till. Frågan börger
enligt förslaget uppdras berörda myndigheter eller för frågan speciellt
tillsatt utredning.
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Författningsförslag

l Förslag till lag miljöklassning drivmedelom av

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelserInledande

lag tillämplig på bränslenl § Denna formi eller iär som ren
andra produkterblandning med avsedda användas för driftär att av

motordrivna fordon drivmedel.

Drivmedel får tillverkare och2 § den yrkesmässigtav av som
tillhandahåller drivmedel delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser

Drivmedleti lagen. skall uppfylla de krav gäller förangessom som
miljöklassen.

Definitioner m. m.

denna lag3 § I medavses
dieselolja: dieselbrännolja och andra bränslen enligt kap. första2 l §

stycket b lagen3 1994:1776 skatt på energi,om
bensin: bränslen enligt kap.2 förstal § stycket lagen skatt pål om

energi,
alternativa drivmedel: drivmedel dieselolja eller bensin,ersättersom
biobaserade drivmedel: drivmedel huvudsakligen framställtssom av

biologisk råvara,
fossilbaserade drivmedel: drivmedel huvudsakligen framställtssom

fossil råvara.av

4 § Miljöbalkens bestämmelser tillämpas på drivmedel enligt denna lag
I lagen 1994:1776 skatt på finnsenergi bestämmelserom om

beskattning bränslen. Beteckningar används i den lagen harav som
betydelse i denna lag.samma
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Indelning i miljöldasser

Dieselolja

in i följande miljöklasser.5 Dieselolja delas§

Miljöklass Miljöklass 2Krav l

Begynnelse-
180° C minimuml80° Ckokpunkt minimum
285° C 295° Cmaximum maximumtemperatur

vid %95
destillat

Densitet vid
kg/m3 kg/m3800 82015° C 800 820 --

Svavelhalt, högst
viktprocent 0,001 0,005

Aromatiska kol-
högst 5 20väten,

volymprocent

Polycykliska kol-
mätbaraväten,högst Inte 0,1

volymprocent

Cetanindex 50 47
naturlig tänd-
villighet,minst
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Till miljöklass 3 hör övriga oljeprodukter.

Bensin

6 Bensin delas in i följande§ miljöklasser.

Krav Miljöklass 2 Miljöklass 3
kategori 2a kategori 2b kategori 2c
avseddför for- avseddför for-
don medkataly- don kataly-utan
tisk avgasrening tisk avgasrening

Svavelhalt, 0,01 0,03 0,005högst -
massprocent

Ångtryck C70/95 70952vid 37,8° 65 -
högst kilopascal

Ångtryck 45/652 451/65237,8°C,vid 50 -
lägst kilopascal

Förångat vid 70°C, 15-42- - -
volymprocent

471/50 47/502Förångat vid 100°C, 45-72 -
lägst volymprocent

Förångat 180°C,vid 95- - -lägst volymprocent

Slutkokpunkt, högst °C 205 200 200 -

Bensenhalt 15°C, 3vid 3 0,1 5
högst volymprocent

Ar0matindex3, högst 5,5 6 - -

Aromathalt, 0,5- - -högst volymprocent

Syrehalt, högst 2 2mass- - -
procent

Blyhalt vid 15°C, 5 5 2 13
högst milligram literper

Fosforhalt, högst Inte 2 - -
milligram liter mätbarper

4Tillsatsämnen
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Krav Miljöklass 2 Miljöklass 3
kategori 2a kategori 2b kategori 2c
avseddför for- avseddför for-
don medkataly- don kataly-utan
tisk avgasrening tisk avgasrening

Densitet vid 15°C 680-720- - -kg/m3

Olefmhalt 0,5- - -
högst volymprocent

n-Hexanhalt 0,5- - -
högst volymprocent

Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla förskäliga funktionskrav renhetvad avser
insugnings- respektive insprutningsventiler.

Avser tiden fr.0.m. den 15maj den30 tidenaugustii X-, AC- ochBD-länY-, Z-,t.o.m. samt
fr.o.m. den 15 april den 30 septemberi övriga lån.t.o.m.
7 .Avser övrig tid den underän somanges
3 Medaromatindex haltenaromatiska bensenhaltenkolvätendivideratmed13medtilläggavses av
varvid halternauttrycks i volymprocent.

Får innehållaaskbildandeämnen.

Alternativa drivmedel

Till miljöklass hör påverkan på7 § A följande samladedrivmedel vars
klimat, miljö och hälsa påverkan frånväsentligt lägre motsvarandeär än
dieselolja miljöklassi 1 och bensin i miljöklass

framställts biogas.biologiskametan som genom processer
Till miljöklass hör följande påverkan påB drivmedel samladevars
klimat, miljö och hälsa lägre dieseloljapåverkan frånmotsvarandeär än
i miljöklass och bensin i miljöklassl

biobaserad metanol,
biobaserad etanol,
metyltertiärbutyleter MTBE, biobaserad metanol,fram ställtssom av
biobaserad etyltertiärbutyleter biobaseradETBE, framställts avsom
etanol,
rapsmetylester RME,
naturgas,
motorgas.
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Till miljöklass C hör följande drivmedel samlade påverkan påvars
klimat, miljö och hälsa likvärdig med motsvarande påverkan frånär
dieselolja i miljöklass ochl bensin i miljöklass

fossilbaserad metanol,
fossilbaserad etanol,
metyltertiärbutyleter MTBE, framställts fossilbaseradsom av
metanol,
etyltertiärbutyleter ETBE, framställts fossilbaserad etanol.som av

Tillsyn avgifteroch

efterlevnaden8 § Tillsynen denna lag och de föreskrifteröver av som
har meddelats med stöd lagen skall den eller deutövasav av
myndigheter regeringen bestämmer.som

Regeringen eller den eller de myndigheter regeringen bestämmersom
får föreskriva avgifter skall för tillsyn eller kontrollatt tas ut annan

föreskrifter harenligt denna lag eller meddelats med stöd lagen.som av
tillsyn och avgifter tillämpasFör reglerna i kap. och23 24uttag av

kap. miljöbalken.

Överklagande

Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda9 § fall enligt denna lag eller
enligt föreskrifter har meddelats med stöd lagen får överklagassom av
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den...
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Bakgrund1

slutsatssammanfattadeMin

minskadeinternationella åtagandenmål ochnationellaFör omatt
åtgärder inomlångtgåendekrävsuppfyllaskunnaskallemissioner

trafiksektom.inomdå minstoch intetransportsektorn

miljöpåverkanTransportemas1.1

uppnås krävsskall kunnautvecklinghållbar attlångsiktigtFör att en
ochmänniskantill vadverksamheter naturenolikasamhällets anpassas

tål.
människanutsträckning påverkarmycketiverksamhetEn storsom
anpassningbehovetDärförtransportsektorn.miljön äroch är av en

såvälpåverkarTransportsektomsektor.dennainommycket stort
direktochtill luftemissionerindirekt vatten genomsomgenom

mångfald.biologiskochkulturmiljölandskapsbild,påinverkan
tillluft och marksåväl tillskerEmissioner vatten.som

relativtdagtill luft iemissioner storTransportsektoms utgör en
utsläppentotaladetotala utsläppen. T.ex.deandel antropogenavarav

svaradedessaAvcirka miljonerSverige år 1990 60koldioxid i ton.av
miljonercirka 22för ton.arbetsmaskinerinklusivetrafiksektom

deandeloch dess1980-talet,ökat underutsläpp harTrañksektoms av
minskningvissmarkant. Enhar ökatutsläppentotala av

hoskörsträcka,koldioxidutsläppendärmedochbränsleförbrukning, per
denkompenseratshardenhar kunnatmotorfordon avnoteras, men

.trafikökningen,allmänna
m3 dieseloljaÅr miljonerdrygt 3Sverigeiförbrukades varav1995

knapptförbrukadesVidarem3 arbetsmaskiner.ianvändescirka 700 000
tillår 1995underoljeleveransemam3 uppgickTotaltbensin.miljoner6

lNoter referenslistan.alltid tillhänvisarsidandirekt påförklarassom
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drygt miljoner15 Det halvering jämfört med år 1970ärton. en men
fortfarande tredubbling jämfört med år 1950. Sedan sluteten av
1980-talet har den årliga oljeleveransen på den svenska marknaden
legat tämligen konstant miljoner15runt ton.

Utvecklingen omfattning och fördelning på olikatransportemasav
trañkslag har betydelse för hur trañkens miljöstömingar utvecklas.stor
Aktuella pekar fortsatt ökning transportarbetetmotprognoser en av
inom trafikslag,alla motordrivna

finns dock åtgärderDet rad kan förvidtas minskaatten som
trañksektoms hälso- och miljöpåverkan. Dels det åtgärder förär att
minska vägtrafikens påverkan på landskapsbild t.ex.m.m. genom
intrång vid byggandet dels det åtgärder för minskavägar är attav
trafikens negativa miljö- och hälsopåverkan orsakad ochav avgas-
bulleremissioner.

Åtgärder för minska emissionema och deras miljö- ochatt
hälsoeffekter dels förbättra motorteknik, avgasreningsteknikattavser
och bränslenas beskaffenhet.

betänkande kommerDetta behandla möjlighetenatt att genom
introduktion alternativa drivmedel, såväl biobaserade fossila,av som
minska transpoitsektoms emissioner luftföroreningar. Detta gällerav
både reglerade oreglerade emissioner växthusgaser och dåsamtsom
främst C02.

I första hand drivmedel till motorfordon för vägtrafik och såavses
kallade arbetsmaskiner. Detta utesluter inte de alternativa bränslenaatt
med fördel kan användas i andra fordon/motorer,även typer av
exempelvis i arbetsredskap och båtmotorer.motorer

1.1.1 Emissioner till luft

Transportsektom mängd emissioner till luft. skerDetta igenererar en
första hand förbränning olika drivmedel i olika typergenom av av
fordon motorer. Emissioner kan upphov till påverkan på såvälge
människa miljö.som

Även utvinning, förädling och fossila drivmedeltransport av
emissioner inte försumbar storlek. gäller förDetsammagenererar av en

produktion, konvertering och biobaserade drivmedel.transport av
Huvudkällan för emissionema dock i alltid förbränningenär stort sett
i källanDen andra avsevärd betydelsemotor, är ärsom av
avdunstning.

Emissionema till luft brukar delas i ochreglerade icke regleradeupp
emissioner. Med reglerade sådana lag åsattsavses som genom
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Till reglerade emissioner räknas kolmonoxid CO,gränsvärden.
kolväten HC, partiklar, svaveldioxid S02 och kväveoxider NOx.

räknas övriga emissioner betydelse vilka inte åsattsTill oreglerade av
ändåpå grund sin påverkan på hälsa och miljögränsvärden men som av

helt Som viktiga oreglerade emissionerbör minskas eller elimineras.
polyaromatiska kolväten PAH, formaldehyd, acetaldehyd,räknas bl.a.

m.fl.bensen, butadien, eten
dela emissioner till luftEtt ärsätt attannat genomupp

regionalpåverkan sker på lokal,påverkansområde. Det vill säga om
påaktuella emissionerna har påverkannivå. Flera deeller global enav

flera nivåer.

Global påverkan

långa uppehållstid i atmosfären spridaskan sinVissa föreningar genom
därför bidra till global påverkan. Medkanhela jordklotet. Deöver en

första hand klimatpåverkan och uttunning detiglobal påverkan avavses
stratosfäriska ozonlagret.

oftaklimatpåverkan det kallas växthuseffekten.Med avses som
föreningaruppkommer vissa växthusgaserVäxthuseffekt attgenom

infraröd värmestrålning i jordens atmosfär minskarinnestänger
ökning koncentrationenvärmeutstrålningen. En dessa föreningarav av

höjningupphov till jordens medeltemperatur medbefaras en avge
problem förändraddärtill hörande utsträckning klimatzonert.ex.som av

medelnivån påhöjning havsytan.och en av
CH" ochväxthusgaser bl.a. koldioxid C02,Med metanavses
respektivedikväveoxid N20. och dikväveoxidMetan 10-30ger

perspektiv.gånger effekt koldioxid l00-års270-300 än sett ettmer ur
Emissionema koldioxid å andra sidan mycket änstörreär avsevärtav
emissionerna och dikväveoxid totaltmetan sett.av

Även och bildasmarknära sekundär föreningär genomozon som en
ochVOCHCoxidation CO,luftens i kolvätennärvaroav syre av

UV-strålning harkväveoxider N 0x inverkan solljusundersamt enav
påverkan på klimatet.

emissionernaklimatpåverkandefinns farhågor deDet även attom
klimatetmedförakanmedeltemperaturenhöjning attgenom en av

riktningar påförändradepå andrapåverkas sätt,även t.ex. genom
havsströmmar m.m.

%för 40 detransportsektornSom redan närmareangetts avsvarar
Sverigetotala emissionerna iSverige. DeCO, itotala emissionerna av

pekar på ökningenår och% sedan 1990har med 5ökat attprognoser
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fram till år 2000 blir 10 %, Nuvarande tendenser pekar mot en
fortsatt ökning, efter år 2000, inte ytterligare åtgärder vidtas.även om

Ämnen påverkar/bryter ned det stratosfäriska ozonskiktet bl.a.ärsom
de så kallade freonema CFC, halon, HCFC med Hera. föreningarDessa
kommer dock inte från förbränning drivmedel. De används vidav
tillverkning bl.a. skumplast stolsdynor m.m. köldmediasamtav som

klimatanläggningari och i brandsläckningsanläggningar. Genom
användning sådana produkter bidrar därför transportsektorn i vissav
mån till denna påverkan.även

Sveriges totala förbrukning CFC har minskat från år5 140 tonav
1986 till år Förbrukningen226 1994. halon har iton stort settav
upphört. Förbrukningen HCFC har dock ökat från årl 395 1989tonav
till år1 750 1994,ton

Regional påverkan

Med regional påverkan främst försurning, eutrofieringavses
övergödning och påverkan på hälsa och växtlighet.

Emissioner med regional påverkan bl.a. S02svaveldioxid ochär
kväveoxider NOX upphov till försurning. Kväveoxidersom ger ger

upphov till eutrofiering. Kväveoxidema kan inverkanvidare underäven
solljus UV-strålning med lättflyktiga organiska föreningarav reagera

V OC och bilda marknära påverkar hälsa och växtlighet.ozon som
År 1994 uppgick utsläppen i Sverige svaveldioxid ochav

kväveoxider räknat som N02 till 97 000 respektive 393 000ton ton.
innebär utsläppenDetta sedan år minskat % för SOx1980 med 81att

och % för NOX,13 VTI genomför för närvarande på uppdrag nya
beräkningar transportsektoms emissioner NOX.över av

Huvuddelen nedfallet försurande cirka % och90ämnenav av
upphov till eutrofiering cirka 80 % härrör dock frånämnen som ger

källor utanför Sverige. Så fallet vad episoder medär även avser
förhöjda ozonhalter.

Av nedanstående tabell härrör från originalrapport4517rapportsom
4461 från SNV från det pågående arbetet med framatt ta ett
miljöanpassat trafiksystem, MaTs-samarbetet se kapitel 1.4, framgår
transportsektoms emissioner SO, och N02 årenunder till 19941980av

inbördes fördelning mellan trafrkslagen.ävensamt
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i TrafikenTabell 1:1 4517 miljömålen frånochrapport
Naturvårdsverket

Svaveldioxid 1 000 ton

Andel Förändring1980 1994
sedan 19801994

% %Vägtrañk 2 8211 2 -
%Sjöfart 22 % 1625 21 -
%% 86Arbetsmaskiner l l7 -

Kväveoxider l 000 ton

FörändringAndel1980 1994
sedan 19801994

%% 9Vägtrafik 183 166 43 -
% %Sjöfart 57 70 18 23+

%%Flygtrafik 6 8 2 33+
Spårburen trafik %1 l 0 0

%Arbetsmaskiner % 872 78 20 +

År uppgick emissionerna VOC i Sverige till cirka 495 0001994 ton.av
minskat med cirka % sedan år 1988.Detta innebär emissionerna 15att

transportsektorn har under tid minskat med drygtUtsläppen inom samma
%, Transportsektoms utsläpp VOC uppgick till drygt20 1994av

200 000 ton.

Lokal påverkan

påverkan på hälsa.Med lokal påverkan De viktigaste emissionerna äravses
CO, SOK, partiklar,NOx, cancerframkallande ochämnensot,
allergiframkallande Allergiframkallande återfinns främst blandämnen. ämnen

Ävende flyktiga organiska OC. marknära harV hälsopåverkanämnena ozon
utbredningen regional lokal se Regional påverkan.även är änom snarare

klart källanVägtrañken den dominerande till luftföroreningar iär
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tätortsmiljö,
påverkan på hälsa bidrar fleraFörutom emissionema, bl.a. svavelen av

och påNOX till korrosion byggnader och andra konstruktioner.
För allergena och emissioner räcker det ofta med mycket småcancerogena

mängder för påverkan på hälsa skall uppstå. Genotoxiska harämnenatt över
huvud ingen tröskelnivå. Riskbedömningar flera fall förfinns i gjordataget
dessa ämnen.

Övrigt1.1.2

Genom bl.a. byggandet vägtrafiken upphov till påverkan påvägarav ger en
landskapsbilden.

Beroende på hur dras riskerar värdefulla miljöervägarna även attman
påverkas helt förstörs/förfulas. Genom kaneller ingrepp i naturen
vandringsstråk för djur häckningsplatser för fåglar förstöras ochstängas av,
förekomsten utrotningshotade djur och riskeras.växtarterav

Byggandet kan också bidra till ökat läckagevägar ett t.ex.av av
tungmetaller och näringsämnen till såväl grund ytvatten.som

Relevanta miljömål1.2

En rad miljömål har Sveriges riksdag. Miljömålen bl.a.satts avupp avser
emissioner till luft och finns miljömål övergripandeDessutomvatten. av
karaktär. Nedan exempel på flera för miljömåltransportsektorn viktigages
dock anspråk på fullständig lista.görautan att att vara en

Övergripande1.2.1 allmänna mål

Verksamhet skall till vad människan och tål prop.naturenanpassas
rskr.1987/88285, JoU23, 373.

förekommandeNaturligt i havs- och vattenområden skall kunnaarter
livskraftiga, balanseradebevaras i populationer prop. 1990/91:90, JoU3

rskr. 338.
skall utnyttjas på långsiktigt hållbartNaturresurser prop.ett sätt

rskr.JoU30, 338.1990/91:90,
Åtgärder jord- och skogsbruket,inom i transportsektorn, inom

och ienergiförsörjningen industrin skall inriktas resurssnåltmot ett
kretsloppssamhälle prop. l992/93zl80, rskr.JoUl4, 344.
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Övergripande transportmål1.2.2

olika delarlandetsoch näringslivet imedborgarnaerbjudaAtt en
till lägstatrafikförsörjningoch miljövänligsäkertillfredställande,

såutvecklasBl.a. skallsamhällsekonomiska kostnader. transportsystemet
medgod hushållninglångsiktigtmiljö ochgod naturresurseratt en

rskr. 159.1987/88250, TUl3,prop.främjas.
l990/9lz90,uppnås prop.miljömålenbidra tillskallTransportsektom att

338.rskr.JoU30,

till luftEmissioner1.2.3

Klimatpåverkande gaser

Sverigeskall begränsas.klimatpåverkandesamtligaUtsläppen gaserav
nationelltsåvälkostnadseffektiva insatsergenomförabör som

rskr. 361.JoUl9,1992/932179,internationellt prop.
bränslenfrån fossilakoldioxidutsläppenstrategi börnationellEn attvara

årårs nivåtillklimatkonventionen 1990medenlighet senastistabiliseras
361.rskr.1992/932179, JoUl9,minskadärefter prop.för2000 att

ochFörsurning mark vattenav

ochmellan 1980med %skall minska 80svavelutsläppensvenskaDe
rskr. 338.1990/91, JoU30,prop.år 2000

från 1980räknatmed % till år 1995minska 30skallKväveoxidutsläppen
338.rskr.1990/91, JoU30,nivå prop.års

och medSverigemed % i sydvästraminska 75behöverSvavelnedfallet
Kvävenedfallet behöverårs nivå.från 1980Svealand räknat% i50

1990/91, JoU30,Götaland prop.och% i södramed 50minska västra
rskr. 338.

oxidanter/marknäraFotokemiska ozon

% till årminska med 50 2000börorganiskaflyktigaUtsläppen ämnenav
rskr. 338.1990/91, JoU30,nivå prop.årsfrån 1988räknat

luftföroreningarTätorternas

svaveldioxid, och partiklarkoloxid,skall halterna2000Vid sotav
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underskrida de riktvärden utarbetats Naturvårdsverket prop.som av
1990/91, JoU30, rskr. 338.
Utsläppen cancerframkallande bör minskas med 90% iämnenav

för de långsiktiga hälsoeffektema skall på acceptabeltätortema att vara en
delmålnivå. Ett halvera utsläppen till år 2005 prop. 1990/91,är att

rskr. 338.JoU30,

NaturvårdsverketsTabell 1:2 riktvärden för luftkvalitet

Naturvårdsverkets riktvärden för luftkvalitet i tätorterna

Ämne Riktvärde Medelvärdestid Anmärkning

mg/m3Koloxid 6 8 timmar för98-percentil halvår
ug/m3Kvävedioxid 110 timme1 ll

pg/m375 dygnl ll
50ug/m3 halvår Aritmetiskt medelvärde

ug/m3Svaveldioxid 200 l timme för98-percentil halvår
tig/mil100 dygnl
ug/m350 halvår Aritmetiskt medelvärde
ug/m3Sot 90 dygnl 98-percentil för halvår
ug/m340 halvår Aritmetiskt medelvärde

1partiklar följandeFör bedömningsgrunder:anges

ug/m3TSP 115 dygn förl 98-percentil halvår
ug/m350 halvår Högsta värde
tig/mlPMIO 100 dygnl värdeHögsta
pg/m320 halvår värdeHögsta

De värdenaangivna rekommenderasvid bedömning mätvärdenför partiklarav
mängdensvävandepartiklartotalaTSP

inandningsbarapartiklarPMW
tak"gäller "ovan medanMm-värdenaTSP-värdena belastade gatumiljöplatsert.ex.avsermer

uppfylla krav i direktiv harEU:s beslutFör riktvärdena gjorts tillatt genom
gränsvärden.
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påInternationella åtaganden1.3

miljöområdet

minska emissionemahar Sverige åtagit sig bl.a.internationella foraI olika att
på hälsa och miljö.påverkantill luft och samtvatten

undertecknats:överenskommelserföljandeBl.a. har

ramkonventionratiñceratundertecknat och FN:sSverige har om
bindandeinnehåller ingaKonventionenklimatförändringar. ännu

avsiktsförklaringargäller rapportering. Devadåtaganden änannat som
nivå åtagitredan på nationellvad Sverigeheller längregår inte ängörs

sig.
kväveoxid- ochsvavel-,och ratiñceratundertecknatharSverige även

långvägaGenévekonventionenprotokollen tillVOC om
SverigeDärigenom harLRTAP.luftföroreningargränsöverskridande

ochmellanmed % 1980svavel 80minska utsläppenåtagit sig att av
till årstorleksordningen %med i 30kväveoxiderutsläppenår 2000, av
VOCutsläppenvalfritt år 1980-1985med utsläppenjämfört1998 samt av

och årår 1999.% mellan 1988med 30
underMontrealprotokolletundertecknatocksåSverige har sorterarsom

ochförbudozonskiktet. radskydd DärförWienkonventionen anges enav
så kallade freoner.användandetbegränsningar mot av

MaTs-målen1.4

Banverket,nätverksform mellansamarbete ipåbörjadesHösten 1994 ett
ochförBoverket, DelegationenBilindustriföreningen, prognos

Kommunikationsforsknings-transportsektorn,Utvecklingsverksamhet inom
Sjöfartsverket,Naturvårdsverket, NUTEK,Luftfartsverket,beredningen,

utarbetaVägverket. Syftetpetroleuminstitutet ochSvenska är gemensamtatt
för hurgrund för handlingsplanunderlagsmaterial kan ligga tillett ensom

cirkapåMaTsåstadkomma miljöanpasssatkan transportsystemettman
25-30 år.

förslag tillredovisasMål för miljöanpassadeI delrapport, transporter,en
sammanfattning vissaåtgärdsmål, Nedan kortpreliminära görs avaven

förnationella etappmålövergripande mål,dessa mål. Målen delas iupp
åtgärdsmåletappmålmiljökvalitetsmål, ochutsläppsbegränsande åtgärder,

trañkslagen.på de olikaslutmål. Vidare uppdelninggörs en
målC02 med övergripandeexempel kan förSom attnämnas att avses

orsakademänniskandeinternationellt och nationellt begränsa av
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klimatförändringarna till nivå inte skadar människan och naturen.en som
Med nationella etappmål för CO, begränsningar enligt skrivningarnaavses
i 1992/93: 179 åtgärder klimatpåverkan.motprop. om

Med miljökvalitetsmål får öka med högst 0,1t.ex. att temperaturenavses
grad år och10 havsytan får stiga med maximalt mellan 20-50attper mm

år. Som etappmål utsläppen koldioxid till år skall2020attper anges av
minska med % och till år med20 2050 60 % jämfört med år Som1990.
slutmål utsläppen CO, fossilt på lång sikt skallattanges av av ursprung
minska med % och utsläppen80 andra växthusgaser skall minska.att av

redovisasNedan MaTs-samarbetets förslag till preliminära åtgärdsmål för
totala utsläpp.

Tabell MaTs-samarbetets förslag till1:3 preliminära åtgärdsmål

ändring i jämfört med basårets utsläppprocent

ÅrÄmne Basår Väg Spår Luft Sjö

co, 1990 2005 10-15 0 10-50 0+-

2020 18-20 0 0 0-10- -

2050 70-75 0 0-20 10-20- - -

s 1980 2005 80 100 10-250- - -

2020 90 90- -

Nox 1980 2005 65-75 0 +50-260 0-20- -

2020 80-85 50 30 75-80+- - -

voc 1988 2020 90 20 50- - -

1.5 Kommunikationskommitténs mål för

introduktion biobränslenav

Kommunikationskommittén KomKom har i sitt delbetänkande Ny kurs i
trafikpolitiken SOU 11196.26 användningen dieselolja ochangett att av
bensin år 2010 till % räknat på15 energiinnehållet måstesenast ersättas
med biobaserade bränslen. förDetta MaTs-målet avseende minskade C02att
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%emissioner minska med 10 till år 2020 skall kunna uppnås.
Introduktionen biobaserade bränslen inte den enda åtgärdenärav som

krävs MaTs-målet för CO, skallför kunna uppnås. KomKom har utöveratt
bensinförbrukningenintroduktion biobränslen minskning iangettav en av

personbilar till i snitt l mil föreslagit höjning0,6 ävensamtper en av
COz-skatten för på så transportarbetet ochbensinpriset minskasättatt

bensinförbrukningen/COZ-emissionema.därmed

Måluppfyllelse1.6

emissionerkapitel kommer det för fleraSom framgår 1.1.1 attavav grupper
uppnå riksdagen uppställda mål.bli svårt att av

minskningC02 med ökning i stället förkalkylerarFör en avman en
transportsektorn.såväl Integäller totalt för enbartemissionema. Detta som

föreslagna preliminäraTrafik- och Klimatkommitténheller kommer de av
överstiga 1990transportsektom emissionema år skall intemålen för 2005

målenlångtgåendeMaTs-samarbetet föreslagna merårs nivå eller de av
såvida inte mycket kraftfulla åtgärder vidtas,kunna uppfyllasatt

tillräckligt förkväveoxider har inteutsläpp minskat,Vägtrañkens menav
årminska NOx-emissionerna med % mellanklara riksdagens mål 30attatt

tveksamt internationella åtagandetår också det1980 och 1995. Det är om
till kan uppfyllas,enligt kväveoxidprotokollet LRTAP
vägtrafikens NO, kommer minskaVägverket räknar med utsläpp attatt av

och år kväveoxidutsläppenmed drygt % mellan 1980 2000. Eftersom50
minskningen frånfrån sjöfart och flyg har ökat, den sammanlagdaär

bör dock kunnatransportsektorn ganska liten. MaTs-målen för år 2005
uppfyllas,

VOC frånhar de totala utsläppenI MIL 94 angetts attsom prognos av
år skulle minska med %. innebära målet1988 till 2000 45 Detta skulle att

minskning med % inte nås.50om en
vissa uppfylls kommer fastställda målFör eller riksdagen attgrupper av

uppfyllas.
Vägstråkens utsläpp svaveldioxid har grad deminskat i somav samma

totala utsläppen. Utvecklingen uppfyller därmed mål för de totalariksdagens
utsläppen det internationella åtagandet svavelprotokollet tillenligtävensamt

ÄvenLRTAP. MaTs-målet för år uppfyllt.2005 redanär
VOC emissionema trafikverkensFör inom transportsektorn igörs

miljörapport nås.bedömningen %-målet till år kommer50 2000att att
För VOC totalt klaras också, enligt är rätt,sett om prognosen ovan

åtagandet VOC-protokollet mellan årenenligt till LRTAP 30 % reduktion
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1988 och 1999.
I detta sammanhang bör observeras mål oftast delmål.att satta är

Måluppfyllelse innebär inte nödvändigtvis acceptabel miljöbelastning.en

1 Slutsatser

Sverige har såväl nationellt i olika internationella fora förbundit sig attsom
kraftigt minska emissioner olika slag, vilka hot människautgör ett motav
och miljö, flertal mål för detta arbete.ävensamt satt ettupp

Vidare har riksdagen uttalat transportsektom skall bidra till målenatt att
uppfylls.

flera aktuellaFör de emissionema kommer inte målen kunnaattav
uppnås med vidtagna åtgärder.eller beslutade För dessa emissioner krävsnu
ytterligare emissionsbegränsande åtgärder, ibland mycket långtgåendeav
karaktär.
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Uppdraget2

Bakgrund1

såväl energiförsörjningssynpunktdrivmedels betydelseAlternativa ur
sedan långoch miljösynpunkt har diskuterats och debatteratshälso-som

alkoholer bränsle iRedan i början seklet provadestid tillbaka. somav
petroleumprodukter harjämförelse med billigaförbränningsmotorer. I

prismässigt. kan dealkoholema kunnat hävda sig Detemellertid inte
ochVäxthuseffekten i kombination med hälso-heller i dag.inte

användning fossila drivmedel har bidragitorsakademiljöproblem avav
ersättning föralternativa bränslena blivit allt aktuellatill deatt sommer

petroleumproduktema dieseloljahelt allenarådandede hittills i stort sett
kommer vi långsiktigt tvingadeoch bensin. Dessutom ersättaatt attvara

framtida tillgång.fossila drivmedel på grund begränsadav
alternativa potential föroch nackdelar med drivmedel,Fördelar

ocheller produktion dem behovet bättreutvinning ävensamtav nyaav
har granskats flera berördaförbränningsmotorer utredningar samtav

Motoralkoholkommittén MAK novembermyndigheter. lämnande i
denna fråga.betänkande i Kommunikationsforsknings-1986 ett

sedan fyra år förberedningen KFB driver tillbaka ett program
introduktion och utveckling motoralkoholer och biogas.av
Miljöklassutredningen lämnade den 29 april 1994 delbetänkande,ett

tankarna SOUMed Raps i 1994:64, där diskuterademan
rapsolja elleranvändningen rapsmetylester RMEav snarare som

ersättning till dieselolja.
Även harpå privat initiativ det gjorts flertal utredningar i ämnetett

Materialteknik påbl.a. har Celsius uppdrag energi underLantmännenav
år livscykelanalysgjort Stiftelsen Svensk1994 RME.en av

har under många år genomfört syfteEtanolutveckling olika arbeten i att
utveckla etanol motorbränsle och i detta sammanhang belysa desssom
egenskaper.

utvecklaUSA har under lång tid betydande påavsatt attresurser
alternativa drivmedel. har i huvudsak kommit inriktasDetta att mot

jordbruksprodukter.från och etanol frånmetanol naturgasnaturgas,
strävanden har omfattande och harMotsvarande inom EU inte varit lika
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där i första hand kommit vegetabiliska oljor och dem.att estraravse av
mycket utredande saknas åtminstoneTrots bitvis samlad bilden av

de alternativa bränslenas totala påverkan på hälsa och miljö. harDetta
lett till problem då det gäller beskattningen dessa bränslen. Genomav
miljöklassningen såväl dieselolja bensin har det gjortsav som en
miljövärdering mellan de olika kvalitetemainternt dessa bränslen. Deav
bättre miljöklassema har också förmånligare beskattning deängetts en
mindre miljöanpassade. denna bakgrund har det från flera hållMot

bränslena, eller blandning, såvälhävdats de alternativa iatt rena ur
miljösynpunkt oftast bättre kvalitetemahälso de bästaär än avsom

och förmånligare beskattningdieselolja och bensin därmed bör ges en
haftdem. Visserligen har flera de alternativa bränslenaän enav

har helt befriade från skatt,förmånligare beskattning, vissa varit men
och hälsopåverkan har intekopplingen mellan detta deras miljö- och

månalltid helt klar. viss kan andra intressenvarit I ävenanta attman
jordbrukspolitiska har spelat roll vid skattesättningen. Dagenst.ex.som

på dispensförfarandebeskattning de alternativa drivmedlen vilar ettav
1996/97.befintliga dispensema löper vid årsskiftetdär de flesta de utav

uppgiftUtredningens2.2

rådande läget sammanträdebakgrund det beslöt regeringen vidMot av
tillkalla särskild utredare med uppgift belysaden juni 199521 attatt en

och hälso-bränslenas och blandbränslenas miljö-de alternativa
direktiv Dir.vid fordonsanvändning. Utredningen bör enligtegenskaper

behandlasförutsättningslöst och de aktuella bränslena bör1995:97 ske
i sammanhang, bilagaett

framgår vidare utredaren skall utarbeta förslagAv direktiven ettatt
kvalitetskrav ställas på alternativatill utformning de börsomav

blandbränslen hur dessa bör behandlas ibränslen och övervägasamt
förhållande befintliga för miljöklassning dieseloljatill det systemet av
och Pågående arbete inom skall därvid särskilt analyseras.bensin. EU

direktiven uppdraget alternativa bränslen både fossiltEnligt avser av
och förnybart används renbränsle eller blandas medursprung som som

bensin. Utredaren skall utgå från i dag kända alternativdieselolja eller
eller introducerats i viss utsträckning.under utveckling som

riktlinjerUtredaren skall för hur kombinationeräven ge avnya
blandbränslen eller alternativa bränslen fortsättningsvis skall behandlas.

frånVidare skall utredaren studera vilka krav bör ställas på resultatsom
för bränslens miljöegenskaper skallutsläppsmätningar attm.m. anses

dokumenterade.tillräckligt väl
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Även ochbränslenas påverkan påde alternativa motorns
hållbarhet skall belysas.avgasreningens

påverkan frånde olika bränslena skallVid bedömningen ävenav
beaktas.framställning och distribution bränsletutvinning,odling, av

anläggas.långt möjligt livscykelperspektivord skall såMed andra ett
ske islutligen enligt direktivenUtredningsarbetet skall nära

myndigheter ochNaturvårdsverket och andra berördasamarbete med
Kommunikationsforsknings-samordnas medorganisationer samt

alternativa drivmedelförKFB och NUTEK:sberedningens program
motorutveckling.och

den juli 1996.betänkandet redovisas ldirektiven skulleEnligt senast
beslut vidhar dock regeringenfrån utredarenEfter hemställan genom

utredningstiden till den lförlängt1996sammanträde den 28 mars
förlängningtill dennahuvudsakliga anledningendecember 1996. Den
informationomfattandedärmed KFB:ssamordningenär program

hälsopåverkansåväloch deras emissionerblandbränslenbeträffande som
under hösten 1996.redovisaskommer att



z;;5Ä1Ig4:-s4%
sázáü lnuiiøsia:mmm;gm
ÅQÄIQfEiIJä Haakggrâåf:ska: ;m
" 42325395"m {

ñlâåsty;

éwåázsøk;
iâââräámáizmivám7

åüäássüä.,i v;-
493.3.

424.53.:5% ä "ma,



47SOU 1996:184

bedrivandeArbetets3

Avgränsningarl

alternativamedoch vadbränsleVad3.1.1 är menas
drivmedel

Genomenergibärare.någon formdrivmedelellerMed bränsle avses av
vilken påenergitill formomvandlasenerginpåverkan kan aven annan

sig berorVilken påverkan detkan tillgodogöras.lämpligt rörsättett om
önskarenergipå vilkenochpå energibäraren även typ manav

exempelvistill. Vid förbränningenerginursprungligaomvandla den av
vilken ienergi tillråvaran bundenomvandlas iträflisolja eller värme

uppvärmning. Alternativt kanfördenanvändassin kan är t.ex.tur som
framdrivandetrörelseenergi,produktionanvändas för t.ex.värmen avav

och den förbränns i dieselmotor. Ettoljafrågabil det är enomen om
vilkenrörelseenergi producera elenergi i sinvia tur,ärsätt attannat om

drift fordon med elmotor.användas förkanså önskar, ettavman
frånt.ex. jäsning kan omvandlaskemiska energiGenom processer

gröda till flytande etanol. Påträflis eller form,ifast form t.ex. samma
pressningi gröda, bearbetningbundetkan olja t.ex.sätt raps, genom

till detkemisk reaktion omvandlasoch med metanolextraktionoch
kanbränslenarapsmetylester RME. flytandebränslet Deflytande
viaochi dieselmotorförbrännas ellersedan ottomotort.ex. en

skapa rörelseenergi.produktion värmeav
rubricerasdenpå hur energin i råvaran används kanBeroende som

framdrivandeföruppvärmning/elproduktion eller bränslebränsle för av
förbränslenbehandlafordon. skall enligt direktiven enbartUtredningen

drivmedel.oftabränsle kallasframdrivande fordon. Sådantav
förväxlingareventuellaundvikakommer jag för attFortsättningsvis att

talarjagdrivmedelanvända mig närså långt det går endast termenav
fordon.framdrivandetförbränslen avom
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3.1.2 Vad alternativa drivmedelär

Som alternativa drivmedel kan definiera allt kan ersättaman som
befintliga drivmedel. innebärDetta dock kan ökaatt man
transportsektoms emissioner dagens relativt "rena"ersättaattgenom
fossila bränslen med miljö och hälsosynpunkt alternativ.sämreur

USAI distinktionen de alternativa drivmedlengör attman
Alteranitve förutomfuels kunna de befintliga alternativenersättaatt

skall inhemskt alltsåHär det sigäven rörvara av ursprung. om en
energiförsöijningsfråga. harHämtöver drivmedelman somen grupp
kallas Clean fuels. Med drivmedel sådana harrena rena avses som
klart lägre emissioner eller mindre reaktiva emissioner de befintligaän
alternativen. Sålunda metanol fossilt gjort påär t.ex. av ursprung

och medannaturgas alternativt bränsle samtidigt bränsleett rent
påreformulerad bensin gjorts importerad olja bara är ett rentsom

bränsle.
Sverige brukar med alternativa drivmedel drivmedelI vi avse som

kan befintliga drivmedel och därutöver förväntas haersätta som en
minska emissionema från fordonpotential de där de används. Dessaatt

ofta inhemskt biobaserade krav.det ingetär ärursprung menav

utredningen definierade alternativaAv drivmedel

frånMed utgångspunkt vad i direktiven beträffande alternativasägssom
drivmedel såväl fossila förnybara drivmedel skall beaktassamt att som
har jag beslutat för det fortsatta utredningsarbetet begränsa mig tillatt
följande alternativa bränslen drivmedel:

Metanol MeOH såväl fossilt biobaserat rentav som ursprung, som
bränsle och i blandning bränslekomponenten MTBE.samt som

såväl fossiltEtanol EtOH biobaserat rentav som ursprung, som
bränsle och blandning bränslekomponenteni ETBE.samt som
Rapsmetylester RME.
Naturgas.
Biogas.
Motorgas.

Med produkt fossilt och tillärnaturgas avses en som av ursprung som
helt övervägande del består CH4.metanav

Med biogas produkt från syrefri jäsning biologiskaavses en av
"råvaror", kommunalt avloppsslam, slaktavfall, specialodladet.ex.
grödor stallgödsel och till helt övervägande del bestårävensamt som

metan.av
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Med produkter fossilt ochmotorgas äravses som av ursprung som
till helt övervägande del består C3H8.av propan

Under utredningsarbetets gång har jag blivit alternativtatt ettvarse
drivmedel med potential dimetyleter kanDME. DMEärstor ersätta
dieselolja motorkonvertering lågaoch har mycketstörreutan
emissioner. Då arbetet med detta gasformiga drivmedel på relativtär ett
inledande stadie vad användning kommer jag inte behandlaattavser
detta översiktligt. vill dock redan här trycka påJag DMEän attmer av
många alternativa drivmedel har de lägstadetanses som som

Ävenoch lättast kan dieselolja. tillemissionema ersätta settsom
produktionskostnader DME mycket lovande. Detanses som som

då deteventuellt talar DME problemen med distribution, ärärmot
normaltillstånd rumstemperatur.gasformigt i sitt

för så tillräckligt underlagBeredskap bör finnas snart ettatt som
och så befogat miljöklassa DME.finns framme utvärderaäven om anses

Betänkandets uppläggning3.2

klarläggahuvudsakliga uppgiften för mig de alternativaDen är att
och därav miljö- och hälsoegenskaper, jämföradrivmedlens emissioner

emissioner/egenskaper hos dieseloljadem med motsvarande och bensin
befogat föreslå för miljöklassningjag det ochett systemsamt anserom

skattedifferentiering de alternativa drivmedlen. Betänkandet därförärav
frågeställningar.koncentrerat till dessa Min uppfattning och förslag till

huvudsak underåtgärder redovisas i avsnitten miljöklassning17 Dagens
Miljöklassningdrivmedel, 18 alternativa drivmedel, 19avav

drivmedel och påverkan EkonomiskaAlternativa på klimatet, 20
för drivmedel.styrmedel altemtiva drivmedel 21 Blandningarsamt av

ochdieselUnder avsnitten Emissioner från drivmedel,9 alternativa
förVärderingsmatrisbensin, Livscykelperspektiv på10 drivmedel, ll

Drivmedelsdrivmedels påverkan på miljö, klimat och hälsa, 12
till minapåverkan på motivenmiljö och hälsa kommer huvudsakligade

ställningstaganden redovisas.att
användningvidUnder avsnitt emissioner14 Provmetoder och av

svaghetereventuellaalternativa redovisamotorbränslen kommer jag att
utvärdera alternativagälleri nuvarande och testrnetoder detmät när att

drivmedel.bränslen biobaseradeoch då främst
alternativafölja minaalla möjlighetFör attatt resonemang omge

drivmedel kommermiljöklassningdrivmedel, fossila drivmedel, m.m.av
drivmedlen, delsde alternativakapitel dels beskrivajag i övriga attatt

transportsektoms emissioner den förproblematiken medbeskriva samt
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tillämpade tekniken med miljöklass-dieselolja och bensin
kommer också kortfattat beskriva olikaning/skattedifferentiering. Jag att

tillgång/råvarupotential frågorproduktions/konverteringstekniker, samt
påpåverkan motorer m.m.om

regionalpolitiska konsekvenser kommerEkonomiska och att
bakgrund den Regeringenoch redovisas. Motanalyseras attav av

arbetar medKommunikationskommittén KomKomtillsatta en
i flerabiobaserade bränslen kommer jagintroduktionsplan för att av

och pågåendedelbetänkandenhänvisa till KomKom:sdessa frågor
arbete KomKom.inom

kunskaperInhämtande3.3 av

har tillkontakt med berördaoch förtroliguppnåFör parternäraatt en
har sittoch sakkunniga. Dessautredningen knutits egetexperter genom

tillföraområdet kunnatdet aktuellakontakter inomkunnande och sina
gångunder arbetetskunskaper. har ocksåomfattande Deutredningen
olikakritik och alternativa lösningarkonstruktivkunnat bidra med av

frågeställningar.

Nationellt3.3.1

vårtgenomförts iolika försökhaft hjälpUtredningen har stor av som
förtagits fram inomexempel deland. braEtt är rapporter ramensom

Kommunikationsforskningsberedningen KFB.
förmaterial möjligtfå fram såFör även attsamtnyttatt som

i denomfattande volymensammanfatta den tämligen rapporterav
uppdrag.flera konsulter anlitats för olikaaktuella frågan har

och konsulterpå sådana uppdragExempel är:

Ecotraffic RDbränslen,Kunskapssammanfattning alternativaav
AB.

RD AB.specifikt metanol, EcotrafñcKunskapssammanfattning av
kring livscykelanalyserproduceradeJämförande analys rapporterav

drivmedel.av
drift medbefintliga mätdata förKunskapssammanställning av

potential, MTC.framtidadrivmedel uppskattningalternativa samt av
alternativaoch emissioner vid användningProvmetoder av

motorbränslen.
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Korrosionsinstitutet.drivmedel påKorrosion alternativa motorer,av
dimetyleter, Strateco utveckling AB.Scenario för DME,

USA,drivmedel iintroduktion metanolErfarenheter från somav
Strateco utveckling AB.

användaresåväl tillverkareockså företagit besök hosharJag avsom
Örnsköldsvik, Stockholm,AB,SEKAB, PREEMbränslenalternativa

GöteborgsLinköping ochNäckrosbuss AB,Stockholm,SL-buss AB,
Scanraff iScaniaVolvo ochmotortillverkamaAB,Energi samt

Lysekil.

Internationellt3.3.2

aktuelladenoch diskuterainternationella erfarenheterinhämtaFör att
tvågjortländer har jagi andraproblematiken med störreexperter

utlandsresor.
på statligmyndigheterUSA där såvältillgjordesEn somresa

D.C.,WashingtonofDepartment Energy,nivå besöktsfederal
IllinoisochAffairsCommunityandof CommerceDepartment

California EnergySpringfield,Agency,ProtectionEnvironmental
District, LosQualityCoast Air ManagementSouthCommission samt

Även motortillverkareanvändarebränsletillverkare ochAngeles. samt
LosSothem California AreaGas ochCaliforniaSouthern transport,

DieselDetroitochCorporationGeneral MotorsAngeles samt
besökts.Detroit, harCorporation i

besökteBryssel där jagFrankrike ochgjordes tillandraEn resa
RaffinageTotalbränslenalternativaoch producenterdistributörer av

energiorganetinternationelladetSoñproteol, ParisochDistribution
fleraIEA, Paris,Agency,International Energy samt av

ochenergiDG miljö, DG XVIIdirektorat XIEU-kommissionens
indirekta skatter.ochDG tullXXI

fäst minhar på brakontakternainternationella sättDe ett
ställningharvarje landolika problemuppmärksamhet på de att tasom

deVidare harför de prioriteingarunderlagochtill görs.utgör somsom
håll ipå olikade satsningarbra bildmig runtgörsgett omsomaven

relation till dessa.i tydligsvenska insatsernaställt devärlden samt en
och med berördEnergi i Finlandbesöktockså VTTUtredningen har

driftfrån medavseende emissionerarbetediskuterat detpersonal
AMF,V,utfört IEA slutrapportdrivmedel dealternativa annexsom

1990-1995",fuel/engineof alternativeevaluation"Performance concepts
VTT 271.
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beskrivning4 alternativaKort av

drivmedel

efterföljande mycket kortkapitel liksom de skallDetta tre enge
råvaror tilltill vad med alternativa bränslen,introduktion som avses

till färdig produkt och distribueras.hur råvaran förvandlasdessa samt
för denockså tjäna underlagskall de fyra kapitlenDärutöver ettsom

och de bedömningar jag sedanredovisning gör.som

Motoralkoholer och dessa4.1 etrar av

och etanol.motoralkoholer metanolMed avses
bådesåväl bränslen ikan användasBåda alkoholema otto-som rena

dieselolja.inblandning i bensin ellerdieselmotoreroch genomsom
etyltertiärbutyleterochmetyltertiärbutyleter MTBEMed etrar avses

teoretisktbränslen iBåda kan användasETBE. ottomotorersom rena
råvaran förpå grund brist på den andrapraktiskt möjligt avmen

i bensin.isobuten eller inblandningdessaproduktion etrar, genomav

Metanol4.1.1

Metanol haralla alkoholer.CH3OH, den enklasteMetanol, är enav
65° C. och flytande vidkokpunkt på är rumstemperatur.

kanDå metanolgiftig för människan och giftklassad.Metanol är
lukt ochden märkas både tilldricksprit etanol börförväxlas med

smak.
arbetsmiljösynpunktbörVid hantering sammaur

för bensin.försiktighetsåtgärder vidtas som
bensin vilketcirka fyra gånger högre förMetanols ångtryck göränär

ångtryck och därmed ökarbensinblandningensinblandning förändraratt
tankaravdunstningen från ledningar, motorer m.m.

för kemiska reaktioner i atmosfärenMetanols benägenhet
bilda marknärareaktivitet, dvs. benägenhetatmosfärisk äratt ozon,

bensin,för alla kolväteföreningar ilägre än
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Spill/utsläpp metanol i eller på marken bryts ned relativtvattenav
direkt miljöproblem. Om sker till vattentäktlätt och inget spilletutgör

risk för kontaminering på grundfinns dock Detta attvattnet.av aven
lättlöslig och färglös, inte upptäcks. Dock bör metanol,metanol, ärsom

märkt, helst både tillenligt inte hanteras med mindre denän ärattovan,
färg lukt.och

låga vilketform med i osynligMetanol brinner i görstort settren en
brand-upptäcka förbrandhärdar svåra vissaäven typeratt av

vamare/detektorer.
på cirkabulkkemikalie med tillverkningskapacitetMetanol är enen

.år, Tillverkningen metanol sker viamiljoner25 syntesgaston per av
metanolfram-råvaran förkolmonoxid-vätgas. Den dominerande

allafrån iProduktion kan dock skeställning stort settär naturgas.
på andra fossilamaterial. Som exempelförgasningsbara organiska

råvarorolja. Exempel på biobaseradekol ochråvaror kan ärnämnas
metanolendag produceradeträflis. Cirka % den ioch 25torv av

drivmedel,för tillverkninganvänds av
form idrivmedel i såvälkan användasMetanol somsom ren

metanol monteringkrävs vid drift meddieselmotorerblandning. I ren
metanolen. Påså kallad tändförbättrare tilleller tillsättsglödstiftav av

krävs vidjämförelse med bensinlägre flyktigheten igrund denav
formväderlek, någonspeciellt vid kallanvändning i attottomotorer, av

cirka %Oftast sker detta i form l5flyktighetshöjande tillsätts.ämne av
bensin.

bensinhälften jämfört medEnergiinnehållet metanol knappti är
RON/MON, kanoktantal, 133/99Då metanol har högträknat liter.per

och energieffektiviteten ikompressionen därmeddock höja enman
detmycketförbrukningen inte ökar likaDetta görmotor. att som

skulle motivera.minskade energiinnehållet
jämfört med bensin och intemycket högt oktantalDå metanol har ett

ochför bensinden lämplig ersättninginnehåller några äraromater som
komponent vid reformulering bensin.som av

MTBEMetyltertiärbutyleter

reaktion biprodukt från raffmaderietMetanol kan med isobutengenom
MTBE.användas för framställning metyltertiärbutyleterav

55°har kokpunkt på C och flytande vidMTBE ären
rumstemperatur.
Energiinnehåll räknat liter cirka % energiinnehållet i80är per av
bensin.
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uppvisar inte några allvarliga hälsoeffekterMTBE utöver en svag
någotnarkotisk verkan, Underlaget för denna bedömning dockär

och bör kompletteras.magert
Även reaktiviteten förden atmosfäriska något högre änärom

metanol så den betydligt lägre för bensinkolvätena.änär
relativtSpill/utsläpp i eller på marken bryts nedMTBE vattenav

ilätt,
Då produktionenanvändas drivmedel iMTBE kan ottomotorer.som

begränsad.på isobuten dock produktionskapacitetenkräver tillgång är
ske inblandning i bensin.användningen bäst kanDetta gör att genom

oktantal,har högtinte aromatisk och dessutomDå MTBE är ett
bensin,kan den användas för reformuleringRON/MON118/100 seav

bensinavgasemasGenom reformulering minskaskapitel 4.1.1.även
hälsofarlighet.ochmiljö-

Ångtrycket för och lägremycket lägre metanol änävenänär
befintligadärför ske iför bensin. Inblandning kanmotsvarande värde

avdunstningen ökar.bensinkvaliteter utan att

Etanol4.1.2

enklasteC2H5OH, den metanolEtanol dricksprit, är näst av
78° flytande vidkokpunkt på C ochalkoholema. Etanol har ären

riskengiftklassad måste på grundEtanol inteärrumstemperatur. avmen
drivmedel.missbruk denatureras vid användningför som

mindrebetydligtSäkerhetsåtgärdema vid hantering etanol ärav
eller bensin.omfattande vid hantering metanolän av

så högt för bensin vilketEtanols ångtryck knappt dubbelt görär som
ökarångtryck och därmedinblandning förändrar bensinblandningensatt

från ledningar, tankar,avdunstningen motorer m.m.
storleksordningatmosfäriska reaktivitet låg ochEtanols är av samma

för MTBE.som
lättpå marken bryts ned relativtSpill/utsläpp etanol i ellervattenav

finnsOm spillet sker till vattentäktoch inget direkt miljöproblem.utgör
på grunddock risk för kontamineringen attatt vattnet, avaven

risk företanolen, lättlöslig och färglös, inte upptäcks. Någonärsom
metanol,förgiftning förutom medberusning, vid kontamineringsom

föreligger dock inte.
dåframställas på teknisk viaEtanol kan antingenväg eten som

från förgasningvanligen råoljeursprung eller viaär syntesgas avav
skillnad frånfossila biobaserade råvaror. Etanol kan dock tilleller

på jäsningmetanol framställas biokemisk skerDettaäven väg. genom
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vissa sockerarter eller stärkelse lätt kan omvandlas till jäsbartav av som
socker hexoser, dvs. sockerarter med kolatomer. Lämpliga råvarorsex
för produktion etanol på biokemisk kan sockerrör,väg t.exav vara
sockerbetor, majs eller vete.

produktionDagens etanol för användning drivmedel sker iav som
huvudsak på biokemisk I Brasilien tillverkas cirka 12 miljonerväg. ton

USAsockerrör och i produceras cirka miljoner4 majs. Itonav av
Sverige produceras drygt 10 000 etanol år jäsnington per genom av

Örnsköldsvik.avlutama från sulfitprocessen i MoDo:s sulfitfabrik i Av
dessa har cirka10 000 tidigare år4 000ton använtston per som
drivmedel.

Under år har Sverige fått tillstånd1995 EU importera etanolattav
från den så kallade "vinsjön" överskottsvin för användning som

Örnsköldsvikdrivmedel. Detta innebär den i producerade etanolenatt
används för andra ändamål.

Under år beräknas enligt uppgift från1996 SSEU, cirka 8 000 ton
kommaetanol användas drivmedel. siffra för årMotsvarandeatt som

1997 uppskattas till cirka 12 000 ton.
Sverige har tillsammans med några andra länder, bl.a. de nordiska,
mycket råvarutillgång för produktion etanol i formstoren av av

cellulosa. jäsa cellulosa tillFör etanol krävs hydrolys cellulosanatt av
till jäsbara sockerarter föijäsning sockerarterävensamt pentoseren av
med fem kolatomer. Teknik för jäsning träråvara finns i dag fastav
med tämligen lågt utbyte. teknik underNy utveckling och beräknasär
kunna kommersiellt tillgänglig år.ettvara om par

kanEtanol användas drivmedel på metanol,sättsom samma sesom
kapitel i såväl diesel-4.1.1, ottomotorer.som

Energiinnnehållet liter etanol cirka två tredjedelar jämfört medärper
bensin. Då etanol har högt oktantal, 130/96 RON/MON, kanäven man
dock på för metanol höja kompressionen och därmedsättsamma som
energieffektiviteten i Detta förbrukningen inte ökar likagörmotor. att
mycket det minskade energiinnehållet skulle motivera.som

höga oktantalet ochDet avsaknaden etanolgör ävenaromaterav
lämplig ersättning för bensin eller komponent vidsom som en
reformulering bensin.av

Etyltertiärbutyleter ETBE

Etanol kan reaktion med isobuten biprodukt från raffinaderiergenom
för framställninganvändas etyltertiärbutyleter ETBE.av

73°harETBE kokpunkt på C och flytande vidär rumstemperatur.en
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Energiinnehållet räknat liter cirka % energiinnehållet80 iär per av
bensin.

På för uppvisar några allvarligaMTBE inte ETBEsättsamma som
Ävenhälsoeffekter, här bör dock underlaget kompletteras.

atmosfäriska reaktivitet högre för främst metanolETBE:s är än men
i jämförelse med etanol och MTBE. Jämfört med bensin dockäven är

reaktiviteten lägre.
kan, liksom MTBE, användas drivmedel iETBE ottomotorer.som

vilketProduktionen kräver, liksom för tillgång på isobutenMTBE,
produktionskapaciteten. begränsade mängd då kanbegränsar Den som

bäst inblandning i bensin.tillverkas används genom
högt oktantal,Då aromatisk och dessutom harETBE inte är ett

bensin,RON/MON, kan den användas för reformulering118/102 av se
Genom reformulering minskas bensinavgasernaskapitel 4.1.2.även

hälsofarlighet.miljö- och
Ångtrycket och lägremycket lägre för etanol änär än även

befintligaför bensin. Inblandning kan därför ske imotsvarande värde
avdunstningen ökar.bensinkvaliteter utan att

Vegetabiliska oljor4.2

fall användas iOljor med vegetabiliskt kan i mångaursprung
dessa, växlardieselmotorer. Råvarorna till oljorna, liksom tillgången till

dominerande råvaranmellan olika länder. Sverige och denI Europa är
rapsfrön.

fås och/eller extraktion rapsfrön.Rapsolja pressninggenom av
högreRapsolja har högre viskositet trögflytande ävensamten

lämpligfryspunkt jämfört med dieselolja. Detta den mindregör som
dieselmotorer. har därför valtdrivmedel i Man att engenom

alkoholomförestring med omvandla den till rapsester.en en
hartills prövade rapsmetylester RME. RMEDen ärrapsestemnu

egenskaper den kan användas i dieselmotorer efter endastgör attsom en
marginella justeringar.

4.2.1 Rapsmetylester RME

flampunkt l21° brandfarlig,RME har hög C vilket den integör äratt
14

i
flyktig heller ellerRME inte och inte giftig, allergiframkallandeär

har kemikalieinspektionen klassats i den lägstaRMEcancerogen. av
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farlighetsklassen, kategori V. innehållerRME inga och äraromater
biologiskt lättnedbrytbart. Riskerna med spill och katastrofutsläpp är
därmed små,

används i dag i flertal europeiskaRME länder, bl.a. Tyskland,ett
Österrike, Frankrike och Italien. Frankrike räknar med underI attman

m3år för fordonsdrift,1996 framställa drygt 400 000 RME Mot
odlingsföljdbakgrund den för ändamålet tillgängliga marken samtav

produktionen för fordonsdrift ikan den maximala RMEavm.m.
dieseloljeförbrukning.Sverige för närvande cirka % dagens3ersätta av

har sådana egenskaper viskositet, cetantal m.m.Rapsmetylester att
små motorförändringar kan användas i befintligden efter mycket en

bränsleofta anpassade för dennadieselmotorer. Nya ärmotorer typ av
redan från början.

ieffekt den vid inblandninghar smörjandeRME gör attsomen
effekten hos denna kvalitet.dieselolja förbättrar den smörjandeMK l

volymsenhet jämfört medcirka % lägre energiinehållhar 6RME per
och detpåverkar mån energieffektivitetendieselolja. i vissDetta gör att

bränslet för utföra% volymkrävs cirka 6 större att sammaav
med dieselolja.transportarbete som

Rapsetylester4.2.2

omförestring rapsolja med etanol.fåsRapsetylester REE avgenom
vilka har beskrivitsegenskaper RMEhar iREE settstort somsamma

kapiteli 4.2.1.ovan

4.3 Metan

alla organiskaoch det enklast uppbyggda kolvätetMetan ärär avgasen
fyraföreningar. innehåller endast kolatom ochMetan väteatomeren

CH4.
i luftkokpunkt på -l62° C och explosionsgränsemaharMetan ären

5-14 volymprocent.
drivmedel märksoch ogiftig. Vid användningfärglösMetan är som

det möjligt upptäcka läckage ochluktämnen förden med göra attatt
låg reaktivitet iexplosion. har mycketdärmed risk för Metan en

medför därför inget problem tillatmosfären. Eventuellt läckage sett
kraftigmarknära mycketbildning Däremot är metanozon. enav

växthusgas.
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och bästmycket högt oktantal cirka 138Metan har ett passar som
har de kallstartsproblemdrivmedel Metan intei t.ex.ottomotorer. som

harl.alkoholema

4.3.1 Naturgas

med%,delen, cirka 85-98består tillNaturgas ettstörsta metanav
KWh/m3. Sverigeanvänds ienergiinnehåll på 9-12 Den naturgas som

energiinnehåll på 10,8-1 1,0% ochmetaninnehåll på cirka 91har ettett
KWh/m3. innehåller den vanligen någraDärutöver procent etan, propan

kväve, koldioxid.och inerta gaser
i jordskorpan.bränsle finns lagratfossiltNaturgas är ett som

nedborrningråolja, dvs.påutvinnsNaturgas sätt genomsomsamma
fyndighetema.till

TWh år. I Europacirka 000i världen 24Totalt utvinns svararper
Sverigeenergitillförseln. Iden totala%för knappt 25naturgasen av

totala% den2TWh år. Dettaanvänds knappt 9 motsvarar avper
år denGWhanvänd cirka 50fordons driftenergitillförseln. För per av

energitillförseln.totala

Dimetyleter

metanol.och derivatfärglösDMEDimetyleter ettär avgasen
kemiska formelnhar dentvå kolatomer ochinnehållerDimetyleter

CH3OCH3.
tryck.under-25° varför den måste hanteraskokpunkt CDME:s är

Ångtrycket lufti 3-17bar och explosionsgränsemaungefär 5är
volymprocent.

atmosfären mycket låg.iReaktiviteten är
såväldärför haoch kandirekt frånkan tillverkasDME syntesgas

biobaseratexempelvis oljaförgasningfossilt ellernaturgas somav
träflis m.m.torv, ursprung.

ochuppgår till 000produktionen i världen l50årligaDen ton
viametanol fossilt ursprunghelt påbaseras ensom

används imycket hög renhet. DMEdehydratiseringsprocess DMEger
högbehoveti sprayburkar. Däravhuvudsakligen drivgasdag avsom

renhet,
ikorrosiv. vidarereaktivitet och inte DMEhar lågDME är stortär

ellerheller har DMEogiftig. Inte mutagenasett cancerogena
egenskaper.
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diesel branfarligare och klassas i högreJämfört med DMEär en
brandklass.

verkningsgradanvändas i dieselmotorer förlustkanDME utan av
lågdieselfordon kan konverteras till tämligeneffekt. Befintligaeller en

bränslesystemet behöver modifieras,då endastkostnad

Biogas4.3.2

iinertahuvudsak i övrigtbestår iBiogas metan samt gaser,avav
påkraftigt beroendesammansättningen varierarkoldioxid.huvudsak

framställningsteknik och råvara.
biobaseradviapå två olikaframställas DetkanBiogas ärsätt. ena

tilloch selektivorganiskt materialförgasning syntessyntesgas av
nedbrytningbiokemiskt via bakteriellandraDet sättet ärmetan. av

kallas allmäntteknikenfrånvaro Denmaterial iorganiskt syre. senareav
då förkallasoch biogasenrötningför rötgas.

%innehåller vanligen 55-75från rötningfåsRågasen metansom
kWh/Nm bestårResterande delenergiinnehåll på cirka 4,5-8med ett

svavel-små mängdervattenångakoldioxid ochhuvudsaki samt avav
råvaranobetydliga spårEventuellt kankväveföreningar.och av

också finnas.kolväten
ochkrävs reningfordonsdrivmedelanvändningFör som

förmed de gällertill värden i höjduppkoncentration naturgasen.som
cirka %metaninnehåll på 95uppgradering nåsochEfter rening ett

kWh/Nmenergiinnehåll på cirka 9,5C02 medresten är ett
råvarubas.med förnyelsebarbiobaserat bränsleBiogas/rötgas är ett

möjlighetdärmed flexibel medråvarubasenStorleken på attär stor
lämpligt ochutsträckningstorleksmässigt i denutveckla ansersom man

kostnadsmässigt försvarbart,
volymtill sådanproduktionen nåkan möjligenPå lång sikt upp en

aktuell.för naturgas kan bliitransitering rörsystematt
så länge endastTWh år,användsSverige 1,2I ännu enper varav

underfordonsdrift. antal anläggningaranvänds för Ettmindre del är
successivt kommer öka.användningenuppförande varför att

4.4 Propan

CH3CH2CH3.i rak kedjamed kolatomerPropan är tre engasen
-42° luftipå C och explosionsgränsemakokpunktharPropan ären

nedkyld.under tryck ellerhanterasvolymprocent. Propan2-10
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Hanteringen och distribution sker i trycksatta kärl.av propan
Propan har låg reaktivitet i atmosfären.en
Propan får på dvs. utvinning,sätt naturgasman samma som genom

biprodukt vid råolje- och gasutvinning från delävensamtsom en en
raffinaderiprocessei. Totalt utvinns och produceras i världen cirka

TWh år.l 700 per
SverigeI produceras drygt 3 TWh år. Användningenper av propan

uppgår till TWh år.6 Användningen fordon Sverigei iärper av propan
marginell art.av
Propan har högt oktantal och drivmedel iett ottomotorer.passar som

medförPropan inga problem vid kallstart.

4.4.1 Motorgas/Gasol/LPG
Gasol och LPGMotorgas, olika benämningar och falli vissaär

handelsnamn på produkt.samma
Gasol svenskadet handelsnamnet för blandningar ochär av propan

butan fyra kolatomer. Gasol produktnamn bara finns iär ett som
Sverige

förNär gasol används motorfordonsdrift kallas ofta förden
motorgas.

LPG förkortning den engelska "liquified petroleumär termenen av
gas" varmed gasol/motorgas.avses

Blandbränslen5

De vätskeformiga alternativa bränslena kommer med all sannolikhet att
i utsträckning användas inblandning i dieselolja eller bensin.stor genom
Beroende på specifika egenskaper kan vissa alternativa bränslen blandas
in i såväl dieselolja bensin alkoholema medan andra bara kansom
blandas in i antingen bensin etrar eller diesel RME.

4.5.1 Motoralkoholer

Såväl metanol etanol kan blandas i både bensin och dieselolja. Dåsom
alkoholema har högre ångtryck dagens bensinsorter innebärett än
inblandning risk för ökat ångtryck för blandningen och därmedett
ökade emissioner avdunstning, kapitlen och4.1.1 4.1.2.ävengenom se
Detta kan dock förebyggas på så bensinens ångtryck tillsätt att anpassas
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rafñnaderiprocesser.förändradeinblandningenkommandeden genom
avsaknadenoktantal ochhöga ävenAlkoholemas aromater, seav

komponentertill lämpligaalkoholemaoch 4.1.2,kapitlen 4.1.1 gör även
bensinden ib1.a.innebärbensin. Dettareformuleringvid attav

alkoholermeddärmed kanbensen utankomponenten ersättasingående
sänks.oktantaletatt

haltenalkoholer i bensininblandningen är attbegränsarDet avsom
förSS-EN 228standardsvenskbensin regleras iiSyrehaltenökar.syre
förbensin. Kravmiljöklass 2föroch SS 15 54 21standard bensin

produkter.kemiskaockså i Lagenfinnsbensinmiljöklass 2 om
medvidareSS-EN 228syrehalt i överenstämmerRegleringen av

87/441/EEC. För85/536/EEC ochEU-direktivenkrav imotsvarande
%. Dettaöverstiga 2fårsyrehalten integällerbensinmiljöklass 2 att

Enligt EU:setanol.%eller 5,5metanolvolymprocent3motsvarar
viktprocent2,5högstsyrehaltmedblandningarfår intedirektiv omen

såmedlemslandetfår tillåtasinblandningarHögreförbjudas. omsyre
dettamåsteviktprocentöverstiger 3,7syrehaltenönskar, ommen

på tankningspumpen.utmärkas
uppståproblemkanalkohol i bensininblandningVid omav

fårbensinisiginte löservattenfri. Dåintillintealkoholen vattenär näst
i sinMetanolfasseparation.kraftigmindre ärellermerannars enman

idock intekanEtanolhundraprocentig.handelsformvanliga nära
i%,cirka 96till är stordestilleras restenfallvanliga änmer

ochavvattnadeanvänder deni ställetOmutsträckning vatten. man
hundraprocentigelleretanolen,hundraprocentiga ävendärmed dyrare

lagring imedmetodenförekommandevanligtdenkan intemetanol,
i bensinendenkommerOm så skervattenbädd förekomma.påbergrum

ochfrån bensinen,skillnadtill vattenalkoholen, tainblandade att upp
uppstår.fasseparationalkoholochbensinseparationmedproblem av

dagbensin iÄven distributionochlagring ärförövrigade systemen av
bensinalkohol iinblandningvidmåstevattenfriaheltinte utan av

vidalternativ skedockkanInblandningen ettbyggas somom.
etanoltank.fråntankställets separatenpump

emulgatornågon formdieselolja krävsiblandasalkoholerDå att av
fasseparation.undvikaförtillsätts att

och ETBEMTBE4.5.2 Etrama

bensin.inblandning iföranvändasETBE kanochMTBEEtrama
Ångtrycket motsvarandeföroch ETBEMTBEförlägre änär

kapitlenför bensin,ångtrycketlägre ävenochalkoholer änäven se
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och4.1.1 4.1.2. Inblandning kan därför ske i befintliga bensinkvaliteer
ökar.avdunstningenutan att

Då ochMTBE ETBE inte aromatisk och dessutom har högtär ett
oktantal, kapitlen och kan de användas för4.1.1 4.1.2,ävense
reformulering Genom minskasbensin. reformuleringav
bensinavgasemas miljö- och hälsofarlighet.

begränsar inblandningen och påDet MTBE ETBE är,som av samma
för metanol och etanol, den högsta tillåtna halten i bensin.sätt som syre

högsta inblandning på ochFör innebär det volymprocentMTBE llen
påför högsta inblandning volymprocent.ETBE 13en

Rapsmetylester RME4.5.3

för dieselolja.Sverige används RME främst inblandning i EttI annat
förekommer Frankrike.land där sådan inblandning allmänt är

finns det blandning med % och MK 1Bl.a. 5 RME restensom en
finns blandning med % ochdieselolja Dock 35 RMEäven restenen

parañnolja.
inomhusParafñnblandningen används i första hand i arbetsmaskiner

medan blandningen med MK används i arbetsmaskiner utomhus.1
likaGenom inblandning blir inte det lägre energiinnehållet i RME

påtagligt vid drift med RME.som ren
densmörjande och cetantalshöjande egenskaperRME har gersom

och blandningarextravärde vid inblandning i MK l dieseloljaett av
dieselolja och alkoholer.MK 1
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Potential hänsyn tillmed5

råvarutillgång

sammanfattade slutsatserMina

produktion/utvinning alternativapotential förfinnsDet stor aven
tillgängligadetta för Denminst gällerdrivmedel. Inte naturgas.

bedömer jagbiodrivmedelspotentialenpresumtivaoch som
del dagenskunna avsevärdförtillräckligt ersättaattstor en av

dieselolja och bensin.förbrukning av

kan delassåsom jag valt definiera dem,alternativa bränslena,De att upp
deoch biobaserade biogasoch motorgasfossila naturgasi samt som

etanol.metanol ochfossilt biobaseratkan ha såväl ursprungsom
metanoldenrapsoljedel alltid biobaserat medantill sinRME är som

biobaseratfossilt elleromförestringen kan antingenanvänds för avvara
deldenoch kankomponenterna MTBE ETBEFör somursprung.

fossilt ellerantingenfrån metanol respektive etanolkommer vara av
alltid harisobuten,återstående delen,biobaserat medan denursprung

direktmetanol ellerviakan produceras antingenfossilt DMEursprung.
fossilt ochbådemetanol kan hafrån Såvälsyntesgas. syntesgas som

biobaserat ursprung.
blirbiobaseratbränslena medFör de alternativa ursprung

Bl.a.mängd faktorer.beroendeuppskattningen potentialen av enav
användaskanoch skogsmarkenpå hur andel åker-beror det stor somav

kanvadändamål, hur hög avkastningen blirför detta samt ansessom
ekonomiskt försvarbart.som

väl kanhurdet frågade fossila bränslenaFör är manomen
Hittills gjordapå de tillgängligastorlekenuppskatta resurserna.

källorunderkänt. Nyatilltagna ihar ofta visat siguppskattningar
kan vadbefintliga källorså finnerupptäcks eller änatt mange merman
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från början trodde. Dessutom tillkommer här frågan vadäven om som
ekonomiskt försvarbart utvinna,är det tekniskt möjligt.att även ärom

Tilläggas skall de fossila bränslena faktisktäven förnyelsebara.att Dåär
tillväxttakten mycket låg blir dock dettaär i första handresonemang
teoretiskt och praktisk betydelse.utan

Nedan redovisas några beräkningar. De bara del denutgör en av
totala mängden arbeten på detta område. Avsikten med redovisningen

läsaren uppfattningär storleken på de olikaatt ge en om
råvarutillgångama. Därifrån kan uppskattning hurgöraman en grov av

del den totala drivmedelsförbrukningen Sverigei destor av som
alternativa drivmedlen kan ersätta.

1 Motoralkoholkommittén

1986,Motoralkoholkommittén lämnade sitt slutbetänkande i november
Kommittén gjorde grundlig genomgång de för produktionen av av
alkoholer tillgängliga råvarutillgångama.

5.1.1 Torv

Den då bedömdes tillgänglig på grund hänsyn tilltorv som som av
naturskydd, ekonomi och teknik dock med tanke på den årliga
tillväxten bedömdes kunna 175 TWh år. Detta skulle omräknatge per

m3till metanol drygt miljoner17 år och räcka i 15-25 årmotsvara per
all användning bensin och dieselolja med metanolersattesom av

producerad torv.av

5.1.2 Trädbränslen

Trädbränslen avverkningsrester, direkta avverkningar och industriella
biprodukter bedömdes kunna råvara motsvarande 20-27 TWhge per

m3år. Detta produktion cirka 1-1,3 miljoner etanolmotsvarar en av
m3eller 2-3 miljoner metanol år.per

5.1.3 Energiskog

Energiskog odlas på s.k. marginell jordbruksmark ochantogs
överskottsareal.
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Den marginella jordbruksmarken kunna energiskogantogs ge
motsvarande TWh år. Omräknat till etanol blir cirka7,7 det 375 000per
m3 etanol år.per

Överskottsarealen skulle råvara till cirkai sin kunna 1,5tur ge
m3m3 miljoner metanol TWh.miljoner etanol eller 3 motsvarande 30

Biobränslekommissionen5.2

slutbetänkande,i september sittBiobränslekommissionen lämnade 1992
17

bedömningmycket genomgång ochbetänkandetI görs en noggrann
biobränslepotentialen.sammanlagda svenskadenav

biobränslenpotentialen för produktionsammanlagdaDen av
årligår. Till detta kommertill 148-164 TWhbedömdes enper

år.nivån TWhfrån avfall ligger i 15bränslepotential sorterat persom
Ombränsletorv.potential för produktiontillkommerVidare aven

kan denbegränsas till den årliga tillväxtenbränsletorvproduktionen av
år.TWhuppskattas till 12-25 per

sammanfattasfrån slutbetänkandetnedanstående tabellI är tagensom
biobränslepotentialensammanlagdabedömning denkommissionens av

avlutar.inklusive massaindustrinsår 2000

sammanlagdBiobränslekommissionen redovisadTabell Av5:1
ochfrån jordbruketbränslepotential år 2000 skogen och samt torv

avfall, SOU 1992:90

Bränslepotential
TWh/år

95-110Skogens bränslen
inkl. massaindustrins avlutar

bränslen 51-59Jordbrukets

12-25Torv

15Avfall

173-209Totalt
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5.3 Energikommissionen

Energikommissionen lämnade i december slutbetänkande.1995 sitt I
betänkandet behandlas bland mycket efterfrågan tillgångoch påannat

och biobränslen,naturgas

5.3.1 Naturgas

Naturgasen i dag enligt Energikommissionen %cirka den2utgör av
tillförda det svenska områdenaenergin i energisystemet. I de utbyggda
i Sverigesydvästra för % den totala15-25naturgasensvarar av
energitillförseln. totala importen uppgår till cirkaDen 800naturgasav

m3miljoner motsvarande 9 TWh Ledningsnätet har dock kapaciteten
vissa kapacitetshöjande insatser TWh.kan ökas till 30som genom

utförts påI studie uppdrag Energikommissionen haren som av
marknadspotentialen för i bussar i kollektivtrafik fordonnaturgas samt
för lokala och regionala deuppskattats ivarutransporter större

tänkt ledninglängs mellansverige. Enligt studientätortema en genom
kan marknad uppgåmöjlig till cirka TWh år.2,6-7,2en per
Uppbyggnaden marknaden beräknas cirka tio år.taav

Sydgas har vidare bedömt den sydsvenska marknaden för tillatt gas
fordonsdrift på sikt kan uppgå till cirka 0,3 TWh år, kapitelävenper se
5.4.

5.3.2 Biobränslen

Användningen inhemska biobränslen uppgick år enligt1994,av
Energikommissionen, till cirka TWh. uppgick70 Av dessa
skogsindustrins andel till drygt TWh48 i första hand i form interntav

bränsle restlutar och bark/trädrester.genererat som
Beträffande potentialen hänvisar Energikommissionen till

Biobränslekommissionens arbete, konstaterar dock att:men
-"Det möjliga trädbränslen förefaller således inteuttaget av vara
begränsande för dagens eller morgondagens energiförsörjning.
Tillgångama på biobränslen inte heller någon restriktion förutgör

på längreanvändningen sikt".
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Gastekniskt CenterSvenskt5.4

tagitharpå utredningenCenter SGC uppdragGasteknisktSvenskt av
Bl.a.gasformiga bränslen.underlag beträffandegrundläggandefram ett

marknadspotentialen föravseendeuppskattningarredovisar man
och biogas,naturgas

5.4.1 Naturgas

södrafrånbefintligai detAnvändningen naturgasnätetnaturgasav
bostads- och% förpå cirkafördelar sig 25till GöteborgSkåne upp

ochtill fjärrvärmecirka %mindre industri, 30inklusivelokalsektom
Användningentill industri.cirka %och slutligen 45kraftvärme större

mindre %.fordonsdrift dag 1itill änär
detinomovanstående sektorernaför deMarknadspotentialen
år.TWhcirkaår till 14fram till 2010befintliga systemet peranges

och kortarelokalbussartransportsektorn, framför alltinomPotentialen
underpersonbilar,exklusivevarutransporter sammaangesmen

totalaår.TWh Dencirka 0,8förutsättningar pervara
årTWhtill cirka 24,8Mellansverigenaturgaspotentialen i peranges

tillmarknadspotential förtotalexklusive naturgastransporter, varav
TWhuppgå till cirka 1,6bedömslokalbussar och kortare varutransporter

år.per
ÅF- arbeteEnergikonsultsfrånsiffror härrörSGC angivnaOvan av

samverkan, 1995-06-01.Biobränslen iochNaturgas

5.4.2 Motorgas

detåi påmarknadsarbete föraktivtSverige ingetbedrivsI dag att nytt
därför vadsaknasfordonsbränsle. Uppgifterintroducera motorgas som

efterfrågan.marknadspotential ochavser

Biogas5.4.3

Sverige där biogasanläggningar itotaltnärvarande 220finns förDet
slamrötningsanläggningarförlagd till 150Produktionenproduceras. är

anläggningar föravfallsdeponier och 10reningsverk, 60kommunalavid
Totalt producerar dessaspillvatten. 220behandling/rening av
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anläggningar 1,2 TWh år.motsvarargas som per

Deponier

Dagens produktion vid deponier har uppskattats till 0,45 TWh år.per
Utbyggnad pågår deponigasanläggningar i 30-tal kommuner.ettav
Ytterligare några tiotalsplatser kan bli aktuella. kvarvarandeDen
outnyttjade, praktiskt utvinningsbara, energimängden från deponigas i
Sverige uppskattas till 2,4 TWh år.per

Slam rötningsanläggningar

Dagens produktion vid slamrötningsanläggningar för slam från
avloppsreningsverk har uppskattats till 0,6 TWh år. Utbyggnadenper av
anläggningar för slamrötning i avslutad Sverige.i Vissaär stort sett
optimeringar och ombyggnationer pågår dock fortfarande.

Behandling spillvattenav

Dagens produktion i samband med spillvattenrening har uppskattats till
0,15 TWh år. Rötning spillvatten har undergått intensivper av en
utveckling de åren20 och flertal "mogna" finns påsenaste ett system
marknaden. I första hand det spillvatten från livsmedelsindustriär som
kan behandlas.

Utbyggnaden anläggningar i Sverige kommer troligtvis gåattav
långsamt i fortsättningen på grund industrin redan haräven attav
färdigutbyggda reningssystem bygger på "konventionell" tekniksom
biologisk nedbrytning i syre.närvaro av

Övrigt

Ett antal aktiviteter pågår för närvarande i Sverige det gällernär
biogasproduktion andra råvaror reningsverksslam.änur

Exempel på andra rötråvaror slakteriavfall, fettslam, hushålls-är t.ex.
avfall, gödsel och fiskavfall. Rötningen dessa råvaror planeras oftaav
i befintliga rötningsanläggningar vid kommunala reningsverk tillsam-

med rötningen avloppsslam.mans av
Anledningen till andra råvaror vid kommunala reningsverkrötaatt

där ofta har överkapacitet och framförallt kunskapär att man en en om
hur rötar.man
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Biogaspotential

Med total biogaspotential den teoretiskt maximala biogasmängdavses
vidkan utvinnas totalrötning definierade rötråvaror från visstettsom av

område ochgeografiskt viss tidsperiod. Av den totalaöver en
potentialen kan endast viss del praktiskt utnyttjas processmässiga,en av
ekonomiska eller logistiska skäl. del benämns "utnyttjningsbarDenna
potential".

potentialen för biogasproduktion avfall ochDen totala organisktur
bedöms årligen till TWh cirkaindustriellt spillvatten cirka 12 gas varav

potentialenTWh kan möjligt utnyttja. Av den nämnda6-8 attvara
hushållsavfallcirka % från kommunalakommer 50 rötvaror typenav

och resterande del kommer från industrielltoch reningsverksslam
i dagoch avfall från livsmedelsindustrin,spillvatten t.ex. rester som

djurfoder.används som
förförutom från avfallsprodukter frånBiogas kan producerasäven

fall ha Sveriges miljoner haändamålet odlad gröda. I de 600 000 2,9av
% anspråk för biogasråvara bliråkermark dvs. cirka 20 i odlingtas av

energipotentialen i storleksordningen TWh år.12 gas per

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling5.5

Stiftelsen Svensk Etanolutveckling SSEU har på uppdrag av
tagit fram grundläggande beträffande etanol.utredningen underlagett

förBl.a. redovisar uppskattningar avseende råvarupotentialenman
produktion etanol,av

Spanmålsbaserad1 råvara

Enligt SSEU kommer framtida drivmedelssektomden produktionen för
inledas spannmålsbaserad inometanol. Enligt utredningaratt av

Lantbrukamas riksförbund LRF bedömer möjligtdet är attattman
m3odla råvara motsvarande årlig produktion cirka 500 000en av

etanol. En praktisk ekonomisk begränsning kommer förmodligen att
m3inträda vid cirka 150 000 etanol, då det foder uppkommersom som

biprodukt inte längre kan inom landet måsteavsättas exporterasutanen
i hård konkurrens med andra foderprodukter.



72 Potential med hänsyn till råvarutillgång SOU 1996:184

Cellulosabaserad5.5.2 råvara

detNär gäller cellulosaråvara SSEU underlaget varierarattanger
beroende på bedömningar tillväxt och utveckling inomav

Ävenskogsindustrin. affärsmässiga skäl med motstånd till prishöjande
konkurrens råvaran SSEU påverkar de olika bedömningarna.om anser

Beträffande tillgången på råvara förekommer det två olika synsätt.
forskareDen sidan med och skogsleverantörer hävdar att storena

efterfrågan på timmer och massaved också fårgör att storaman
kvantiteter skogsavfall till biobränslesektom. andra sidan företräddDen

skogsbolagen ökat biobränslen hotett uttag ett motav ser av som
utvecklingen skogsindustrin.av

Skogsindustriema hävdar enligt SSEU biobränslesektom kan ökaatt
med 15-20 TWh år inom den tioårsperioden. Sverigesnärmasteper
lantbruksuniversitet SIMS-SLU hävdar å ökning påsin sida att en

TWh år fullt möjlig63-68 under denna period. SSEU hänvisarärper
frånvidare till NUTEK, LRF, och Vattenfall,Lantmännenrapporten

där konstaterat råvarutillgången förbrukningen tillatt utöverman
skogsindustrin år bör cirka år.2010 75 TWhmotsvara per

SIMS-SLU har samband systemstudievidare i med etten av
kraftvärmeverk,bioraffinaderi kombinerat med cellulosafabrik och

såg/pelletsfabrik uppskattat tillgången i landet biobränslesortimentav
lämpligt och lönsamt för etanoltillverkning TWh år. Studientill 90 per

redovisad NUTEK-rapport, SSEU hänvisar slutligen tillär som en
SIMS-SLU i underlaget till Energikommissionen, hösten 1995,att

det för biobränslen finns ökningspotential på cirka 90 TWhangett att en
fram till år finns2020. Rapporten redovisad i Bioenergi 5/95.per nr

Sammanfattningsvis konstaterar SSEU bedömer detatt man som
realistiskt cirka tredjedel transportsektoms ochbensinatt en av
dieselförbrukning motsvarar cirka TWh år kan70 medersättasper
etanol.

5.6 EnergiLantmännen AB

Lantmännen harEnergi AB på uppdrag framutredningen tagit ettav
grundläggande underlag beträffande främst rapsolja/RME. Bl.a.
redovisar uppskattningar avseende råvarupotentialen för produktionman

RME,av
Redovisningen råvarupotentialen grundar sig på arbeteettav som

Celsius Materialteknik AB gjort på uppdrag Svenska Lantmännenav
.och OK Petroleum AB under år 1994,
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Enligt Celsius Materialteknik AB kan i Sverige på grund av
odlingsföljd maximalt cirka 220 hektar000 åkermark användas förm.m.
rapsodling. Detta knappt %10 den totala åkerarealen. Medär av
oförändrad inhemsk rapsoljeförbrukning livsmedel och teknisk industri

detta möjlig RME-produktion på högst 80 år.000 Dettatonger en per
cirka %3 den årliga dieselförbrukningen Sverige.imotsvarar av

Ecotraffic5.7 RD AB

Ecotraffic RD AB Ecotraffic har på uppdrag utredningen gjort ettav
arbete avseende bl.a. råvaruresurser-potential för alternativa bränslen,
l

Redovisningen lignocellulosa och biogas.naturgas,avser

5.7.1 Naturgas

Ecotraffic skriver bedöms minst likaatt naturgasresursema storavara
de konventionell råolja. Utnyttjandet dock bara i storleksord-ärsom av

ningen hälften det för råolja.av
Vid nuvarande förbrukning de kända cirka 60motsvarar reservema

års förbrukning enligt Ecotraffic. Reservema jämnare fördeladeär över
världen för råolja. Likaså koncentrationen till mellanösternän är
betydligt mindre. Största enskilda innehavare ärnaturgasreserverav
Ryssland. Ur västeuropeisk synvinkel dessa fyndigheter ochär
fyndigheterna i hav,Barents Norska havet och Nordsjön särskiltav
intresse.

Gassammansättningen inte lika i skilda fyndigheter. Gaskvalitetenär
varierar därför mellan olika eller inom beroende pågasnät ett nät
varifrån kommer. Extremer rysk med % metanhalt och98ärgasen gas
holländsk med kvävehalt på %.14gas en

Lignocellulosa5.7.2

Inledningsvis Ecotraffic det i Sverige 1994 användes cirka 46attanger
TWh biobränslen inklusive TWh4 i industri värmeverk och hushåll. Till
detta kommer användning cirka TWh30 inom skogsindustrinen av
förbränning/återvinning avlutar.av

Den enligt Ecotraffic bedömningarna den totalasenaste av
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biobränslepotentialen, exklusive avlutama, har gjorts av
Biobränslekommissionen år 1992 och SIMS år Båda redovisar1995. en

påpotential cirka TWh år200 beräknat för början ZOOO-talet. Avper av
denna utnyttjas i dag cirka 45 TWh år.per
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Tabell Biobränslepotentialer5:2 lignocellulosa,
Ecotraffic ABR D

Potential Utnyttj 1994 Möjlig ökningat

SKOGSURSPRUNG
Avvverkningsrester 63-81 9,0 54-72
netto

Bränsleavverkning
stamved, gallring 0-19,5 0,5 0-19-
Rötskadat 5,0 1,5 3,5-
övrigt 21 1 l 10-

Industribiprodukter 16-19 16,5 0-2,5

Återvinningsvirke 4,0 1,5 2,5

SUMMA 109-149 40 70-110

ORDBRUKSURSPRUNGJ
Energigrödor 45 0,5 45
Halm 11 0,5 10

SUMMA 56 1 55

ÖVRIGT
Torv, 18 4 14ca
Avfall 11 4 7

SUMMA 29 8 21

TOTALSUMMA, cirka 2 5l 50 165

I redovisasHär bedömtpotential Internationellt vanligen förnyelsebartorv. torvav anges som
råvaraoch Naturskyddsföreningenhar inte med fömyban bränslei kriterier för Bratorv som
Miljöval.

Spannen olika utvecklingsscenarier i två tidsperspektiv år 2005avser
respektive 2020 för massaindustrin, där denna gällerprioriteras vad
konkurrens stamved från gallring.om

Potentialen har i tabellen angivits i TWh baserat på fuktig råvaras
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lägre värmevärde i stället för torrsubstansens värmevärde, vilket inte är
relevant konverteringar till drivmedel och Ecotraffic leder tillvid enligt

potentialen med minst %.underskattningar 10av
kommer från skogsbruket, cirka TWh.Den ökningen 90 Uttagetstörsta

ekologiska hänsyn och förutsätter återföringfrån skogen begränsas av
och viss kontroll kvävegödning ochvedaskans mineralämnen avav

heller ekologisktmarkbeskaffenhet. kan inte uteslutasDet störreatt ett
bedömsminskar den tillgängliga potentialen. Vidarehänsynstagande

ochTWh otillgängliga på grund tekniskacirka 10-15 vara av
frånorsaker. tabellen ingår också energigrödorekonomiska I
lli jordbruket cirka TWh, ökat halmöverskottsarealer 45 uttag av

12-25 TWh utan för nybildningTWh, ökat gränsenuttag torv attav
avfalloch ökad användning ll TWh.överskrids av

skogsskötsel ochbedömmer Ecotraffic förbättradPå sikt år 2020 att
cirka % högre från skog. Ecotrafficteknik medge 15bör uttagett anger

000nuvarande överskottarealen inom jordbruket på 400också denatt
Även påminskastill 900 000 ha. denna arealha beräknas växa om

bekämpningsmedelbegränsningar givor konstgödsel ochgrund av avav
biomassaEcotraffic denna jordbruksmark kan bidragatt ettanser ge av

motsvarande TWh.till 45upp
någonbedömningEcotraffics slutliga det inte föreliggerär att

ochfjärrvärme/kraftvärmemotsättning mellan utbyggt förett system
drivmedelsproduktion vad gäller bioråvaror.utnyttjandet av

Biogas5.7.3

frånBeträffande Ecotraffic tillbiogaspotentialen hänvisar rapporten
.NUTEK/KFB,
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Tabell 5:3 Utvinningsbara potentialandelen inhemskav
biogasråvara enligt Ecotraffic R D AB

Biogasråvara Utvinningsbar
potential GWh

Kommuner
avloppsslam 640-
hushållsavfall 1800-

Industrin
avloppsvatten, livsm. skogs. 1080+-
livsmedelsavfall 160-
skogsind. slam 420-

Jordbruket
gödsel 2400-

1000gröda för biogasändamål-

Totalt 6500

I Potentialenfrån grödor odlade för biogasproduktionhar i figuren bedömts mindrevara
tillgänglig på grund relativt högaproduktionskostnader.av

Av drygt TWh bedöms6 enligt Ecotrafñc cirka %65 möjlig försom
m3fordonsdrift, dvs. cirka TWh4 motsvarande 0,35 miljoner

dieselolja.
Vidare har Sverige 55 med 20 000 invånare vilkatätorter än ärmer

potentiella för lokalisering biogasanläggningar i kombination medav
fordonsdrift. de flestaI fall finns kapacitet i rötkammareäven att
behandla organiskt material och därmed öka potentialen förmer
gasproduktion.

5.8 NUTEK

Regeringen i 1996 NUTEK i uppdrag i samråd medattgav mars
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket till den maj15
1996 sammanställa kunskapsläget avseende effekter på bl.a. miljö,
klimat och sysselsättning utnyttja biobränslen iatt störreavsevärtav
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skala dag. Uppdraget har redovisatsi i verkensän rapportgemensamma
"Effekter ökad biobränsleanvändning, sammanställningav av
kunskapsläget".

effekternaanalys ökad biobränsleanvåndning harI sin av av en
utgått från biobränslebehov på årNUTEK 115-120 TWh till 2005.ett

antagit behov harTill år har 145-160 TWh. Man2020, ettman av
mellan % bensin- och dieselanvändningen tillvidare antagit 3-5att av

år med biobränslen. Motsvarande siffra för år2005 kan 2020ersättas är
konstaterar utgångspunkt från%. NUTEK det med5-15 I rapporten att

biobränslen på drygt gjordadagens användning 70 TWh samtav ovan
behovet krävs TWhbedömningar det framtida tillskott på cirka 35ettav

energigrödor.biobränslen och då främst trädbränslen ochav
den årliga tillgången trädbränlse år varierarBedömningar 2005av av

mellan och 128,5 TWh. På kort sikt bedömmerenligt NUTEK 53 man
möjligt.därför på TWh dagens fullt20-30 utöver uttagett uttag som

potentialenenergigrödor drygt hälften befintligadenFör antas att av
energigrödorkommit in i energisystemet. Detta innebär cirka TWh9

halm. tillkommerinklusive Dessutom till TWh biogas.3upp
TWhTill år kommer det behövas ytterligare mellan 40-602020 att
årligaträdbränsle jämfört med dagens nivå. denBedömningar av

ochtillgången trädbränsle år mellan 562020 varierar enligt NUTEKav
ochenergigrödorTWh. Vidare bedöms resterande kvantiteter131,8 att

TWh.halm har tagits i anspråk vilket respektive 713motsvarar
TWh.till 6Slutligen bedöms biogasproduktionen kunna ha ökats upp

blirbiobränslenbeträffande påNUTEK:s slutsatser råvarutillgången
siktPå längrestorskaligt biobrånsleuttag sikt.möjligt på kortäratt ett
kanråvara. Dettahyser dock viss tveksamhet tillgången påman en om

enligt NUTEK i viss mån kompenseras import.genom
ellerråvarubasen inteDen samlade bedömningen dock ärär att

användningökadkommer faktorn förden begränsandeatt avvara en
biobränslen.

Sammanfattning5.9

framgåtordeframförde ochSom inledningsvisjag ovanavsom
mellandiskrepansmindrefinns det ellerredovisat material storen mer

bränslena.alternativa Dettapotentialen för deolika bedömningar ärav
område och då desvårbedömtförvånande då deti och för sig inte är ett

tillhör olika intressesfärer.i viss månolika aktörerna
de olikatabellform sammanställningiNedan redovisas aven

på denBiobränslekommissionen tittatPåpekas börbedömningama. att
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förMotoralkoholkommittén på potentialentotala potentialen medan tittat
bedömningdrivmedel i form alkoholer. Ecotrafficsproduktion av av

på Biobränslekommissionens bedömningar.bygger i utsträckningstor

Råvarupotential biobränslen exkl. biogasTabell 5.4

AvfallTrädbränsle Energiskog JordbrukTorv
Motoralk.
kom. 86 20-27 38---175 ------
TWh

Biobrän.
1551-59kom 92 12-25 95-110 ---

inkl.lutar inkl.TWh
energiskog

56 11109-14918Eco- ---
inkl.traffic
energiskogTWh

hamnarden potentialenBiobränslekommissionens bedömning totalaav
TWh.Ecotraffic 215TWh. Motsvarande siffra föralltså på 173-209 är

förpotentialenbedömning den totalaMotoralkokolkommitténs av
då inteTWh. Dock haralkoholtillverkning hamnar på 233-240 man

årligadenkantill vadbegränsat motsvarauttaget torv som ansesav
ställetpotentialen iTWh blirbegränsas till 18tillväxten. Om torvuttaget
högremycketdock påpekas76-83 TWh. Här bör trotsatt torv, en
Enligtbiobränslen.räknas tillåterväxttakt olja, inte längreän

bedömning börIPCCof Climate ChangesInternational Panel torv
bränsle.fossilträknasför arbetet med klimatfrågorinom ettsomramen

från dennaproducerasskulle kunnamycket alkoholHur som
processtekniken.dels påpå alkoholråvarupotential beror dels typen av

energiverkningsgradenberäkningsexempelOm vi ett antar attsom
cirkaTWh kan% innebär det lför metanolframställning 50är att ge

m3m3 då cirka miljonerråvara 8metanol. 80 TWh100 000 ger
jämför medcirka %energiinnehållet 50På grund det lägremetanol. av

m3m3 miljonerbensin eller 3,5det cirka miljonerbensin 4motsvarar
den totalacirka %vilket 40dieselolja, motsvarar av

drivmedelsmarknaden.
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Om vi andra beräkningsexempelett antar attsom
energiverkningsgraden för etanolframstâllning cirka 25 % innebär detär

m3TWhl kan cirka 50 000 etanol. TWh råvara80 dåatt motsvararge
m3cirka miljoner etanol. På4 grund det lägre energiinnehållet cirkaav

m32/3 bensin det cirka miljoner2,7 bensin eller 2,2motsvararav
m3miljoner dieselolja, vilket drygt % den totala25motsvarar av

drivmedelsmarknaden.
Mängdema i gjorda exempel skall jämföras årligamed dagensovan

förbrukning bensin och dieselolja mycket kan tillgrovtav som anges
mdrygt respektive drygt miljoner6 3

SSEU uppskattar den tillgängliga råvarupotentialen för
etanolframställning till cirka 70 TWh, vilket något så medstämmer när
de bedömningar redovisats och enligt SSEU motsvarasom ovan, anses
cirka tredjedel den totala förbrukningen dieselolja.bensin ochen av av

Råvarupotential biogasTabell 5:5

Deponier Slamröt Spillvatten Orgavfall Jordbruk

SGC TWh 2,9 0,6 0,15 6-8 12

IndustriKommuner Jordbruk

TWhEco- 2,40 1,7 2,4
traffic

SGC bedömmer den på lång sikt totala potentialen för biogasproduktion
avfall och industrielltorganiskt avloppsvatten till cirka TWh12ur varav

cirka TWh bedöms möjliga6-8 utnyttja.attsom
Vid odling gröda för förgasning ökar självfallet potentialen iav

utsträckning till hur areal för ändamålet. Omstor upptassom somman
beräkningsexempel % Sveriges20 åkermark utnyttjas förett antar att av

odling biogasråvara blir energipotentialen i storleksordningen 12av
TWh år. totala biogaspotentialenDen skulle alltså i detta fallper

cirka TWh år,20 vilket drygt % den25motsvara motsvararper av
totala drivmedelsmarknaden.



Potential till råvarutillgångmed hänsyn 81SOU 1996:184

Råvarupotential rapsolfa/RME

för odlatillgänglig jordbruksmark användsOm all för ändamålet att
%drivmedel, kan högst 3för framställning avavraps,

med RME.dieselojeförbrukningen ersättas
påproduktionenkan dock den totalabedömareEnligt vissa rapsav

härdigareodlingsteknik ochförbättradeårs sikt,10 nyagenom
skulledieseloljeförbrukningennivå där %till 5-6ökasrapssorter, aven

med RME.kunna ersättas

Råvarupotential naturgas

förlikabedömsEcotrafñc storaatt naturgasresursema somvaraanger
det för råoljahälftenförbrukningdagensråolja. Med naturgas avav

års förbrukning.cirka 60detmotsvarar

Råvarupotential motorgas

råvarupotentialen förförhållandenför svenskaPå kort sikt och är
princip obegränsad.enligt SGS imotorgas

Slutsatser10

detsamstämighetgjorts finns detde flesta bedömningarI attomsom
kanolikapådenfinns outnyttjad potential,relativt sättsamt attstoren

ökas.
myckettillgå ihelt klartfinns detBeträffande attnaturgasen gas
sig härDock detåren.kommande 50-100volymer under de rörstora

slut. Vidaresikt kommerpå långfossilt bränsle att taett somom
medproblemetanvändningkvarstår vid ettävennaturgasav

och bensin.dieseloljaförC02 det lägrenettotillskott änäven ärav om
ellerdirektdock använda sigmöjlighetEn naturgas,är att somav

tills dessövergångsperiodunderexempelvis metanol,råvara för atten
tillräckligikonverteringstekniken utvecklatsochbiobränsleproduktionen

förmotorteknikutvecklaså ochFördelen medutsträckning. göraatt av
biobaseradeintroduktionunderlättardrivmedeldessa är att avman en

regleradesåvälminskar emissionemasamtidigtdrivmedel avmansom
oreglerade föroreningar.som

drivmedel ialternativtmarknadsförs i dag inteMotorgas ettsom
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Sverige. Råvarupotentialen visserligen andra faktorer,är ochstor men
då framför allt ekonomiska sådana beroende på bl.a. relativt litenen
världsmarknadsandel, uppenbarligen risktagandet betraktasgör att som
för stort.

tillgängligaDen och presumtiva drivmedelspotentialen tillräckligtär
för kunna avsevärd del dagens förbrukningstor att ersätta en av av

dieselolja och bensin. Huruvida den tillräckligt för inteär stor att ge
upphov till motsättningar mellan ökat användandeett som
fordonsdrivmedel och ökat användande inomett
fjärrvärme/kraftvärmesektom kan diskuteras.

Av gjorda uppskattningar bedömer jag det dock tämligen säkertsom
både användningen inom drivmedelssektorn ochatt

fjärrvärme/kraftvärmesektom under relativt lång period kan öka utanen
någon brist på råvara, uppstår. Detta med denatt överensstämmer även
NUTEK redovisade uppfattningen i denna fråga.av
I samhälle där vi övergår till i enbart användaett att stort sett oss av

biobränslen kan råvarabrist på uppstå. Jag dock detta liggeratten anser
så långt fram i tiden den pågående utvecklingen olikaatt av
användningar biobränslen, på grund farhåga,denna inte börav av
begränsas. Dels kan den utvecklingspotential för produktion av
biobränslen vi i dag bedömer trolig tilltagen i underkantsom som vara
de bedömer jag mindre troligt dels måste vi också räknamotsatta som
med "nya" tekniker. Förhoppningsvis kommer utvecklingen t.ex.av
vätgasdrift/bränsleceller och tekniker för direkt omvandlingnya av
solenergi till andra användbara energiformer fortsätta framåt. Dettaatt

behovet dieselolja och bensin med biobränslengör ersättaatt att t.ex.av
på lång sikt kan minska.antas

Även vissa alternativa drivmedel främst RME ävenom som men
biogas inte har potential i utsträckning bensin ochstörreatt ersätta
dieselolja jag de har viktig roll fylla i arbetet medatt attanser en
alternativa bränslen. Skall vi på sikt kunna övergå till enbart användaatt

förnyelsebara drivmedel jag det nödvändigt vitror äratt att taross av
till och använder alla tekniskt och ekonomiskt möjligavara oss av
alternativa drivmedel. Dessutom har biogas och RME potentialstor att

dieselolja och bensin i speciella tillämpningar såsomersätta i
arbetsmaskiner och i innerstadsstationerade fordonsflottor exempelvis
innerstadsbussar och renhållningsfordon. RME har vidare egenskaper
smörjande och högt cetantal det har mervärde vidgör att ettsom
inblandning i dieselolja och blandningar dieselolja och alkoholer.av

Ecotraffic har gjort uppskattning hur andel bensin- ochstoren av av
dieselanvändningen kan med biodrivmedel främstersättassom

.alkoholer, Deras uppskattning till år kan nå2010 andelär att man en
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på cirka %.9
delbetänkandeKommunikationskommittén KomKom har i sitt Ny
delkurs trañkpolitikeni störreatt ettuppgett man, som en av

uppnått %, räknat pååtgärdspaket, till år måste ha andel 152010 en om
målenbiobränslen de MaTs-samarbetetenergiinnehållet, uppsattaom av

kapitelC02 till år skall kunna uppfyllas, 1.4.för reduktion 2020 seav
jagEcotrafñc och gjorda bedömningamaKomKomDe även anserav

potentialen råvara.fullt möjliga tillsett avsom
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Produktions-6 och

konverteringsteknik

sammanfattade slutsatsMin

tekniker för fullstorfinns redan i dag flertal tillgängligaDet ett
råvaror tilloch konvertering olikaproduktion/utvinning av

alternativa drivmedel.

konverteringUtvinning, produktion och6.1

på finns olikafokusera mitt arbetedrivmedel jag valtFör de att
odling/produktionkällor,"framställningssätt". Utvinning från befintliga

produkt.råvara till färdigproduktion/konverteringråvara samt avav
utvinningproduktionsteknik lika medochFör ärnaturgas propan

kanoch uppgradering. Härkällor, och vid behov reningfrån naturliga
produkt. Alternativtbåde råvara och färdigalltså gasen somman se

produktion/konvertering.reningen/uppgraderingenbetraktar somman
produktionsteknik. Detrenodladfinns detFör även en merpropan

kanraffmering råolja. Härfås biprodukt frånär när avpropan som en
råvaran.alltså oljan ses som

avfall,råvara organiskt materialrötgas kräver alltidBiogas som
underpå olika dvs. jäseseller grödoravloppsslam sätt processas,som

produktionsteknik försåledesförhållanden. finns detsyrefria Här en
förproduktions/konverteringsteknikochsjälva råvaran atten annan

till färdig produkt.förvandla råvara
både fossiltgäller råvaran kanmetanol och etanolFör att vara av

cellulosaoch biobaserat dvs.olja ellerdvs. naturgas, ursprung,ursprung,
sockerhaltiga grödor. Metanolenstärkelse ellereller olika typer av

från naturgas eller frånproduceras/konverteras syntesgas syntesgas
förgasad cellulosa. Etanolen däremot,förgasad olja eller även om

kan förekomma,framställning från naturgas/syntesgas
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produceras/konverteras oftast jäsning hydrolyserad cellulosagenom av
eller grödor tillsammans med syre.

bränslekomponentemaFör MTBE och finns det ytterligareETBE ett
konverteringssteg där metanol eller etanol reaktion med isobutengenom
bildar de aktuella etrama.

och slutligen kräver liksomRME REE biogas råvara biologiskten av
rapsfrön. Råvaran konverteras sedan i första tillett stegursprung,

därefter i andrarapsolja och reaktion med alkohol tillett steg, genom
RME respektive REE.

det följande mycket kortfattad beskrivning de olikaI ges en av
råvara färdig produkt.från tillvägarna

Metanol6.2

6.2.1 Nuläge

den dominerande råvaran för produktionFör närvarande är naturgas av
metanol produceras dock från restoljor,metanol. mindre mängdEn

Även används i begränsadstenkol och brunkol förgasas. deponigassom
skala.

börjar med där råvaran omvandlas tillMetanolprocessen ett steg
alltsåOm råvaran i fast form det sigär rör ettsyntesgas. om

består kolmonoxid CO ochförgasningssteg. Syntesgas väte.av
reaktion iMetanol bildas sedan närvarosyntesgasur genom av

förhöjt tryck och förhöjd Ofta måstekatalysator och vid temperatur.
behandlas på olika innan färdig fördensätt ärsyntesgasen

på behandlinssteg skiftstegmetanolsyntesen. Exempel gasrening,är
koloxidreglering förhållandet mellan och väte och komprimeringav

tryckhöjning,
Syntesen till metanol mycket selektiv. bildas baraDetär ett par

tiondels biprodukter aldehyder,högre alkoholer,procent t.ex.som
ketoner, och estrar,etrar

råmetanolen påVatteninnehållet i ligger mellan %, beroende3-20
Råmetanolenråvara och processteknik. destilleras dock till nästanen

produkt innehåller mindre %vattenfri 0,15än vatten,som
utvecklingsarbete haromfattande utförts med och biomassaEtt torv

metanoltillverkning.för Några demonstrationsanläggningarråvarasom
tillverkning frånfinns. Någon kommersiell eller biomassa finnstorv

Moderna, energimässigt självförsörjande anläggningar fördock inte.
metanol byggs för cirka % utbyteproduktion 70naturgasur avav

tillförda råvaran. Potentialen cirka %.energiinnehållet i den 80 Nyaär
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.kan fåanläggningar litet överskott för försäljning,även ett av
biomassabaserad metanolframställning i energimässigtFör

indikeratsjälvförsörjande anläggningar har tidigare ingenjörsstudier
% utbyte energiinnehållet i råvarans torrsubstans meddrygt 50 av

enda tänkbara biprodukt.hetvatten för fjärrvärme som

Utveckling6.2.2

fråntekniken för metanolframställning har varittraditionellaDen
itill med ånga katalysatorvia omsättning översyntesgasnaturgas

indirekt värmda tuber.
användas.Heated Reactor tekniken Dettakan GHR GasNumera

underinvändigtbehöver använda tuberinnebär inte äratt somman
ochtekniskutvändigt, vilket bådehögre tryckbetydligt ärän en

ekonomisk fördel,
anläggningar föroch kolbaseradeutvecklingen olje-Beträffande av

Emellertid harrelativt statisk.metanolproduktion situationenär samma
elgenerering ianvändas förförgasningsteknik börjat även
högre elutbytenoch dylikt med anledningkombicykelanläggningar av

.miljöskäl,samt av
frånteknik för framställningfinns det åtminstonenärvarandeFör en

kommersiellförkan betecknas färdigoch biomassa trätorv som som
demonstration.

Etanol6.3

6.3. Nuläge1

framställas på olikaEtanol kan sätt:tre

katalytisk hydratiseringGenom etenav
och därefterGenom förgasning något kolhaltigt råmaterialav

katalytisk syntes
Genom jäsning enkla sockerarterav

etanolförekommer förKatalytisk hydratisering intressantär mestmen
Förgasning ochframställning för andra ändamål motorbränsle.än

för Dockkatalytisk möjlig bioråvara. ärär ävensyntes processen
fårvarför metodenenergieffektivare för tillverkning metanolav

underordnatbedömas intresse.vara av
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forDen motoretanol intressanta metoden jäsning enklamest är av
sockerarter. Råvarupotentialen Möjliga råvaror kan indelas iär stor. tre
kategorier:

Sockergrödor sockerrör, sockerbetor
Stärkelsegrödor spanmål, majs
Lignocellulosa

behandlas råvaran för frigöra enkla sockerartema.Inledningsvis deatt
Därefter används jäst för jäsa den enkla sockerarten hexos till etanol.att

slutligen till cirka %Etanolen uppgraderas destillering 95genom
skeetanol. Vill uppnå lägre vattenhalt måste destilleringenman en

komponent då bildar så kalladtillsats tredje etanolenengenom av
molekylsikt förmoderna anläggningar tillämpasI ävenazeotrop.

avlägsnande vattnet.av

Utveckling6.3.2

kan utnyttjautvecklingsarbete har lagts ned påBetydande processer som
etanolproduktion jäsning.råvara förlignocellulosa som

polymerer enklalikhet med stärkelse uppbyggtCellulosa iär avav
etanol måste deenkla sockerarter kan jäsas tillsockerarter. dessaInnan

brytas nedfriläggas från skyddande lignin ochpolymera molekylerna
Kemiskt innebär denna nedbrytningtill enkla sockerarter. enmonomera

brukar utföras starka mineralsyror.Hydrolys cellulosa medhydrolys. av
produktionsekonomikrav på energiutbyte ochFör dagensmötaatt

pågårSamtidigtsyrabaserade hydrolysförfaranden.utvecklas nya
kunna utföraför med eller bakterierutvecklingsarbete att enzymer

redan den heltcellulosa. Enzymatisk hydrolyshydrolys ärav
bakteriellaför stärkelsehaltiga råvaror.dominerande metoden Den

.dock på grundforskningsstadiet,nedbrytningen ännuär
består huvudsakligenLignocellulosa dels cellulosa,av som ger

andelhexoser hydrolys, dels hemicellulosa,vid storav som ger en
Hemicellulosahalten låg barrved hög ivid hydrolys. ipentoser men

varförbark och lövved. Tidigare har endast kunnat förjäsa hexoserman
föredragits råvara i nuvarande lignocellulosabaseradebarrved som

den svårhydrolyserad. Företanolprojekt. Detta ärtrots att attmer
ekonomin särskilt med lövvedförbättra utbytet och i processen, som

etanolutbytet höjas förjäsningråvara, måste även pentoser.genom av
måste omformas till föijäsningsbara sockerarter. ArbeteAlternativt de

pågår fram jästarter med pentosjäsande förmåga.med att ta nya
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CASH-processen

utvecklats samarbete mellan Canada Bio-Hcl,CASH-processen har i
två med utspäddTVA och Sverige och Hydrolys iAmerica stegavser

med efterföljande jäsning till etanol. Processensvavelsyra även enger
fastbränsle.biprodukt i form av

lignocellulosa,framställning etanolhar utvecklats förProcessen av ur
avfall sågspån ochi trädrester ochfrämst veden t.ex. grot.som

råvaraCASH-processen med barrvedIngenjörsstudier över som
tillEtanolutveckling SSEUStiftelsen Svenskindikerar, enligt att upp

etanol. Därtill kommerenergiinnehåll kan fåsråvarans30 % somav
behovanläggningensi överskottfastbränslet motsvararutöver egnasom

cirka % i energitermer.40

CHAP-processen

baseradAcid ProcessConcentrated HydrochloiicCHAP-processen är
etanol.till Denmed efterföljande jäsningmed stark saltsyrapå hydrolys

SSEU,energiinnehållet enligt%etanolutbyte, till 35högtett avuppger
fastbränsle.biprodukt i formenergikrävande och ingenär avgermen
cellulosarikaframställning mycketutvecklats förharProcessen ur

pappersavfall.råvaror t.ex.som

Enzymatisk-process

skonsammareenkla sockerarter innebärEnzymatisk nedbrytning till en
nedbrytning.också långsammaremen

minskassockerförlustersidoreaktioner och därmedRiskerna för
. måstevarför utbytet förbättras, För angreppsytaatt storenzymemage

förbehandlas.vedråvaran
mycketfortfarandeför svenska förhållandenEnzymåtgången dockär

USA tyder,Resultat frånpåverkar metodens lönsamhet.hög vilket
med bättreutvecklatSSEU, på harenligt att en enzymprocessman

förhållanden.svenskaTekniken utvärderas för närvarande förlönsamhet.
utbyte mittbedöms kunnaenzymatiskaDen processvägen ettge

dock utbytetoch CHAP-processen, samtidigt bliremellan CASH- av
fastbränsle betydligt lägre.
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6.4 Metyl- och Etyltertiärbutyleter MTBE
och ETBE

Etrar kan framställas alkohol och isoolefrn isobuten, isopentenav en en
osv..

lsoolefinema omättade kolväten med kolkedja. fåsgrenad Deär en
krackningbiprodukter vid nafta för framställning olefrnersom av av

eten, osv. och vid krackning tjocka oljor i raffinaderier.propen av
Eterbildningen sker katalysator och selektivitet och lågmed godöver

halt biprodukter 2-3 %. Reaktion mellan metanol och isobuten ger
Metyltertiärbutyleter MTBE. Reaktionen förlöper vid låg temperatur
mindre 95° C och måttligt tryck mindre bar och10än än är svagt

kräver mycket lite ånga för uppvärmning ochDenexoterm.
.någon produktens innehåll,motsvarande procent av

reaktion för etanol Etyltertiärbutyleter ETBE.Motsvarande ger
Tillgången på kolväteråvara denna svårligen kangör att etrar typav
komma fråga självständiga drivmedel. kan istället med fördeli Desom

för vidanvändas komponenter inblandning i bensin, t.ex.som
reformulering.

Tillgången kan dock ökas något butaner, främst fås somom som
mindre sidoprodukt vid råolje- och naturgasutvinning, i anspråktas som
råvara. måste då dehydreras och isomeriseras. innebärDessa Detta en

förutsätterlängre och dyrare och tillgång på billiga butaner.processväg

Rapsolja och rapsoljeestrar6.5

6.5.1 Rapsolja

Rapsolja utvinns pressning rapsfrön. Pressningen kan skegenom av
såväl kallt pressningVarm högre utbyte krävervarmt. ettsom ger men
dock energiinsats i form het ånga. Den varmpressade oljanstörreen av

.får också något oxidationsstabilitet,sämreen
Normalt kan cirka 70-77 % den totala oljemängdenutman pressa av

vid pressning Ytterligare högre fåsutbyte kantorrav raps. genom
frånextraktion frörestema pressningen med något lösningsmedel,av

oftast hexan. energikrävande, 60°Processen driftstemperatur påär
.och förutsätter storskalighet för god lönsamhet,

Restprodukten från framställningen rapsolja uppgår cirka kgtill 2av
rapsolja.expeller liter Rapsexpeller från pressning har relativtper en

påhög oljehalt cirka 5-20 %. kanDetta användas proteinfoder.som
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Cirka % energiinnehållet40 fås foderprodukt. Restproduktenav som
efter extraktion har låg oljehalt, %.2-3 Det slutliga oljeutbytet beroren

såväl oljehalten i rapsfröema utvinningsmetoder. Förav som en
storskalig anläggning med varmpressning och extraktion antas ett
oljeutbyte på %, dvs. rapsfröets44 torrsubstans erhålls %44av som

.rapsolja,
pressade oljan innehållerDen vissa fasta föroreningar lectinsamt

fosforliptider, fria fettsyror och Rening sker enklastvatten. genom
sedimentation eller filtrering. Olja och extraheratsvarmpressatssom
måste raffineras borttagningvarvid sker lectin och fria fettsyror.även av

for hydratiseraVatten tillsätts vattenlösligt lectin och medatt
fosforsyra binds resterande lectin. Med lut kalciumoxid friaeller tas

.fettsyror bort,

Rapsmetylester och Rapsetylester RME och6.5.2

REE

medRapsoljeestrar för fordonsdrift fås omförestring oljangenom av en
alkohol.

består glycerinRapsolja ursprungligen mellan glycerolesterav en
och Omförestringen trevärdaolika fettsyror. innebär den i oljanatt
alkoholen glycerol alkohol etanol,byts envärd metanol ellerut mot en

alkoholResultatet blir med och ingående fettsyror. Denestrarnya
snabbtgamla alkoholen blir restprodukt. För reaktionen skall skeatt

krävs också katalysator, kalium ellervanligennärvaro av
natriumhydroxid.

Omförestringen sker oftast satsvis och vid på cirkatemperaturen
60° C.

Vid omförestring bildas det lika mängd ellerRME REEstor som
tillsatt Cirkamängd rapsolja. 60 % rapsfrönas energiinnehåll kanav
erhållas ester.som

6.6 Naturgas

6.6.1 Nuläge

bestårNaturgas till delen, cirka %,85-98 Därutöverstörsta metan.av
innehåller vanligen någraden och inertaprocent etan, gaserpropan
kväve, koldioxid.

fossilt bränsleNaturgas finns lagrat i jordskorpan.är ett som
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nedråolja, dvs. borrningutvinns påNaturgas sättsamma som genom
får ocksåVid all utvinning råoljatill fyndighetema. nästan manav

utvinningbiprodukt. skerDärutöver ävennaturgas avsom en
får oftainnehåller Naturgasenfyndigheter enbart naturgas. uppsom

tryckhöjning.i vissa fall krävssjälvtryckgenom men
från danska gasfälteni rörledning deimporterasTill Sverige naturgas

tillfrån TrelleborgDistribution sker i stamledningNordsjön.i södra
grenledningar.Göteborg med vissa

etableradvälrågasen till konsumtionsgasbehandlaTekniken äratt
kondenserbara kolväten propan, butan,avskiljandeoch innefattar av

föruppnåsoch På såsvavelföreningarosv., sätt torrvatten. gasen
.i rörledningar,distributionproblemfri

Utveckling6.6.2

ellerfrån Göteborgfortsatt stamledningförfinns/diskuterasPlaner en
Även Sverigeihopledningar binderochHyltebrukfrån norrut. nya som

diskuteras.Finlandochmed Norge

DMEDimetyleter6.7

dehydratiseringställs för närvarandeDME framDimetyleter avgenom
råvara.producerad metanol naturgasredan som

integrerasdehydratiseringenproduktion kanstorskalig DMEI avny
bibehållenmedhuvudproduktförmetanolsyntesen DMEmed att ge som

Förkatalysatom.modifikationkan skeselektivitet. Detta rengenom av
drivmedelsmetanol. Föroch återföresDME avskiljesframställning av

för%10överstigermetanolhalten atträcker det dockändamål om
lidande,skall blitändvilligheten i dieselmotorinte en

råvarorfrån andraframställas frånkanDME även syntesgas som
olja, kol eller biomassa.

högrenågra änDME-framställningenVerkningsgraden i procentär
för metanol.

gasolMotorgas/8

marknadensvenskamotorgas/gasol till dendelenDen största av
Nordsjön.frånkommer
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Motorgas/gasol kan dock produceras raffinering råoljagenom av
biprodukt.

6.9 Biogas

Nuläge1

Biogas kan framställas dels via biobaserad förgasningsyntesgas av
organiskt material och selektiv till dels biokemiskt viasyntes metan
bakteriell nedbrytning organiskt material frånvaroav av syre.

Biogas erhålls då biologiskt nedbrytbart organiskt, dvs.som
kolinnehållande, material bryts ned i syrefri miljö kallas rötgas.
Processen fortgår i såsom iantal naturliga miljöerspontant ett stort

sumpmarker och i på idisslare och termiter,myrar, magen
används människansRötning i tjänst för nedbrytning olika sortersav

avfall. påorganiska Exempel detta reningen avloppsvatten,är av
Stabilisering rötning reningsverksslam och rötning fast avfallav av

fraktion hushållsavfall,organisk Rötning sker vid i stort settsom ur
avloppsreningsverkföralla stabilisera avloppsslammet. Spontanatt

bildning sker i avfallsdeponier. utvinnsRötgasrötgasav som ur
avfallsdeponier brukar benämnas deponigas,

Nedbrytningen sker med bakterieilora innehåller selektivten som
metanbildande bakterier. Processen utförs vid 30-40° alternativt vid
50-60° C. högreJu desto snabbare också destotemperatur process men

bränsle/energibehov. Processtiderna långa och räknas i dagar,större är
vilket nödvändiggör reaktorvolym och bidragande orsak tillärstor en

.tillämpningama relativt småskaliga,att är
Då metaninnehållet varierar och innehåller inertaävengasen gaser

måste den och uppgraderas före användning. Rening kan utförasrenas
absorption i under tryck, adsorption på fastvattengenom genom

material PSA-teknik eller separationsom senare regenereras genom
med membran.

På för måste biogasen dvs.sätt naturgas torr,samma som vara
vattenånghalten i daggpunkten måste låg. Torkning kan skegasen vara
i samband med komprimering för och lagringrörtransport genom

.kraftig nedkylning eller adsorption på fast regenererbart material,

6.9.2 Utveckling

I alla organiskt avfall kan påExempel lämpligastort sett typer rötas.av
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avloppsslamförutom nämndaframställningavfall för ävenrötgas ärav
och rörflen.vissa grödor lucemslaktavfall ochstallgödsel, t.ex.som

ochvattenhalt energigräsmed relativt låg t.ex.råvarorSådana fasta
försttvåstegsprocess. dennai Inedbrytninglucem kräver görs enen

organiska ifast bädd tillhydrolys inedbrytningbakteriell ämnen
råvara metanbildningssteget.används isedanvattenfas somsom

färdigutvecklad,inteTekniken ännuär
förligninhalt vedmed högRåvaror sämresom passar

biogasframställning,
cirka %lucem beräknas 70energigrödorMed avsom

Mederhållastorrsubstans kunnadessenergiinnehållet i metan.som
för%beräknas utbytet bli cirka 56inräknatoch elbränslehjälpenergi

. dettaför motordrift, Ikomprimeradtillhela metanprocessen
högreenergiverkningsgradenkansammanhang ärattnoteras om

medjämförtför biogasproduktionanvändsåkermarken
etanolproduktion.

kommunalavidrötningsanläggningar finnsdemångaI somav
kanrötningöverkapacitet. möjliggörviss Dettafinnsreningsverk atten
ochslakteriavfallmaterialorganiskaandraske där t.ex.somav

stallgödsel.

Slutsatser6.10

fullstorförteknikerflertal tillgängligaredan i dagfinnsDet ett
alternativatillkonvertering olika råvarorproduktion/utvinning och

drivmedel.
meningminenligtoch kantekniker under utvecklingYtterligare är
myckethurpåberoendeår,tillgängliga cirka 3-5kommersiellt omvara
driftochuppförandeutvecklingochpå forskning samt avsatsassom

pilotanläggningar.ochdemonstrations-
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Alkoholer7.1 och etrar

Alkoholer och alkoholer vätskeformiga. När de användsetrar ärav som
ersättning för bensin eller dieselolja kan de således distribueras på
likartat de traditionella drivmedlen och efter nödvändigasätt som
justeringar mångai fall i redan befintliga kan skeDettasystem.
antingen i form eller inblandning i bränslet. Med formren genom ren

dock oftas alkoholer med eller mindre inblandningstoravses en mer av
bensin. Inblandningen för förbättra kallstartsegenskaperna hosgörs att
alkoholema. svenska förhållandenFör inblandning på % bensin15är en
vanligast.

Vid inblandning alkohol i bensin kan uppståproblemav om
alkoholen inte intill vattenfri. Då inte bensin fårlöser sig iär näst vatten

eller mindre kraftig fasseparation. Metanol i sinärman annars meren
vanliga handelsform 100 procentig. Etanol kan dock inte i vanliganära
fall destilleras till cirka 96 %, i utsträckningän ärresten stormer
vatten.

Om i stället använder den avvattnade och därmed dyrare 100man
procentiga etanolen, eller den100 procentig metanol, kan inteäven
vanligt förekommande metoden på vattenbäddmed lagring i bergrum
förekomma. Om så sker kommer den alkoholen,i bensinen inblandade
till skillnad från bensinen, och problem medatt ta vattenupp
fasseparation uppstå.

Även de övriga för lagring och distribution bensin isystemen ärav
dag inte helt vattenfria måste vid inblandning alkohol bensiniutan av
byggas Inblandningen kan dock alternativ ske videttom. som
tankställets från etanoltank.separatpump en

Vid inblandning alkoholer i dieselolja krävs tillsats emulgatorav av
för undvika fasseparation mellan dieselolja och alkohol. Eventuelltatt
krävs tändförbättrare för kompensera för den minskningäven att av
cetantalet mått på tändvillighet inblandning alkoholer innebär.som av

Ecotraffic RD AB Ecotrafñc har på uppdrag Kommunikations-av
forskningsberedningen KFB gjort bedömning vilka åtgärderen av som
krävs för de befintliga distributionsätten så alkoholer ochatt attanpassa



96 Distribution alternativa drivmedel SOU 1996:184av

kan användas ersättning för bensin och dieselolja i såväletrar som ren
inblandad form,som

för studien har mål %Förutsättningen varit första 5att ettsom av
dieseloljeförbrukningen skall motoralkoholer ochbensin- och ersättas av

hand skall ske låginblandning i bensin såväldetta i förstaatt genom av
etanol. nåMTBE och ETBE alkoholer metanol och För attetrar som

målet % krävs därutöver användningtill de 5ansatta av renaomupp
ochi så kallade FFV-fordon,alkoholer bådei ottomotorer,

för och distribution,i tätortsfordondieselmotorer äventransport se
kapitel

för bensinEcotraffic anpassning distributionsnätetEnligt krävs en av
så alla delarbensinstation på såända från tankfartyg till sätt att

kräverbeständiga alkoholer.material Dettakonstrueras i ettär motsom
befintligadelar i detvisst utbyte nätet.av

blandningsutrustningochnyanläggning lagercisternerVidare krävs av
depåer.för alkohol vid

FFV-fordon, dvs.drivmedelskvalitet förinförandeFör rennyav en
tankmedkrävs utbyggnadinblandning bensin,alkohol med viss nyav

skall ske. Dettastationer där försäljningvissa deoch vid äravpump
Skulle påsaluförs.hur många bensinkvaliteterdelvis beroende på som

och högreblyersättningsmedelkvaliten medsikt nuvarandeden
tank ochfinnasdet på de flesta stationersvavelhalt fasas kommer attut

materialnödvändiga justeringartillgänglig efter av m.m.pump
ellerkräver ombyggdaalkohol i dieselmotorerAnvändningen renav

distributionsföretagochhos detankningsanläggningar transport somnya
bränsle.skall använda detta

7.2 RME

kandieselolja.bränsle kan DettavätskeformigtRME ersättaär ett som
dieselolja.och inblandning iske i både form genomren

befintligadistribution alkoholer kan detPå försätt avsamma som
Även här krävsdistributionanvändas vid RME.distributionsnätet av

fallså beständighet den i vissadock anpassning material motatt merav
ochgäller utsträckning slangaruppnås. Detta iaggressiva RME:n stor

packningar.
krävsform drivmedelskvalitetinförande RME i nyFör renav

skall ske. kantank och där försäljning Detutbyggnad med pumpny
blandningsutrustningtankar och eventuelltockså krävas ävenatt nynya

depåer.installeras vid
kräverdieseloljaRME eller RME blandad iAnvändningen av ren
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tankningsanläggningamaanpassning hos de enskilda användareav som
skall använda detta bränsle. För torde det dock oftastRME sigröra om
enskilda användare. Därmed kommer omfattningen betydligtatt vara av

storlek för alkhoholema. sig här ofta lantbrukaremindre Det rörän om
kalladeller små företag där tankningsanläggningen i fråga såär en

"farmartank" på några kubikmeter.

7.3 Naturgas

Compressed NaturalKomprimerad7.3.1 naturgas
CNGGas

komprimerade formför fordonsdrift vanligen i sinanvändsNaturgas
kompressionsstationer förochCNG. kräver ledningarDetta

högnationellt ledningsnät hartankstationer. Dådistribution till ett en
barafå lönsamhet i nationelltgår det inteinvesteringskostnad nätettatt

fordonsdriftförDistribution komprimeradför fordonsdrift. naturgasav
ändamål ifinns uppbyggt för andradetsker därför i nät t.ex.somsom

uppvärmning,ochindustriella processer
etablerat och delenfinns i södraSverigeI västranaturgasnätett av

fordonsdrift.mån föranvänds i visslandet. Där ävennaturgasen
fordons-utökad användning till såvälBefintligt medgernät somen

ändamål.andra
inland,södraexempelvis SverigesOm byggsgasnätet ut mot

andrameddettaStockholmsområdet och Norrlandskusten sker
sådanDock kommerhuvudmotiv användningen i fordon.än en

utvidgasfordon kanutbyggnad medföra användningen iävenatt att
kan därför kommaväsentligt. Fordonsanvändningen utgöra ettatt av

utbyggnad.viktiga inför eventuellt beslutflera underlag ett om
i fordon kräver andraAnvändningen typernaturgas avav

förgällertankstationer och lagringstankar i fordonen vadän som
vätskeformiga bränslen.

Vätskeformig LNG7.3.2 naturgas

överföras till vätskeform.nedkylning till -l62° CkanNaturgas genom
påfår drivmedel kan hanterasmedförDetta sättettatt ettman som

det krävsskillnad dockliknande det för dieselolja och bensin. En är att
vätskeformigaför och denandra utrustning lagring transporttyper avav

lagringstank förisoleradtill tankstationen. Det krävs även engasen
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bränslet ombord på det fordon där det används.
förSverige används för närvarande ingen vätskeformigI naturgas

fordonsdrift. USA används sådant drivmedel i viss begränsadI
utsträckning.

Biogas7.4

mycketsammansättninguppgradering biogas till sinEfter rening och är
förförutsättningarnade produktrelateradelik Detta gör attnaturgas.

ungefäranvändning biogas ochochdistribution äräven naturgasav
desamma.

tillgå i kvantiteterBiogas finns dock inte naturgas.att somsamma
landet ochhelafinns vidare spriddRåvaran för biogas över

småmånga relativtsannolikhet ske imedproduktionen kommer attstor
samdistributioneventuellförgasningsanläggningar. Detta gör att aven

därske i de delar landetbara kanbiogas och naturgasnätnaturgas av
skebiogas då börproduktionenfinns näraävenattsamt av

fördistributionsnätet naturgas.
Även ske ikandelar landetdistribution biogas i vissa avavom

effektivadetdock tveksamt dettadet sättetär mestnaturgasnätet är om
Dååren.fall defordonsdrift i varjeanvända biogas för närmasteatt
påsmå volymerrelativtdecentraliserat och ibiogas skerproduktion av

bränsle i förstaför dettaproduktionsställe talar mycketrespektive att
dagligenpå plats i fordondistribueras användashand inte bör utan som

påExempeleller tankstation.uppställnings-återkommer till samma
medoch distributionsfordonlokalamöjliga användare är transport-

fordonsflottan.omfattningbegränsad av

LPGMotorgas7.5

övergå tillbringasmåttlig kompressionLPG kanMotorgas attgenom
slutetkräverstadium. Dettavätskeformigt gör ettatt motorgasett

distributionsmässigtDärmed intarhanteringssystem. motorgasen en
alkoholer/etrar ochdieselolja ochtill å sidan bensin,mellanställning ena

naturgas/biogas.å andra sidan
blandninggasol i formunder produktnamnetMotorgas säljs avav en

helaolika ioch sker tillhuvudsak butan. Leveransi orterpropan
och i viss månanvändning inom industrinför i första handSverige även

tågtankvagnar.sker oftast speciellaiuppvärmning. Leveransematill
fordonsdrift.förgasblandningen användsnämndaDen ävenovan
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distributionsmöjlighetema ökad användningSett till är motorgasen av
då i dag finns heltäckande distributionsnät,fullt möjlig det redan ett om

andra ändamål.i första hand tillän
Sverige,i mycket utsträckning ihar tidigareMotorgas använts större

allmännapå relativt antalmöjlighet till tankningmed stortett
dock dennabl.a. ändrade Skatteregler harPå grundtankstationer. av

allmännade åren, och antaletkraftigt minskatanvändning senaste
finns detmycket begränsat. dessai dag Utövertankstationer är en

i lokala fordonsflottor,omfattande användningbetydligt t.ex.sommer
självfalletfall harfabriksområden. I dessaarbetsfordon inom egnaman

inte helleri dessa fallaktuella fordonen. Detför detankstationer är
ochför lokalaandra fordondå harovanligt transporterävenatt man

pådrivsdistribution motorgas.som
kräveranvändningökad allmänpåEn attmotorgasnytt nyaav
och dieseloljaför bensinbefintliga sådanaellertankstationer byggs att

nödvändigaförmed denoch förseskompletteras,byggs motorgasom,
och tankning.för lagringutrustningen
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ochför produktionPrisbild8 råvaror,
distribution

slutsatssammanfattadeMin

överstigerdrivmedlenför alternativaProduktionskostnadema de
förimportkostnademaellerproduktions-eller mindrei dag mer

förhöjdakommerTill dettabensin.ochdieselolja
mångafordon ikapitalkostnader fördistributionskostnader, samt

drivmedelskostnader.driftskostnader, exklusivefall ökade

produktionskostnadenkanproduktionsteknikBeroende på råvara, m.m.
olikaiför drivmedel delas poster.upp

produktionförkostnadfinns delsdrivmedelbiobaseradeFör aven
drivmedel.till färdigtråvaraför konverteringkostnadråvara dels aven

på fleradelaskan sedanför råvaranKostnaden t.ex.poster somupp
sinkan ikonverteringKostnaden förkostnad för odling, transport m.m.

framställas,skalldrivmedelråvara ochpåberoende typtur, somav
jäsning,hydrolys,förgasning,på fleradelas syntes,poster t.ex.somupp

isomeriseringdehydratisering, m.m.
och delsför utvinningkostnadfinns delsdrivmedelfossilaFör enen

Är utvinns blirråvara. dettill färdigkonverteringkostnad för gas som
då det imarginellkonverteringen relativtefterföljandeden stort sett
komprimering vidmindre reningtorkning ochbara sig samtrör om

Är kostnaden förtillkommerutvinnsdet oljatankstation. som
produkterolikaråoljan isepareringdet villrafñnering, samtsäga av

ingående komponenter.oljanförändring ivissäven av
kostnad förfinnsdrivmedelsamtligaFör oavsett enursprung

till användarna.distribution ut
prisuppgifter från delssammanställningkortNedan görs aven

konsulter. viktigtoch Detmyndigheterdelsbränsleproducenter, är att
aktuella drivmedlenför vissa dede priserkomma ihåg att anges avsom
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uppskattningar då någonär tillverkning eller marknad interena ännu
finns eller i fall mycket begränsad. I vissa fallär detvart är
uppskattningar vad framtida teknik kommer innebäraattav en
kostnadsmässigt.

Priset för vissa de alternativa drivmedlen så kalladeärav
altemativpriser, dvs. pris eller något underskriderett motsvararsom
priset för det bränsle inklusive eventuella merkostnader förersätter,man

utrustning tankningsstationer.t.ex.ny som
Man bör också medveten priser på drivmedel mycketatt ärvara om

rörliga och de "dagspriser" här på grundatt mängdsom anges, av en
faktorer ränteläget, oroligheter i berörda delar världen,t.ex.som av
världshandelspolitik mycket fort kan förändras. Hur räntan sättsm.m.,

naturligtvis viktigt för det slutliga utfallet. Svensktär Gastekniskt Center
SGC har påpekat deni utredning redovisas i kapitelt.ex. att man som
8.3 endast tagit med bankräntan kalkylerna.i Enligt SGC:s uppfattning
bör generellt byggas upplåningsräntan plusräntesatsen upp av
avkastningskrav alternativt realräntan plus avkastningskrav plus
inflation. Nedan angivna kostnader för de alternativa drivmedlen bör
jämföras med vad det kostar importera eller producera bensin ochatt
dieselolja. Ecotraffic har uppgivit importpriset för bensin ochatt
dieselolja årunder 1994 i snitt låg på 1,05 kr liter för bensin blyfriper

oktan95 och kr liter för1,08 dieselolja,per
Årsmedelpriset vid exklusive och andra skatter,pump, moms

uppgick år för bensin och dieselolja i snitt till 2,10 respektivesamma
2,83 kr liter,per

I nedanstående figur från Svenska Petroleum Institutets SPI
årsrapport för år 1995 redovisas årsgenomsnittet löpande priser förav
bensin 95 oktan.

årsgenomsnittBensin 95 oktan löpande priser- -
B Skatt

Produkt

åå
www-w,...
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påpekas många storkonsumenter, företag ochbörDet att t.ex.som
drivmedel oftast resulterar imyndigheter, köper i bulk, vilket ett

betydligt lägre pris räknat liter.per
på kronorhar genomgående dollarpris 7,5I beräkningarna ett

priset. Förhållandena dock desammaoaktat det i dag lägre äranvänts
påverkar iförändring dollarprisetdollarpriset och storoavsett en av

alla drivmedel.utsträckning

Råvarukostnad1

skogsråvara8.1.1

förråvaruprisetEtanolutveckling SSEU uppskattarSvenskStiftelsen
fabrik,MWh fritttill mellan kronorskogsråvara i Sverige 40-100 per

etanolproduktion. Dåför aktuella kalkylerharDessa priser använts av
medmassaindustrinskogsråvara tillpriset förpris understigerdetta

risk för konkurrensfinns någonSSEU det intecirka %50 att omanser
etanol ochråvaran mellan massa.

skogsråvarafrånproduktion etanolenergiverkningsgraden förOm av
etanol blir 160-400råvarukostnaden fördettill % innebär25 attansätts

MWh.kronor per
frånmetanolproduktionenergiverkningsgraden förOm av

förråvarukostnadendettill % innebär55skogsråvara attansätts
MWh.kronorcirka 70-180metanol blir per

Kommunikationsforsk-har på uppdragEnergi ABAtrax av
årligadeuppskattningoch NUTEK gjortKFBningsberedningen aven

m3 etanol föroch distribuera 500 000producera lkostnaderna för att
grund förtillingår det material liggerifordonsdrift, Rapporten som

Kommunikationskommitténtilloch NUTEK:sKFB:s rapport
%år 15för till 2010beträffande kostnadernaKomKom ersättaatt av

redovisadedrivmedel. detbiobaserade Ioch dieselolja medbensin
drygt 200från träråvara tillråvarukostnaden för etanolmaterialet anges

m3 etanol.årlig produktion 100 000kronor MWh, vid avper en

Spannmål8.1.2

Riksförbund LRF har på uppdrag LantmännenLantbrukarnas av
samhällsekonomiska konse-gjort beräkning deEnergi AB en av

harBeräkningarnaetanolproduktion från spannmål,kvenserna av
m3 år, däretanolanläggning för produktion 56 500avsett peraven
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m350 000 används drivmedel i eller blandad form församtsom ren
produktion drivmedelskomponenten ETBE.av

Som råvara har antagit blandning hälften och hälftenveteman en av
korn till pris kr kg,0,9 vilket ungefär %80ett motsvararav per av
marknadspriset kontraktspris. Den totala kostnaden för inköp råvaraav
uppskattas till miljoner kronor144 år.per

m3Råvarukostnaden för l metanol blir därmed kronor Om2 880
m31 etanol MWh5,9 blir råvarokostnaden MWhantas motsvara per

därmed knappt 500 kronor.
Lantmännen Energi AB har gjort bedömningen kr1,10attsenare per

kg spannmål fritt Lantmännens siloanläggningar uthålligt pris iär ett
dagens penningvärde för den spannmål vete eller korn användssom
i etanolproduktionen. Råvarukostnaden för etanol blir i så fall 3 520

m3kronor eller knappt 600 kronor MWh. Om dennaper per
bruttoråvamkostnad för etanol krediteras med marknadsvärdet för den
foderprodukt produceras samtidigt med etanolen blirsom

m3nettoråvarukostnaden cirka kronorl 750 eller cirka kronor300per
MWh.per

Atrax harEnergy AB i sin till och NUTEK,KFBrapport
uppskattat råvarukostnaden för etanol från spanmål till mellan och300

kronor MWh beroende på650 storleken på produktionenper
m3400 etanol år.000-850 000 per

8.1.3 Raps

har på uppdragLRF Lantmännen Energi AB gjort beräkningävenav en
de samhällsekonomiska konsekvenserna eventuell produktionav av en

Beräkningarna harRME, anläggning för produktionavsettav en av
m330 34 år.000 000 RME Den producerade RME:nton antasper

användas dels i dieselmotorerRME dels till låginblandning isom ren
m3dieselolja. produktionFör 30 000 34 krävs000 RMEtonav

fås30 000 rapsolja pressning rapsfrön.97 000ton tongenom av
Rapsoljan i beräkningen köpas till pris miljonor125,1antas ett av

m3kronor. Råvarukostnaden rapsolja för blir därmed cirka1 RME
m33 680 kronor. Om 1 RME MWh blir9,4antas motsvara

råvamkosmaden MWh cirka 390 kronor.per
Lantmännen Energi AB har uppgivit priset på rapsfrö försenare

tekniskt ändamål till kronor1,7 kg fritt fabrik. Nettokostnaden förper
m3.raffinerad rapsolja uppgår till 3 500 kronor Då harper

bruttokostnaden krediterats med intäkter från foderprodukt som
framställs samtidigt med rapsoljan. För RME blir därmed
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kronor MWh.råvamkostnaden 370 per

8.1.4 Naturgas

ske pånaturgasintroduktionen i SverigeskallriksdagsbeslutEnligt
marknadenpåskall introducerasgrunder, dvs.kommersiella naturgasen

kundenergislag.övriga tillgängliga Föri fri konkurrens attgentemot en
investering,inräknathans totala kostnader,krävsskall välja attnaturgas

medjämförtkvalitetsförbättring blir lägreunderhåll,drift och m.m.,
mindretill kunder medVid leveransalternativa energislag. uttag, t.ex.

prissättningenskerleveranserprislistor. Försmåhus, tillämpas större
avtal.genom

dvs.princip påfordonsdrift prissätts itill sättNaturgas samma
tänkbaraför andraaltemativkostnadpå kundenspris baserasgasens

driftkostnader.beaktande övrigameddrivmedel av
kostnadernasammanställtfrånpå uppdrag NUTEKharSydgas AB

anpassad föri Sverigeutbyggnadför naturgasnätetstörre aven
GasteknisktSvensktdieselolja.bensin ochhandi förstaersättning av

ytterligareochunderlagsmaterialethar bearbetatSGCCenter AB
och inedanangivnabehov. Kostnaderutredningensdet tillanpassat

arbete.från dettaavsnitt härrörkommande
konditioneringutvinning,inkluderarRåvamkostnaden för naturgas

mängdpåimportstation.till svensk Baserati römätsamt transport en
årsvolymen,belägenhet,gaskällansfaktorer såsom t.ex.

svenskråvarukostnaden viduppskattasvalutakursbelastningsfaktor, etc.
årsi 1996MWhoch kronormellan 70 100importstation till per

beroendeocksåförRåvarukostnadenpenningvärde. ärnaturgas av
på råolja.världsmarknadspriset

Motorgas/gasol8.1.5

påefterfråganochberoende tillgångpå gasol starktRåvarupriset är av
skerproduktionendärOroligheter i delar världenvärldsmarknaden. av

spriddproduktionenpåverkar världsm arknadspriset, överär ettäven om
världsdelar.antalstort

reglerasfartygsleveransSverige viaImportpriset till t.ex. av
iråvambörsenantal noteringar påvärldsmarknadspriset via t.ex.ett

antal faktorerför detRotterdam. Liksom är stortnaturgasen ett som
stark kopplingfartygets storlek, haroch då bl.a.påverkar priset ensom

tillanslutninglagerkapaciteten istorlek ochtill importhamnens
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importhamnen. generella kanI råvarupriset år för1996 gasoltermer
levererat till svensk mottagningsterminal uppskattas mellantillstörre
175 och dollar225 Med valutakurs på kronor dollar7,5ton.per en per

värmevärde på 12,8 MWh det råvarupris påsamt ett ton ettper ger
100-130 kronor MWh.per

Biogas8.1.6

Råvarukostnaden och i viss mån produktionskostnaden för biogasäven
producerad vid slamrötningsanläggningar ofta till noll, eftersomsätts

uppkommer restprodukt vid slamstabilisering.gasen som en
med efterfrågan för biogas ökar byggs det i dagI takt att

anläggningar förutom slamstabilisering andraäven rötar typersom av
såsom slakteriavfall och avfall från livsmedelsindustrinorganiskt avfall

eller från restaurangnäringen.
anläggningar råvarukostnaden förGenerellt för dessa ärtyper attav

den biogasen starkt beroende det alternativaärutvunna av
för den aktuella avfallsproduktenbehandlingspriset samt av

kvittblivningskostnaden/inkomsten för uppkomna rötrester.
konkurrenskraftigttill kund måsteDet slutliga gaspriset vara
grunden för denkundens ordinarie bränsle. Detta bildargentemot

alternativa prissättningsmodell i dag ofta tillämpas.som
årdriftsätter Linköpings Biogas AB under 1996I Linköping en

behandling slakteriavfall och samtidig produktionanläggning för avav
fordonsdrift. Alternativ prissättning tillämpas vid försäljningbiogas för

altemativprisetbiogasen till kund. Produktionskostnader överstigandeav
till kund måste täckas slaktbehandlingsavgiften förmodadesamtav
inkomster från försäljningen för investeringskalkylenrötrester attav
skall uppfylla beslutskriteriema.

saknas i dag för i generellaUnderlag att termer ange en
råvanrkostnad för biogas producerad organiskt avfall, framför alltur

utformningberoende på varierande behandlingsavgifter varierandesamt
för de olika substraten. Renhållningsverksföreningenanläggningar ärav

dock fram klarläggai färd med utredning i syfteatt ta atten
förhållandena.

fall biogasen produceras från för dettaFör det gröda odlatsatt som
ändamål SGC uppskattat MWh,har kostnaden till cirka kronor250 per
5 Priset för grödan mycket beroende vilka trädesregler ochär av
subventioner kan komma från värderingMedstaten.som aven

fördelenexempelvis med "öppna landskap" och gödsling med organiskt
gödselmedel kan kostnaden för gröda för biogasproduktion komma att
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5sänkas,
Försäljningspriset på deponigas varierar för mellannärvarande 45-

230 kronor MWh med medelpris till värmeproducerande kundettper
MWhf.på kronor110-120 per

Produktionskostnad8.2

produktionskostnader inklusiveSamtliga nedan ärsom anges
tillgodo-kapitalkostnader och intäkter från eventuella biprodukter är

räknade.

Etanol8.2.1

Skogsråvara

etanol harför cellulosa- eller spannmålsbaseradProduktionskostnaden
flertal utredningar.beräknats eller uppskattats i ett

inklusiveför etanol från skogsråvara,Produktionskostnaden
CASH,något på tillverkningsteknikenvarierar beroenderåvamkostnad

dock inteförbehandling. Skillnaden bedömsCHAP eller enzymatisk
8%,10större änvara

cellulosabaseradproduktionskostnaden förSSEU uppskattar att
cirkakronor liter år till 2,50från cirka 7,20 1980etanol reducerats per

årkronor liter 1993,per
"Biofuels Theof har i sinUS EnergyDepartment atrappoprt

USA till cirka kronorCrossroads" prognosticerat priset i 2010 1,4 per
jämförelsekostnad bl.a. baseras på den i USA, iliter. Detta är en som

betydligt lägre kostnaden för råvara.med Sverige,
nedanstående tabell sammanställts SSEU sammanfattasI ettsom av

beträffandeflertal bedömningar gjorts de årende 16senastesomav
för etanol från biomassa.produktionspriset
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Tabell Produktionspris för8. 1 etanol

Studie/Process/År Produktionspris för 95 %-ig etanol fritt fabrik
SEK/1 95 %-ig

prisnivå början/mitten 90-taletav

Bedömd Prognos Prognos Prognos Anm
vid utredn. 2000 2005 2010
tillfället

USA cellulosa 7,201980,

CASH, 4,00-4,501991

LTH, cellulosa, 4,00-4,50enzym,
CASH, CHAP, 1993

cellulosa,USA, 2,50 1,40enzym
1993

Elam, Cellulosa, 1994 3,20-4,05

Östman, cell, FlertalCASH 5,00
spannmål, 1994 3,75 rapporter

ÅF/IPK, Pris vidCASH, 2,75-3,25
etablerad1995enzym,
teknik

förstudier, StudierSSEU med3,50-4,00 2,50-3,5O
integrationCASH/enzym, 1995-96

Projekt Avskrivnings-SVEA, 3,50
spannmål, 1996 tid 7 ârca

VerkligUSA spannmål, 1996 2,50 2,10
produktion

nischerVissaSWAN-Biomass. USA 1,80
visoch pentosjäsn, retur-exenzym

fiber och ris-cellulosa, 1996
halm 1,40ca

på liter ochVid produktionskostnad 2,50-3,50 kronor ettperen
m3MWh fås produktionskostnad för etanolenergiinnehåll på 5,9 per en

på till knappt kronor MWh.drygt kronor 600400 per
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NUTEK,3°,harAtrax Energi AB i sin till ochKFBrapport
cirkauppskattat produktionskostnaden för etanol från skogsråvara till

m3etanol, vid produktion på etanol950 kronor MWH 100 000enper
år.per

Spannmål

åroch genomförde 1991Lantmännen LRF,Agroetanol AB, ägssom av
etanolfabrik.spannmålsbaseradförprojekteringomfattande storav enen

förprojekteringen.uppdaterathar under åren 1995-1996Agroetanol
med kapacitetsig till anläggningdärvid koncentreratMan har avenen

m3 vidskulleprocentig vara. Anläggningenetanol 100cirka 55 000
spannmål.förbruka cirka 150 000produktionfull ton

till kronoretanolen har beräknats 4,00Produktionskostnaden för per
MWh.cirka kronoretanolfabriken eller 675liter fritt per

och NUTEK,till KFBhar i sinAtrax Energi AB rapport
mellanfrån spannmål tillför etanolproduktionskostnadenuppskattat

storlek påpåMWh beroendekronoroch 050700 kronor l per
m3 år.000-850 000produktion 400 per

8.2.2 ETBE

frånETBEför produktionbeträffande prisetuppgiftNågot tydlig av
kanför MTBEgått få. Påetanol harbiobaserad sättatt somsamma
förhögreproduktionskostnadendock bedöma änärävenatt omman

ellerblandas i säljas tillETBEså kan den bensinetanol sammasom
grundpådirekt.etanolen inblandats Dettaprislägre änrent avomav

oktantal.energiinnehåll ochgäller"mervärde" vadETBE:s t.ex.

Metanol8.2.3

världsmarknadeni dag pådominerande delen denheltDen av
Produktionenråvara.mängden metanol hartillgängliga naturgas som

på till 850 000anläggningar med kapacitetsker i relativt stora uppen
år.ton per

siktpå långhar beräknat kostnadenCalifornia CommissionEnergy
dollarfrån till cirka 0,13producerad metanolför storskaligt naturgas per

harkronor. Groccoliter vid växelkurs 7,500,98 kronorliter en omper
anläggningpå metanol från storskaligprisetår uppskattat1993 en ny
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i US Gulf till cirka dollar liter vid gaskostnad på0,12 2,15area per en
dollar GJ,per

från förgasadMetanol framställd biomassa i dag igörs ytterst
svårtbegränsad omfattning. Det därför kvalificeradär göraatt en

prisnivån påuppskattning biometanol. Nils Elam har år 1994av
förberäknat produktionskostnaden biometanol från svensken

m3 år till cirka kronor vidanläggning på 149 000 2 liter ettper per
råvara/metanol på cirka % och råvarukostnad påenergiutbyte 55 120en

kronor MWh,per
produktionskostnad på kronor och2,0 literVid etten per

m3 förpå MWh blir produktionskostnadenenergiinnehåll 4,4 per
kronor MWh.metanol cirka 450 per

8.2.4 MTBE

på fossil kostar %gjorts metanol i dag cirka 40MTBE änmersom
tillsäljasinblandning i bensin kan dock bensinenmetanolen. Vid

på grundmetanolen blandats in direkt.pris Detta avsom omsamma
oktantal.form högre energiinnehåll och högremervärde iMTBE:s av

ochRapsolja8.2.5 RME

rapsfrö,Produktionskostnaden för rapsolja, råvarukostnaddvs.
3,60till cirkaoch rafñnering, har kapitel redovisatspressning i 8.1.3

intäkttillgodoräknandekostnad dåkronor liter. Denna innefattar avper
foderersättning.från försäljning biprodukten rapsmjölav som

gjortharKarlshamn AB,AB, ochRapsester Lantmännenägssom av
m3 år.000förstudie RME-fabrik med kapacitet 30 peraven av en en
och efterkapitalkostnaderProduktionskostnaden för inklusiveRME

uppskattadesfettsyratillgodoräknande sidoproduktema glycerol ochav
på 9,20energiinnehålldå fritt fabrik. Medtill 4,50 kronor liter ettper

m3 kronorknappt 490energiinnehållMWh blir kostnadenRME perper
MWh.per

8.2.6 Naturgas

svenskvidnaturgaskostnadenredogjordes förkapitel 8.1.4I
importstation.

CNGför komprimeradProduktionskostnaden naturgas som
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torkning ochuppkommer vid tankstationer innefattar kompletterande
och bar.komprimering till tryck mellan 200 250filtrering ettsamt upp

beräknatSGCutredningsmaterial från Sydgas AB harpåBaserat
och kronorför tankstationema till mellan 70 85kapitalkostnaden per

ochtankstationema till mellan 50 60drift och underhållMWh samt av
MWh.kronor per

kronoroch 145produktionskostnad alltså till mellan 120Total antas
uppfördafrån hittillspå erfarenhetsvärdenMWh och byggerper

uppgåendemarknad i Sydsverigepå tänkttankstationer applicerade en
antagandenpå antalGWh. Beräkningen byggertill drygt 300 ett

dagensjämfört medrationaliseringarochavseende besparingar
kostnadsnivå.

8.2.7 Motorgas

SGCbestår enligtmotorgashanteringförsärkostnaderSlutledets av
underhållskostnader.drift- ochpå anläggningaravskrivning samt

Utveckling ABfrån Stratecoutredninghänvisning tillMed uppgeren
lagringskapacitettankstation, medförkostnadenSGC den årliga enen

kronor.och 160mellan 130 000 000tillpå cirka 9 ton,
villvecka, detgånglagringskapaciteten sägafallI de omsätts en per

kronortill 360år, detta 290cirka 450 tontotalt motsvararton perper
uppgårendastfall omsättningenMWh. dekronor Itill 28eller 23 per

MWh.kronordetta till 56vecka 46till 4,5 motsvararton perper
tillproduktionskostnadenlokalabör därför dengenomsnitt sättasI

MWh.kronormellan och 5030 per

Biogas8.2.8

produceradråvarukostnaden för biogasinklusiveProduktionskostnaden
oftaharslamrötningsanläggningar för avloppsvattenkommunalavid

restprodukt viduppkommereftersomtill nollsatts ensomgasen
stabiliseringenbiologiskaalltså denslamstabiliseringen. Det ärär som

säljs för vidarefallbehandlingen. dehuvudmålet vid I gasen
idvs. prisetaltemativprissättning,används oftastanvändning sätts

på det bränsle detförhållande till priset ersätter.
beroende pågröda uppgår,biogas frånför produktionKostnaden av

MWh,kronorstorleksordningen 350-500anläggningsstorlek, till i per
MWh,uppgår till cirka 250 kronorför grödankostnaden pervarav

beroendefordonskvalitetbiogas tillför uppgraderingKostnaden ärav
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faktorerantal rågasflödets storlek, renhetskrav påett t.ex.av som
produktgasen, mängd och icke önskvärda rågasen,ityp av gaser
finansiella kostnader, utnyttjandegraden och använd reningsteknik.
Beroende de nämnda faktorerna uppgår reningskostnaden till mellanav
50 och kronor MWh.150 per

Kostnaderna för komprimering- och tankningsanläggningar ocksåär
beroende ovannämnda faktorer i eller mindre omfattning ochav mer
uppgår till i storleksordningen 70-110 kronor MWh.per

Sammantaget blir därmed kostnaden för uppgradering, komprimering
och tankning biogas totalt 120-260 kronor MWh.av per

8.3 Utvärdering produktionskostnader förav

alkoholer, och biogasetrar

ÖstmanAnders har för Kommunikationsforskningsberedningens KFB
räkning utvärderinggjort produktionskostnader för etanol,en av

och biogas,metanol, MTBE, ETBE
harProduktionsstorlekama valts efter vad bedömt rimligsom som

kapacitet respektive teknikför dagens tekniknivå:
m3Etanol spannmål eller träråvara, ton år,60 000 45 600ur per

nedskalning till år.8 000samt ton per
träråvara,Metanol 240 000 år, nedskalning tillton samtur per

50 år.000 ton per
Biogas avfall, 800 metan år, uppskalning tillton samtur gas per

år.8 000 ton per
MTBE och ETBE, 70 år.000 ton per

tekniker för produktionDe valts är:som
Etanol spanmål, Chematurs kontinuerliga jäsningsprocess.ur
Etanol träråvara, CASH-processen.ur
Metanol träråvara.ur
Biogas avfall, mesofil jäsning temperaturintervallet 35-40° Cur av

blandning avfall och jordbruksprodukter.en av
Produktion i anläggning kopplad till isobuten källaärsom
raffmaderi eller krackeranläggning.

Råvarupriser har enligt följande:ansatts
Spanmål, kronor kg med foderbiproduktvärde0,80 0,50ettper om

kg.kronor per
kWhTräråvara, med bränslebiproduktvärde8 öre ävenettper om
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kWh.det 8 öre per
medankronorintäkt på 200Avfall, har tonansatts peren

kg,kronorpris 0,50jordruksproduktema har ansatts ett perom
till kronorfrån gödningsinnehållet 30utgåenderötslam har värderats

ton.per
kronor kg.Isobuten, 1,50 per

dennabankränta för% vilkethar till 10Räntan typmotsvarasatts anses
år vilkethar till 15Avskrivningstideninvestering. satts ger enav
primärresultaten.nedanstående tabell redovisas%.cirka 13 Iannuitet av

ibiogas krmetanol ochför etanol,ProduktionskostnadenTabell 8.2
MWhkg samt perper

kr/MWhkr/kgKapacitetPRODUKT
ton/år

667kr/lz3.7545.600 4.91spannmålEtanol ur

891z5kr/l6.5645.600träråvaraEtanol ur

401kr/lzl.802.22träråvara 240.000Metanol ur

kr/m3n 880m810.49800avfallBiogas mmur

993z5.55 kr/l7.318.000spannmålEtanol ur

1853kr/lzl0.358.000 13.64träråvaraEtanol ur

kr/l 718z 3.2050.000 3.99träråvaraMetanol ur

kr/m3n 3944.69 z3.35avfall 8.000Biogas mmur

påstorlekarrimligakommersielltmedtabellen blirframgårSom av
ochmängd-räknatbådemetanol billigastanläggningarna per

energienhet.
Dock kräveralternativet.billigasteuppskalning detblir vidBiogasen

Östman vidlokaliseringstorlek enligtdenna tätortanläggning aven
tämligentillämpningeninnevånare vilketminst 500 000med gör

begränsad.
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För produktion MTBE och ETBE har deansattsav
produktionskostnader erhållits för metanol och etanol träråvarasom ur
240 respektive000 45 600 år isobuten pris enligtton ton samt ettper

Resultaten beräkningarna produktionskostnad för MTBEovan. av ger en
2,32 kronor kg och för ETBE 3,80 kronor kg.ärsom per per

ÖstmanDe beräknade kostnaderna för MTBE och jämförETBE med
de internationella priserna ligga på omkring kronor kg2som anges per
respektive kronor kg vid växelkurs2,25 kronor.7,5per en om

Östman diskuterar också de enligt hans uppfattning framtida
utvecklingsmöjlighetema för de aktuella bränslena och hur detta
påverkar prisbilden. Sammanfattningen denna diskussion redovisasav
i nedanstående tabell

framtidaTabell Potentiella, produktionskostnader8.3

ton/år Produktionskostnad Potentiell teoretiskPRODUKT
produktionskostnadmed "dagens

tekniskateknik" kr/kg utan stora
genombrott kr/kg

Etanol spannmål 45.600 4.91 4.5ur

Etanol 45.600 6.56 5.4 5.25träråvaraur

Metanol 2.0240.000 2.22träråvaraur

Biogas avfall, 800 10.49ur m m

MTBE och ETBE 2.32 3.80o

ÖstmanSammanfattningsvis konstaterar bl.a. att:

De biobaserade produkterna dyrare i tillverkning etableradeär än
fossila produkter.
Produktionskostnadema för de studerade drivmedlen ligger mellan

och kronor kg eller2 drygt 10 kronor MWh. För400överper per
bensin och diesel har motsvarande tillverkningskostnad eller
importpris under år 1995 varit mellan och kronor kg1,30 2,50 per
eller i storleksordningen 130-250 kronor MWh.per

flertalet de studerade drivmedlen gällerFör attav
produktionskostnaden det slutliga hanterings-priset, inkl.motsvarar
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distributionskostnader skatter, på dagens drivmedel.och samt
ochkonkurrens mellan de studerade drivmedlenmarknadsmässigFör

subventionering.drivmedel krävsdagens

Distributionskostnader8.4

ochAlkoholer8.4.1 etrar

bedömningpå uppdrag KFB gjortRD AB harEcotrafñc avav en
vidalkoholer ochför distributionerforderliga åtgärder etrarav

fordonsdrivmedel,användning som
mål %första 5har varitför studienFörutsättningen att ett avsom

ochmotoralkoholerdieseloljeförbrukningen skallbensin- och ersättas av
såväli bensinske låginblandninghand skalli förstadettaatt avgenom

nåetanol. Förmetanol ochETBE alkoholerochMTBE attetrar som
användning% krävs därutövermålet 5till de ansatta renaavomupp

ochFFV-fordon,kalladei såi bådealkoholer ottomotorer,
och distribution,förtätortsfordoni ävendieselmotorer transport se

kapitel
distribuerastorskaligtförmerkostnadenlångsiktigaDen att

ökartransportarbeteförför bensinalkoholbränsle i stället genomsamma
ochlagrasfraktas ochenergiinnehåll måstevolym lägrestörreatt en

drivmedel hållas i lager.värde dyrareäven störreett
bensin harför fördistributionsnätetanpassningKostnaden avav

medförvilketkronor,till 650 miljoneruppskattatsEcotrafñc en
cirkavilket 20liter bensin,på öremerkostnad 1,5 motsvararöre perper

alkohol.liter inblandad
drivmedelskvalitetheltinförandetkostnaden förVidare har en nyav

uppskattatsalkohol%alkoholbränsle med 85i form änrent merav
årskostnadunder år, vilketkronor 10miljonertill cirka 725 som

uppnåttsfemprocent-måletdåalkohollitercirka 25 öremotsvarar per
ochbensintotala volymendenlitereller cirka l öre avavper

dieselolja.
Övriga administrations- ochförsäljnings-,kostnader i form av

inte öka.och pålägg bedömsdriftkostnader
merkostnaden på grundtotalaEcotraffic denuppskattarSammantaget

etanol och drygt% förtill drygt 20distrubutionskostnaderökadeav
distributionen påtotalkostnad förmetanol.% för Detta30 motsvarar en

bensinekvivalent i stället för denliterrespektivecirka 115105 öre per
liter.på cirkakostnaden 85genomsnittligai dag öre per
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8.4.2 RME

AB har på uppskattatLantmännen Energi uppdrag utredningenav
fördistributionskostnaden RME. Med distributionskostnad avser man
förjämförande kostnader RME och MKl dieselolja vid lagring i

svensk hamn respektive kostnader för lagring vid svensk
distributionskostnaden ingår kapital- ochproduktionsplats. I lager-,

transportkostnad.
m3för dieselolja kronorHamnlagringskostnad MK l 30-50är per

m3.lagringstankar Omloppshastighetenoch månad 1 000-3 000om
Hamn/produktionsplatslagringskostnad förmånader.i genomsnitt 2är

m3 lagringstankoch månadkronorRME 65-85är omper
m3. veckor gånger år. MedOmloppstiden 1,5 eller 40100-200 är per

lagringskostnadoch import alltså skillnaden inuvarande produktion är
m3.kronor hamnkostnadoch dieselolja 35 Attmellan RME tas upp

månproducerad i visspå inhemskt RMEför RME beror ävenäven att
Sverige med fartyg.inomtransporteras

m3räknas kronorKapitalkostnaden för dieselolja brukar till 8-12 per
påmånad beräknatför den kronoroch månad och RME 40är per
m3m3 kronorför dieselolja och 4 750kronorvaruvärdena 1 200 perper

för RME.
OT-tariffer. Medkostnadsmässigt enligtDieselolja transporteras

finns i Sverige ochantalet lagringsplatserhänsyn tilltagen somsom
transportkostnad.fartyg får högremed RMEkanäven angöras en

ha transportkostnad motsvarandeGenomsnittligt beräknas RME en
m3.kronor högre kostnadOT-tillägget dvs. 85-165dubbla per

distributionskostnadema för med dagensSammantaget RMEär
m3 för dieselolja.cirka kronor högreförsäljningsvolym 200 änper

liter.Omräknat till detta cirka 20literpris öremotsvarar per

Naturgas8.4.3

såvälDistributionskostnaden för till fordonsdrift bestämsnaturgas av
lokala förhållanden.regionala som

kanutbyggnad till mellansverigeeventuellVid naturgasnätetaven
marknad, exklusiveEnergikommissionens utläsas totalrapport att enur

kostnadpå TWh skulle möjlig nå tillfordon 20till att avvara engas
lokaltkronor i 1995 års penningvärde,miljoner7 700-9 000

årsinräknat. Utslaget innebär detta med 30distributionsnät
% nominell kronor MWh.avskrivningstid och till 13 50-60ränta, per

SGC drifts- och underhållskostnaderenligtTill detta kommer även som
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uppskattas till kr MWh.15-20 per
ochdistributionsnäten kostnadsberäknas ilokalaDe rapporten

påfordonsdrift ingå i tidigare nämnda kostnader baseratförutses för att
stamledning eller ikan ske i anslutning tilletablering näranära

lokala distributionsnäten.anslutning till de
fordonsdrift sänkermarknaden med tillutökningEn ävennaturgasav

ovanståendedistributionskostnaden. Samtidigtspecifikaden görs
bedömsochlokalt distributionsnätavseendeavgränsning sammantaget

varandra.dessa effekter utta

Biogas8.4.4

lokalaheltfordonsdrift bestämsför biogas tillDistributionskostnaden av
förhållande tillplacering iProduktionsanläggningensförhållanden.

föravgörandeheltpå gasledningen,dvs. längdentankstationen, är
SGCenligtkan därförDistributionskostnadendistributionskostnaden.

generellt.uttryckas

8.4.5 Motorgas

lagerhållning,centralinkluderarförDistributionskostnaden motorgas
lokal lagertank.överpumpning tillsamttransport

kronorSGC till 500-700har beräknatsDistributionskostnaden perav
MWh.kronor40-55vilket motsvararton, per

drivmedelförVärldsmarknadspriser8.5

påköpasdrivmedel kankostnad till vilkendenVärldsmarknadspriset är
delsläggasTill detta skallmarknaden.internationelladen

dels denSverige,produkten tillför få hemtransportkostnaden att
EU-land.från icketillkommer vid importimportavgift ettsom

Alkoholer och8.5.1 etrar

vatteninnehåll påhögkvalitetsetanol medförVärldsmarknadspriset ett
liter.på kronor Enåren legat 3-4% har del-4 sämresenaste per

% har gått få tillvatteninnehåll på ibland 10kvalitet med än attett mer
etanolliter, Den i dag finnscirka kronor2prisett somperav
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noterad dock kvalitet kan likställas med syntetisk etanolär av en som
och därmed för dyr för fordonsdrift.

m3I Brasilien, där tillverkar cirka 12 miljoner sockerör baserademan
etanol år för fordonsdrift, priset i medel årunder 1993 0,23per var
dollar liter vattenfri etanol l,75 kronor vid dollarpris på 7,5ettper
kronor. förPriset etanol med %7-10 vatteninnehåll knappt %10var
lägre. de effektiva fabrikernaI kunde priset ned 0,15mest emotpressas
dollar liter, närvarande uppgårFör priset för etanol i Brasilien tillper
cirka dollar liter0,33 vattenfri etanol 2,48 kronor vid dollarprisettper
på kronor.7,5

frånI USA producerades majs för100-procentig etanol motordrift
år till kostnad dollar0,33 liter cirka kronor2,5samma en av per per

liter. Priset på majs dock i viss utsträckning USA:sstyrs av
jordbrukspolitik,

Världsmarknadspriset för metanol medeltal under 1993var som
cirka dollar liter vilket0,10 cirka två tredjedelar detper var av
dåvarande bulkpriset för bensin. svenska importpriset på metanolDet

år i medeltal cirka kronor liter, vilket knappt0,78var samma per var
två importpriset för oblyad bensintredjedelar RON 95, Noterasav
bör dock världsmarknadspriset för metanol kraftigt.varieraratt

Metanol och fossilt finns tillgåMTBE naturgas iatt storaav
volymer på världsmarknaden. Priset för metanol jämfört med bensin är

framgår cirka % lägre.40som av ovan
räknat på viktbasis,MTBE däremot cirka 30-60 högreär, änprocent

priset för bensin och 100 högre priset för metanol,än änprocentmer
20
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gasolinein1995:41 EthersFig Från NUTEK8.2 rapport
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ochRapsolja8.5.2 RME

det förvärldsmarknadspris. finnsDäremotfinns ingetFör RME noterat
kronori dag på drygt 2rapsolja. Priset för rapsfrö liggerrapsfrö och för

på knappt kronor kg.rapsolja ligger 4medan priset för per

8.5.3 Naturgas

Se kapitel 8.1.4

8.5.4 Motorgas

kap. 8.1.5se

Sammanfattning8.6

inkl.produktionskostnadsammanfattastabellernedanståendeI
drivmedlen.alternativafördistributionskostnad deråvarukostnad och

jämföraskandrivmedlenalternativaför deProduktionskostnadema
dieseloljaochför bensinimportkostnademaellermed produktions- som,

Östman, mellan 130-250uppgick tillunder 1995kapitel 8.3,enligt
MWh.kronor per

falli fleraredovisas,siffrordehärviktigtDet attattär somupprepa
påde byggeruppgiftermånga de ärochmycket osäkra attär somav

vad dennainkl. bedömningartillämpad teknikuppskattningar avav
deVidarem.m..för produktionkostnaderinnebära i ärteknik kan

därmed bl.a.ochräntelägetberoendemycketkostnader avangessom
utrikespolitiska läget.detinrikespolitiskasåväl det som

mycketnågotanvändas tilldärför inteTabellema bör änannat en
jämförelse.översiktligt
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drivmedelför alternativaproduktionskostnaderRåvaru- ochTabell 8.4

MotorgasNaturgasRME
BiogasEtanol Metanol

avfall grödaspannmål träråvara träråvara

kr/MWh
100-13070-10025070-180 370-390160-400300-650Råvaru- -

kostnad

120-145120-260490 120-260400-950 450675-1050Produk- -
tionskost.

drivmedelalternativaförDistributionskostnaderTabell 8.5

MotorgasBiogas NaturgasMetanol RMEEtanol

kr/MWh
Mer-

-80 40-556568 2133kostnad -
distribution

7 i Mellansverige.Vid utbyggt naturgasnätett

finnsdrivmedelsprisetdet förutomihågockså kommaMan bör att en
extrakostnadertotalkalkylför fordonen. Itillkommande kostnad överen

förmerkostnadenmed. kankostnader Detbör dessa nämnas attäven tas
cirka 000uppskattas till 8i dagpersonbil i SverigeFFV-bilen

säljakunnatroligendocknågra års sikt kommerkronor. På attman
etanoldrivnabensindrivna bilar. FörprisFFV-bilar till samma som

kronor000till cirka 000-100merkostnaden i Sverige 70bussar uppgår
SSEU.EtanolutvecklingStiftelsen Svenskbuss, enligtper

uppgår tillbiogasmed ellerför fordon drivnaMerkostnaden naturgas
för000för personbil och cirka 300kronorcirka till 40 00020 000 en

Gastekniskt Center SGC.Svensktbuss, enligt
förutomdriftkostnadockså ökadfinnsdettaUtöver en

förintervallberor på behovetdrivmedelspriset bl.a. tätareavsom
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service i vissa fall något högre slitage på bränslespridarnasamt ett t.ex.
i dieselmotorer. På sikt bör dock denna högre underhållskostnad kunna
minskas högst påtagligt, den kanske inte helt kan elimineras.även om

Ola OlssonLars har på uppdrag KFB gjort utvärderingav en av
fordonskostnadens påverkan vid användandet biodrivmedel. Hansav
slutsatser merkostnaden för FFV-fordon påligger cirka 0002är att ett
till kronor7 000 medan merkostnaden för etanolbuss ligger på cirkaen
30 000 kronor. Driftkostnaden för etanolbuss går mil4 500en som per
år cirka kronor högre100 000 för dieselbuss. fordonFörär än en som
kan drivas med naturgas/biogas uppskattas merkostnaden till till30 000
40 kronor för personbil och cirka för000 400 0000 kronor buss.en en

Merkostnadema kommer dock för alkoholfordonen måni vissatt
kompenseras den minskade Lars-Oladrivmedelsförbrukningen.av
Olsson bedömer verkningsgraden i FFV-fordon kommeratt ett att
förbättras med 6-7 %. För optimerat alkoholfordon motsvarandeärett
siffra %.20uppemot

för alternativa drivmedel har så samtligaDagens fordon i gott som
ekonomiskt och månfall någon fonn stöd vad gäller inköp i vissav

oftaökade driftskostnaderna. Stöd till sådana fordon kommerdeäven
klanfrån från berörda kommuner. framstår relativtKFB eller Det som

fordon för alternativa drivmedel underfortsatt användningatt av enen
lång period kommer kräva någon form investeringsstöd.relativt att av

förskall genomföras, och vilken kostnad det innebärHur detta som
kostnadersamhället, återstår lösa. På sikt kommer dock dessaävenatt

och förbättradminska beroendet på produktionsserierstörreatt
produktionsteknik.

Slutsatser8.7

förAv redovisningen enligt framgår produktionskostnadema deattovan
biobaserade alternativa drivmedlen i dagsläget kraftigt överstiger

eller importkostnaden för Till dettaproduktions- bensin och dieselolja.
för fordonkommer förhöjda distributionskostnader, kapitalkostnader

många fall ökade driftskostnader exklusiveisamt
drivmedelskostnaden.

ochFör metanol gjord på ävennaturgas, motorgas naturgas samt
MTBE gjord på naturgasbaserad metanol finns möjlighet atten
produktions- och distributionskostnaderna nå till,i dagsläget kan ned
eller nivåni fall sig för bensin och dieselolja.närmavart

Östman gäller för flertaletEnligt de studerade biobaseradeav
produktionskostnadenalternativa drivmedlen det slutligaatt motsvarar
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skatter påhanterings- och distributionskostnaderpriset, inklusive samt
och dieselolja.drivmedel bensindagens

hos konsumentenbiobaserade alternativa drivmedlendeFör uteatt
bensin krävs det,med dieselolja ochskall kunna konkurrreraprismässigt

Östman, dennadelar fulltekonomiska styrmedel. Jagenligt ut
uppfattning.

behövsstuderatdrivmedlen jagfossila alternativaflera deFör somav
inledande,fallockså iuppfattning troligenmindet enligt varten,

för dekrävslägre vadkan docksubventionering. Den än somvara
drivmedlen.alternativabiobaserade
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Emissioner9 från alternativa
drivmedel, diesel och bensin

Mina sammanfattade slutsatser

dieselolja och bensin med alternativa drivmedelErsättning av
dagsläget i många tillämpningar minskade emissionerinnebär i

reglerade icke reglerade föroreningar. Desåväl somav
drivmedlens försprång torde kvarstå framöveralternativa även

på lång sikt kan komma minska något.deäven attom

från produktionunder bränsles hela livscykelEmissioner uppkommer ett
vad gällerde arbeten gjortsomhändertagande. Avtill slutligt som

huvuddelenkapitel framgårdrivmedel, 10,livscykelanalyser attseav
kommerförsurande och övergödandedeemissionema ämnenaav av

utsträckningdrivmedlet. gäller ifrån förbränningen Detsamma storav
emissionema.för de icke reglerade

koldioxiddrivmedel förhållandet för emissionemafossilaFör är av
och övergödande dvs.C02 för försurandedetsamma ämnen,som

dedrivmedlet.kommer från förbränningen Förhuvuddelen av
blir dock situationen annorlunda. Härbiobaserade drivmedlen är även

Ävenfrån och konvertering betydelse.emissionema CO, odling avav
deklimatpåverkande kan det föremissioner övrigavad gäller gaserav

anläggerbiobaserade drivmedlen betydelse ettattvara manav
livscykelperspektiv.

regleradebehandlas såväl reglerade ickedetta kapitelI som
kapitelbakgrund redovisats iemissioner betydelse. Mot vadav somav

C02,sammanfattats med undantag föroch jag,10 attovan avsersom
på från förbränningsfasen, dvs.helt inrikta redovisningen emissioner

förbränningen i motor.
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förbränningfrånEmissioner9.1 av

drivmedel

lagrad energi tillomvandlas i drivmedletiVid förbränning motoren
rörelseenergi. Varjetillomvandlasvilken sedanvärmeenergi

till vissaenergiformen upphovursprungligadenomvandling gerav
energi.förluster av

och i vissainnehåller kol,materialorganisktFörbränningen väteav
optimala fallet endastluft skall i detmedtillsammanssyrefall även ge

H20. Då luftochkoldioxid C02emissionerupphov till vattenav
kväveoxiderinnehåller % kväve bildas78% ävenförutom 21 ävensyre

förbränningstemperaturen.höga0x vid denN
fullständigemellertid intefall kanpraktiskasamtligaI en

organiskadrivmedlet ingåendeinnebär iuppnås. Dettaförbränning att
grundpådetemitteras. Vidare kommermån i ställeti någonföreningar

såväluppstå och emitterasförbränningenofullständigaden att nyaav
kolmonoxid CO.HCkolväteföreningar som

kanförbränningtill fullständiginteanledningarflerafinnsDet att
gasform.ikräver detdrivmedelAntändning äruppnås. attettav

Vidmåste därför först förgasas.drivmedelVätskeformiga start enav
vissbaraberoende påmycketdet,kall utetemperaturen,ärottomotor en

Vätskeformigadetingående komponenternadevissadel avav
bensindrivmedletkrävs därförförgasas. Detkandrivmedlet attsom

uppnåsåför påöverskottdrivmedel tillsätts i sättalternativteller att
ochkomponenterförgasningsbarakoncentrationhögtillräckligt aven

dedock baraDethuvudfåpå så äröver taget starta.attsätt motorn
förgasaskommerbränsletlättflyktiga komponenterna attmest somav

Resterandeförbrännas.fullständigthar möjlighetdärmedoch attsom
mindreellerblide elleremitteraskommerkomponenter äratt mersom

förbrända.ofullständigt
förbränningsbetingelsernaintekallVid varmköming ärmotorav en

kommerarbetstemperaturkommit ioptimala. Tills dess motornatt upp
Underemitteras.drivmedeldelvis förbräntdärför oförbränt eller att

drivmedel,överskottvisstfas krävsinledandeåtminstone ett aven
ökademedantändningen/starten,för självaprecis på sätt somsamma

följd.emissioner som
katalytiskmeddrivmedel ivätskeformigaFör ottomotorer

mycketvarmkömingsfasen föroch storstår kallstartenavgasrening en
emissionema.totaladedel av

handförstakan idieselmotorellerbensindrivenEn ottomotor en
driftbetingelser,specifikanågramöjligenellerförbara optimeras en
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dvs. varvtal, belastning Stationära körs under fastamotorerm.m. som
förhållanden kan optimeras till mycket låga iemissioner. En motor ett
traditionellt fordon körs däremot i hela tiden under varierandestort sett
förhållanden med olika varvtal, belastning innehållerDärutöver ettosv.

körmönster mängder acceleration ochnormalt medmomentav
första hand stadsköming finns medretardation. Detta gäller i ävenmen

förhållanden det blirvid landsvägskörning. Alla dessa varierande gör att
fordonsdrift.föromöjligt fullt miljöoptimerai att ut motorstort sett en

därmed ökadeofullständig förbränning ochResultatet detta ärav
olikamätningteknik för kontinuerligemissioner. Med dagens av

hjälpstyrning, ofta medoch därtill koppladdriftbetingelser av
kan detförbättras. Heltproblemdatorteknik, kan detta avsevärt

emellertid inte elimineras.ännu
måste det förgasasvätskeformigt drivmedelförbränningVid ettav

uppnå.svårfullständig förgasningförbrännas. Endet kaninnan är att
mellanoch kontaktmaximal omblandningviktigt medocksåDet är

Även bliruppnå. Resultatetkan svårtluft. dettadrivmedel och attvara
förgasatluft,stället får blandningutsträckning ii storatt avenman

droppar.drivmedelspartiklarsmå vätskeformigaoch mycketbränsle
uppnåkanockså till intebidraromständighetDenna att enman

därmed får ökade emissioner.ochfullständig förbränning
då detannorlundasituationendrivmedelgasformigaFör är

grundtillstånd.drivmedletsfinns redan itillståndeteftersträvade
ochkallstartsproblemmycket smådärfördrivmedel harGasformiga

likaheller hardrivmedel. Inteöverskottbehovinget storamanavav
iresulteraroch luft.mellan bränsle Dettaomblandningmed attproblem

kolmonoxidochkolväte-regel har lägredrivmedlen igasformigade
drivmedlen.vätskeformigadeemissioner från änmotorn

specifika egenskaperhar sinakemisk föreningVarje t.ex.som
Mångakokpunkt, antändningstemperaturångtryck,densitet, m.m. av

antändsoch hur drivmedelföravgörandedessa egenskaper närär ett
också avgörande för hurdärmedoch förbränns. De motorär en

för fullständig förbränning. Föroptimerasutformas och kan ett
naturligtviskemisk förening detbestår endadrivmedel ärav ensom

därmed sigmotorteknik, ochoch optimerautvecklalättare närmaatt
bränsledet föroch låga emissioner,förbränningfullständig ärän ett

medkemiska föreningarblandning flertal olikabestår ettavsom av en
egenskaper.sinsemellan olika

kravuppfylla lagstadgadeoch därmedminska emissionernaFör att
Sverige fr.o.m. årsdrivmedel har i 1989förbränningför manav

avgasrening medmed införtfordonmodeller lätta ottomotorav
mycketfordon de slutliga emissionernadagens lättakatalysator. I är
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låga beroende på såväl NOX HC och CO hand iatt tassom om
katalysatom 3-vägs. Tekniken med katalysatorrening har kraftigt
minskat frånemissionema vägtrafiken. Tekniken kan tillämpas föräven
andra områden inom transportsektorn nöjessjöfart inom- ocht.ex.som
utombordsmotorer för arbetsredskap gräsklippare,även t.ex.men som
vilka ofta utrustade med fyrtaktsär ottomotorer.

Vad möjligen bör i detta sammanhangövervägas ärsom om
tillämpningen katalysatorer kan ha hämmande inverkan påav en
utvecklingen motortekniken. blir såDet inte nödvändigtsägaatt attav
förbättra motor/bränsle konceptet, vad gäller storlek och sammansättning
på emissionema, då problemet kan lösas efterföljandemed rening. Det
kan sammanhangi detta inom övrigavärt att notera attvara man
områden emissioner till omgivningen, utsträckning frångåttmed i stor

uppkomnatankesättet påverkan löses efterreningatt genom av
föroreningar. eftersträvas rena/slutna ochI stället ärprocesser som

Vissdärmed huvud inte upphov till emissioner.över taget ger
tillgångenuppmärksamhet kan det också frågorvärt ägnaattvara om

på tillverkning katalysatorer, återvinning katalysatorermaterial för av av
energieffektivitet och emissioner från tillverkningensamt av

katalysatorema.
medemission praktiskt, kan reducerasDen enda som

efterreningsteknik koldioxid C02. Koldioxid och ärär vatten
biobaseradefullständig förbränning. Att användaresultatet av en

tillsammans med minskad förbrukning energidrivmedel är, aven
på vilket kan minska nettotillskottetdrivmedel de enda sätt avman

förbättras ochkoldioxid. Med motorteknik kan energieffektiviteten
minskas.energiförbrukningen och COz-emissionemadärmed även

Emissionsdata från förbränning9.2 av

drivmedel

genomförts samlade mätningarDet har under årens lopp rad storaen av
från fordon och har mindreemissioner Därtill mätningarmotorer. av

kan dockomfattning genomförts i mycket omfattning. dessaFörstor
förmöjligheten till jämförelse begränsad då förutsättningarnavara

kan mycket olika. Ofta har samlade undersökningarmätningarna vara
nationella Naturvårdsverketgenomförts på uppdrag myndigheterav som

internationella International AgencySNV eller Energyorgan som
IEA.

har låtit SSEU, SGC och LEAAltemativbränsleutredningen
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siffroraktuella och relevanta inomsammanställa vad man anser vara
låtit Svensk BilprovningsVidare har utredningen ABdetta område.

tillgängligasammanställa alla för demMTC i JordbroMotortestcenter
mycketfrån sinafrån dessa datadata. Utgåendeoch offentliga samt

vadbedömninghar MTC också gjortpå områdetgoda kunskaper en av
år.emissionsnivåer cirka tiotroligakan omsom vara

vissa övriganämnda arbetendessaNedan redovisas störresamtovan
betydelse.arbeten av

StiftelsensammanställdaEmissionsdata9.2.1 av

EtanolutvecklingSvensk

uppdraghar påEtanolutveckling SSEUSvenskStiftelsen av
etanolför användningemissionsdatasammanställtutredningen bl.a. av

bensin,diesel ellermedblandningdrivmedel delsdels rent somsom
och lastbilarmed dieselbussartill försökhärvid bl.a.hänvisarSSEU

Örnsköldsvik 80-130Stockholmbussar,8etanol imeddrivna ren
Örnsköldsvik, ochSödertörnbussar,Mariestad 15ochSkövdebussar,

nedanståendedelvis isammanfattasResultatenlastbilar.Växjö 5
tabell.
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Tabell Emissioner9.1 från etanoldrivna lätta fordon

vehicle FCadrivingtest COtest HC NO, C02temp
ID# licence fuel cycle °C g/km g/km g/km g/km 1/mil

ECE-R83/0la95188 GLC 459 CECRF +22 1.21 0.188 0.134 264.6 1.42

ECE-R83/0l95187 GLC 459 CECRF -7 10.8 1.18 0.070 297.7 1.79

95191 GLC 459 CECRF FTP-75 +22 0.706 0.085 0.081 277.7 1.18

95186 GLC 459 CEC RF FTP-75 -7 5.09 0.580 0.062 295.4 1.29
1start-of-sampling mocified; comparable with limitR83 valuestest ts notwas resu are

2 fuel consumption calculated using the carbon balance method, CWF0.866was

vehicle driving CO HC NOK C02test FCtest temp
ID# licence fuel cycle °C g/km g/km g/km g/km 1/mil

ECE-R83/0l n/aa95193 BIOBIL E85 +22 1.49 0.164 0.044 261.6

ECE-R83/0l95192 HXK394 E85 +22 2.23 0.191 0.106 255.1 n/a

ECE-R83/0l95182 GLC 459 E85 +22 1.67 0.177 0.057 242.4 n/a

ECE-RSS/Olü95169 GLC E85459 -7 7.15 1.52 0.088 281.2 n/a

95181 GLC 459 E85 FTP-75 +22 0.843 n/a0.110 0.069 277.3

95174 GLC 459 E85 FTP-75 -7 4.27 n/a1.66 0.057 277.7

95190 BIOBIL E85 FTP-75 +22 0.876 n/a0.098 0.040 268.3

95189 HXK394 E85 FTP-75 +22 0.858 0.083 n/a0.092 264.9
1 -sampling modified; therefore, results comparab with limitR83start-o test notwas are e

values
2 figure available for with E85 fuel, because the CWF of the fuel knownnot tests notwas

driftFör med "ren" etanol 85 % etanol % bensin15 i personbilar så
kallade Flexible Fuel vehicles FFV-fordon hänvisar SSEU försöktill
med drygt femtiotal bilar i Sverige. Beträffande mätningar ochett
dokumentation hänvisar SSEU till Departement of DOE USAEnergy

mätningar gjorda Technical Resarch Centre i Finland VTT isamt av
Finland på stycken personbilar märket Ford Taurus, tabell.tre av se
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Emissioner från etanoldrivna fordonTabell 9.2 tunga

Emissionsvärden vid MTCuppmätta

BiogasEtanolbussi SL Diesel Volvo Diesel
etanol Scania Lin-Skaraborg

köping-buss

MedMed MedMed Utan UtanMätmetod ECE Utan
katkat kat katkat katkatR 49

6,9 4,4Kväveoxid 3,8 3,9 3,8No,
g/kWh

00,66 0.05Koloxid 0,1C0
g/kWh

1,50,50,20,1 0,7Kolväte HC
g/kWh

0,005Partiklar g/kWh 0,03

275254225Bränsleförbrukning 236 235

BraunschweigcykelnMätmetod

8,19,713,86,5 146,3Kväveoxid NO, 5,9
g/km

0,21,90,40,2 3,46,3g/km 0,2Koloxid CO

4,30,70,7 0,10,1g/km 0,2 1,1Kolväte HC

0,010,20,4 0,40,040,07Partiklar g/km 0,02

504407 342650 403698Bränsleförbrukning 710

SvensktEmissionsdata sammanställda9.2.2 av
Gastekniskt Center

SGC har på uppdrag utredningen bl.a.Svenskt Gastekniskt Ceter av
användningemissionsdata för biogas ochsammanställt naturgas,av
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drivmedel,motorgas som
redovisat från fordon ochSGC har i första hand data motorer som

fordonsleverantör. erhålla data förlevererats ordinarie För attav
dock eftervid användning i fordon hargasbränslensamtliga äventunga

Eftermarknadskonverteringarmarknadskonverteringar redovisats. av
beroende på dennabehandlats bl.a.personbilar har dock att typ av

på grundsvenska marknaden. Dettaaktuella för denfordon attär av
förhindrarSGC, praktikenbilavgasförordningen, enligt iden svenska

det.

motorer/fordonTunga

orginaltillverkadeföremissionsvärdenredovisasnedanstående tabellI
motortillverkare.erhållits från ordinarieharDatatunga motorer.
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ECE g/kWhEmissioner från enligt R49Tabell 9.3 tunga motorer

BränsleNO CO NMHC HC Part
Whg/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/k

0,15 Diesel4,0 1,1Euro 7,02

0,05 Naturgas0,5Volvo 2,5 0,3Buss -
THG 103 K

0,05 Motorgas0,5 0,12,0Volvo Buss -
THP 103 KF

Diesel0,080,216,48 0,44Volvo Buss -
245DHIOA -

Naturgas0,050,2 1,1Lastbil 2,0 0,3Volvo
0,0090,490,29l,90TG 103 -

Naturgas2,52,5Scania 4,0Buss --
Naturgas0,02l2,272,343,66G 01OSC 11 -

Motorgas0,7Lastbil 2,11,1SISU --
LPGSK 181

Naturgas0,6 0,052,0City 2,0Iveco Bus -
8469.21 TC

0,05 Naturgas0,52,0Mercedes Buss 3,5 -
hGM447

frånrapporteradetypvärdenEmissionsvärdena inom ärparantes
innehållas vidgaranteradefordonstillverkare, övriga värden är att

fordonsleverans.
förhållandensvenskautifrånmiljöoptimeratsharScaniabussen

Scaniafrån de bussaremissioner 250redovisade datautan somavser
vidareScaniabussen harAustralien.Sidney,tilllevererat ett
bygger påövrigagastillförseln medanförmekaniskt reglersystem

elektroniska system.
frånförutom de"lean bum"s.k.Samtliga typärmotorer av

dvs. med lambda1stökiometriska,IVECOochMercedes ärsom
för reducera CO och3-vägskatalysatorerdärför kräveroch attsom

förseddafrån Volvo medNOX. GasmotoremaochHC är
HC och CO. frånför reducera Motorntvå-vägskatalysatorer att

katalysator.Scania provad utanär
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I nedanstående tabell redovisas emissioner från två
eftermarknadskonverterade Det dels biogasmotor frånmotorer. är en en
buss körts Linköpingi dels från bussmotorgasmotorsom en en som
körts i Sundsvall. Båda konverterade Cylinderserviceärmotorerna av
och provade Marintek, båda företagen med i Trondheim, Norge.säteav

Tabell Emissioner från9.4 enligt ECE g/kWhR49,tunga motorer

NO, CO NMHC HC Part Bränsle
7,0 4,0 1,1 0,15 DieselEuro 2 -

Scania BiogasBuss 2,2 0,5 1,0 0,05-
DS 1126 C01

Volvo 0,3Buss 2,1 0,2 Motorgas- -
THD 102 KD

Båda "lean-bum" och försedda med mekaniskaärmotorerna typav
reglersystem för gastillförseln.

Svensk MTCBilprovning, Motortestcenter i Jordbro har genomfört
med två naturgasdrivnaprövningar Volvo-bussar använtssom av

Göteborgs Spårvägar. VolvosBussarna representerar senaste
kommersiella och har valts slumpmässigtmodell bland de bussar som
går Göteborgsi daglig trafik i tätort.

I nedanstående tabell redovisas resultaten från två simulerade ECE
kapitel för varje buss.R49 14,test, se
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från simuleradeEmissionerTabell 9.5
g/kWhECE A30R49-Pr0v

Part Bränsle-HC NO,C0
förbr,g/kWh g/kWh g/kWhg/kWh

ber,g/kWh

w0,019 2400,17 0,490,01Fordonl
w0,0ll 2400,550,00 0,05

2330,36 N0,0040,38F0rdon2 0,01
235w0,0080,64 0,550,01

enligtskalldeeffektdenutvecklade inte göraMotorema som
tillverkarenvadhögrelambda-värdetVidaredatablad. än angervar

riktvärde.som
stadstrañkbuss iförtransienta körmönstretdetsimuleraFör att en

"Braunschweig-cykeln",s.k.också densiganvände seavman
kapitel 12.

enligtköming/provningfrånresultatenredovisastabellnedanståendeI
"Braunschweig-cykeln".
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Tabell Emissioner9.6 från fordon enligt Braunschweigykelntunga
g/kWh

CO HC,D HC,M Metan NO, C0, Par- Bränsle,
g/km g/km g/km g/km g/km g/km tiklar ber g/km

g/km

Fordon
Medelvärde 0,03 3,00 3,67 2,56 1396 0,022 510-

Standard- 0,01 1,74 2,67 0,12 34 0,004 14-
avvikelse

F0rdon2 0,16 1,09 1,33 1,23 3,13 1128 0,008 442
Medelvärde

Standard- 0,05 0,07 0,06 0,22 2 0,001 2-
avvikelse

påvarierande HC-emissionema från fordon tyderDe l att motornnr
luftöverskott varitvilket kan ha sin förklaring imisstänt att motorns

på för körbarhet högt lambda-värde.gränsen

påemissionema vid körningenMätning skedde de oregleradeäven av
framgår bl.a.fordon Av mätningarna att:nr

för formaldehydAldehydemissionema låga. Koncentrationenvar
ochoch mg/km och för acetaldehyd mellan 1varierade mellan 4 14

mg/km.3
på nivåerför och 1,3-butadien lågEmissionema eten, propen

respektive alken.5mg/km för
låg på metanol ochalkoholer 5-6 mg/km för 5Emissionema av

mg/km för etanol.
partiklarna innehåller några PAC-föreningarMätningarna visar att

bakgrundsnivån. för halvflyktiga fasen cirkaMedelvärdet denutöver
rig/km ligger i nivå med motsvarande värden från modern100 en

katalysator körd på dieselolja. Möjligen kandieselbuss MK lutan
på innehåller smörjolja.detta bero att avgaserna

på aktivitetResultaten Arnes visade mycket lågtest mutagenav en
i avgasproven.
TCDD-receptorbindningstesten indikerarmycket låg TCDD-aktivitet
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i partikelfasen. Aktiviteten i den halvflyktiga fasen dock högrevar
och nivå med från bussar körda med dieselolja.i MK 1prover
Möjligen det här resultat från smöijoljan.är även ett resterav

s.k. 50-projektet, syftar till introducera 30det LBInom attsom
marknaden,och biogasdrivna lastbilar på den svenskanaturgasdrivna 20

oregleradeomfattande uppföljning såväl regleradegenomförs somav
MTC medpå chassidynamometer vidutförsemissioner. Proven

tabellernedanstående tvåStockholms Universitet.vid Ibiologiska test
enligtsimulerade ECEresultaten från R49-provredovisas samt prov

"Braunschweig-cykel".

medelvärdeECEfrån simulerade R49-prov,EmissionerTabell 9.7
fordon2 prov perav

Bränsle-NO, PartC0 HC
g/kW förbr,g/kW g/kWg/kW

ber,g/kWhhhh h

2270,011,49 1,520,02Fordon

2270,0050,61 2,020,15Fordon2

2250,0050,87 1,44Fordon3 0,01

medelvärdeBraunschweigcykeln,från enligtEmissionerTabell 9.8 prov
fordon3 perav prov

Bränsle,CO,Par-Metan N O,HC, HC ,MCO
berg/kmtiklarg/km g/kmD g/kmg/km

g/kmg/kmg/km

45511214,46 0,011,43 1,39Fordon 0,18 1,32

46011430,012,60 5,422,27 2,47Fordon2 3,00

48411530,013,492,51 2,73 3,14Fordon3 0,39
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HC,D totalkolväten och beräknade vid mätning påmättaanger som
dieseloljedrivna fordon. HC,M totalkolväten mättaanger som
dieseloljedrivna fordon med hänsyn till responsfaktorn för metan.

Lätta motorer/fordon

I nedanstående tabell redovisas för lätta fordon typvärden erhållitssom
från fordonstillverkare.

Tabell Emissioner från personbilar9.9 enligt g/kmFTP-cykeln

NO, C0 NMHC HC Part CO
NMOG 2

MKI 0,25 0,0782,1 0,25 0,05 -
MKII 0,25 2,1 0,16 0,25 0,05 -
ULEV 1,056 0,0250,124 - - -
Kalifornien

Volvo 940
Bensin 0,052 1,61 0,101 0,12 281-
Naturgas 0,043 0,317 0,021 0,06 225-

6

Volvo 850
Bensin 0,16 0,8 0,10 263- -

0,06 0,3 0,02Naturgas 210- -

Chrysler
Ram Van, 0,23 1,2 0,02g

bRam Van, 0,35 3,6 0,24

DodgeRam, 0,11 0,9 0,03g
DodgeRam,b 0,36 2,58 0,18

Mini 0,06Van, 0,40 0,006g
Mini bVan, 0,25 0,65 0,131

Samtliga redovisade provningar utförda medär naturgas.
Provningar har utförts med biogas med liknande resultat medmen

lägrehalt reaktiva kolväten. beror troligen på biogasDetta atten av
enbart innehåller och koldioxid.metan
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Volvo inte fortsätta marknadsföra den gasdrivna 940-modellen,attavser
i stället kommer marknadsintroduktion ske 850-modellen.atten av
Inför denna introduktion har Volvo låtit certifiera dessa fordon enligt
den europeiska körcykeln för personbilar, kapitel nedanstående14. Ise
tabell redovisas uppnådda emissioner och jämförelse med såvälgörs
bensin- dieselversionema 850-modellen.som av

Tabell 9.10 Emissioner från personbilar enligt ECE-cykeln G/kWh

HC+NO, C0 C0,
g/km g/km g/km

Volvo 850
Naturgas 0,19 0,14 207
Bensin 0,23 0,82 265
Diesel 0,70 0,57 "190

Emissionsdata sammanställda Lantmärmen9.2.3 av

Energi AB

bl.a.har på uppdrag utredningenEnergi AB LEALantmännen av
drivmedel,från användning RMEsammanställt emissionsdata somav

4
ochOKP, SLRNaturvårdsverket,har på uppdragMotortestcenter av

på olika dieseloljekvaliteter, RMEgenomförtScafi Miljö samttester ren
ihar redoviosatsoch dieselolja. Resutatenblandningar mellan RME

fuels,classiñed dieselEffects of environmentalMTC 9209B,rapport
emissions.fuels and the exhaustand blends of diesel RMERME on

för MKemissionsmedelvärden 1nedanstående tabell redovisasI
resultatenfullständiga5% RME RME. Dedieselolja, MK 1+ samt ren

rapporten LEAf, frånfrån dels i nämndafinns dels i rapportovan
MTC.

enligt ECEhar utförts vid kömingarEmissionsmätningarna
"Braunschweigcykeln", kapitelR49-cykeln och 14.se
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Tabell Emissionsmedelvärden vid körning på9.11 RME ochren
5 % i MK dieseloljaRME 1

MK 1 MK 1 RME+
5% RME

kg/m3 814Densitet 817 884
Viskositet, 40°C 1,85 1,91 4,31
Energiinnehåll, MJ/L 35,4 35,3 33,1
Energiinnehåll, MJ/kg 43,5 43,2 37,5
Flampunkt, °C 70 67 91

°C -37 -32 -1Grumlingstemp.
°C -43 -12Filtrerbarhet, -40

Destillationsintervall:

°C 185 10Startkokpunkt, 200 l
280 350% Destillat 30595
51 52Cetantal 51

6Svavel, 2 2ppm
1Fosfor, mg/L 1 1

vol-% 0,lAromathalt, 4 4
0vol-% 0,02 0,02PAH,varav

kan bl.a. följande konstateras för RME:undersökningenAv

jämförtlågtgenerellticke reglerade emissionerEmissionema varav
med dieselolja.

förnågot högrekväveoxider NOXEmissionema änav var
dieselolja.

dieselolja.förkolmonoxid lägreEmissionema änvarav
kolvätenochmängd kolbestod mindrePartikelemissionema merav

RME.
kunde ingen%och RME 5dieselolja MK lFör blandningen av

reglerade emissionema.deskillnad förses
biologiskapåblandbränslen intekonstateraskundeVidare att svarar

användochingående komponenternade atttest summan avsom
tillämpbar påHC RME.kolvätentestmetod för var

justeringmöjlighetentillrefererar iLEA attrapporten avgenom
kväveoxider. Iminska emissionemadrivmedletinsprutning avav
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nedanstående två tabeller redovisas resultat från två sådana tester
utförda Volvo Aero turbine i Malmö på förkammarmotor ochav en
Statens maskinprovningar på direktinsprutad motor.en

Tabell Emissionsmätningar NO,9.12 gjorda på AeroVolvoav
turbine, Malmö

60 km/h 80 km/h
NO relativtal N0relativtal

MK1 100 100
RIVIE 103 10 l
RME justerad 98 94

NO, på StatensEmissionsmätningar gjordaTabell 9.13 av
maskinprovningar

2200 60 KWrpm,
NO, relativtal

100RME
justerad 80RME

beräknadeEmissionsdata sammanställda och9.2.4

Svensk BilprovningAB Motortestcenterav

har på utredningenAB Svensk Bilprovning, Motortestcenter uppdrag av
och beräknat emissioner från lätta och fordon drivnasammanställt tunga

med diesel, bensin eller alternativa drivmedel,
Arbetet dels sammanställning och beräkningen av enavser

normalnivå för de reglerade emissionema i dag dels beräkning av varen
kommer år.normalnivån befinna sig cirka tioatt attman anser om
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emissionerReglerade

tekniknivåDagens

emissionsnivåerdesammanställningtabell visasnedanståendeI aven
fordondrivmedel till lättaför olikamöjligaMTC bedömt varasom

tekniknivå.med dagens
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Tabell Bedömda emissionsnivåer för fordon9.14 lätta med dagens
tekniknivå

ÅrsGräns Emissionskomponenter g/km
modzBränsle

VOC3 Rening AnmNOX CO Part

Mk3" HCTier 0,62 0,41 2,1 0,1240 78

Mk25 HC/NMHCTier 0,25 0,25/0,16 2,1 0,05931

HC/NMOG0,25/0,078 2,1 0,05Mkl 94 0,25TLEV

NMOG1,06 0,0597 0,124 0,047LEV

NMOG0,025 1,06 0,02597 0,124ULEV

Motorer otto-typav

BAT° Bensin Mk30,5 0,010,08Bensin 95 0,10

Alkylatbensin0,5 0,005 BAT0,08Bensin 95 0,08

iEtOH5%0,005 BAT0,075 0,4595 0,08Bensin
Mk2

2%BAT Etrar,0,45 0,0050,0750,08Bensin 95 syre

TWC7 Mk2Bensin0,011,50,12 0,15Metanol FFV 93

TWC M500,0071,50,11 0,12Metanol FFV 93

M85TWC1,5 0,0050,100,10Metanol FFV 93

Bensin Mk2TWC1,1 0,010,06 0,08Etanol FFV 96

E50TWC1,0 0,0070,055 0,07Etanol FFV 96

E85TWC0,9 0,0050,05 0,06Etanol FFV 96

TWC0,10 0,0050,08 0,05Biogas 95

TWC0,10 0,0050,08 0,05Naturgas 95

0,005 TWC0,100,08 0,05Motorgas 95

Motorer diesel-typav

Ox.kat dieselMk30,060,4Diesel 93 0,62 0,05

RME9 dieselmotorOx.kat0,050,05 0,493 0,70



144 Emissioner från alternativa drivmedel, diesel och bensin SOU 1996:184

2Årsmodell införande gränsvärden USA/Kalifomien successivt i vissaavser av
fall, årsmodell den tekniknivä i tabellen harsamt när uppnåtts.som avses
3VOC: Volatile Organic Compounds flyktiga organiska föreningar. VOC ses-
i detta fall samlingsnamn för de olika benämningar förgällerettsom som
utsläpp denna För respektive gränsvärde i tabellen finns striktaretyp.av
definitioner, vilket i anmärkningskolumnen. Förangetts motor-
bränslekombinationema i tabellen alla emissioner kan klassasavses som som
VOC.
4 Tier Motsvarar utgångsläget för gränsvärden, dvs US-87 ellersteg 0,
miljöklass i Sverige.3
5 Tier i skärpningen gränsvärdena i Kalifornien.Steg 1 Motsvarandeav
miljöklass i Sverige.2
6 innebärBAT: Available Technology, bästa tillgängliga teknik.Best Detta

teknik ytterligare åtgärder behövs för klara kraven förTWC plus attsom
miljöklass TLEV.l
7 till lambda minskasTWC: Three catalyst. När regleras 1motornway

simultant.utsläppen HC och NO,CO,av
8 luftöverskott minskarOx.kat: vid lambda och främst vidKatalysator 1som

Används till fordon främstutsläppen och HC. lättaCO pånumeraav
dieselmotorer.
9 Rapsmetylester.RME:

fordon och för alkoholfordonenreferens för lättaBensinmotorn utgör
torde det finnasbränsleflexibla bilar FFV. Därmed enavses

ytterligareutveckling anpassade bilarpotential för att genom av
data redovisas för metanolbilarminska emissionema. De avsersom

förbetydligt äldre bilar etanolbilar.än
VOC, CO ochöverlag de lägsta emissionemaGasbränslena avger

NOx-emissionema tillhör de lägsta.partiklar samtidigt ävensom
VOCnågot emissionerDiesel i förhållande till bensin lägre avger

högre NOx och partiklar.och CO väsentligt emissionermen av
relevantför osäkra beroende på begränsatResultaten RME är ett

underlag.

sammanställning emissionsnivåernedanstående tabell visas deI en av
fordonMTC bedömt möjliga för olika drivmedel till tungasom vara

tekniknivå.med dagens
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Tabell 9.15 Bedömda emissionsnivåer för fordon med dagenstunga
tekniknivå

ÅrsGräns Emissionskomponenter g/km
modzBränsle

NO, HC CO ReningPart Anm

11°Euro 92/93 0,8 1,1 4,5 0,36 ECE R49

2 95/96Euro 7,0 1,1 4,0 0,15 ECE R49

körcykelEuro 2000 5,0 7 0,6 7 2,0 0,10 7 Ny3

Motorer diesel-typav

dieselDiesel BAT Mk390-96 7,0 0,2-0,5 1,5 0,12

dieselDiesel Ox.kat Mkl90-96 6,5 0,1 0,1 0,10

filter Mkl dieselDiesel 0,02 Kat90-96 6,5 0,1 0,1

Ox.kat glödstift0,02Metanol -91 3,0 0,2 0,1ca

etanol0,02 Ox.katEtanol 90-95 4,0 0,2 0,1 m
tändförst.

Ox.kat RME0,1 O,10 100 %RI/IE 90-96 7,5 0,l

RME+Mk1Ox.kat %0,l 0,1 0,10 30RME 90-96 7,0

RME+Mk1Ox.kat 5 %0,1 0,1 0,10RME 90-96 6,6

ScafiOx.kat 1010,1 O,10RME 90-96 6,7 0,l

0,02 Kat filter 100 % RME7,5 0,l 0,1RME 90-96

DME uppsk.fr.litt.Ox.katca-95 2-3 0,1 0,1 0,02

Motorer otto-typav

Biogas Ox.kat lean burn93-95 2,0 0,5 0,02 0,02

Ox.kat lean burnNaturgas 93-95 2,0 0,5 0,02 0,02

Ox.kat lean burnMotorgas 93-95 2,0 0,5 0,02 0,02

data från Sisu0,7 i.d. TWCMotorgas 93-95 1,1 2,1

m tillkommer imiljöklass förutom hållbarhetskravEuro 31 motsvarar som
Sverige.
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" Euro 2 milijöklass 2 förutom hållbarhetskrav tillkommermotsvarar isom
Sverige.
n Ox.kat: Katalysator vid lambda och främstl vid luftöverskott minskarsom
utsläppen ochCO HC.av

tillAnvänds fordon både dieselmotorer ochpå med leantunga ottomotorer
burn t gasmotorer.ex
3 DME: Dimetyleter.

Emissioner under EURO 2 demonstrerades enligt MTCgränserna
med dieselolja för stadsbussar redan år Sedan1990. dess har inga

med lägre emissioner i Sverige.introduceratsnämnvärtmotorernya
I USA finns däremot med lägre emissioner HCmotorer avsevärt av
och partiklar.
De etanolmotorer säljs till bussar i Sverige pårepresenterarsom

för dieselbussarna cirka års tekniknivå.1990sättsamma som
Nyligen har etanolmotor till lastbilar introducerats Volvo,en av men
den också på enkla konvertering förbygger typsamma somav
bussmotorema.

tekniknivåFramtida

framtida tekniknivåVad gäller bedömningen detär värt att notera attav
tekniskt. fall avgasreglema intenivåerna vad kan uppnås I deavser som

minskar ocksåskärps omfattning indikeras i tabellernai den som
tillgängligaför de emissionsnivåer för bästasannolikheten att som avses

tillgängliga fordon.kommer finnas i kommersielltteknik inte heller att
sammanställning denedanstående tabell visasI en av

olika drivmedel tillemissionsnivåer MTC bedömt möjliga försom vara
fordon med bedömd framtida tekniknivå.lätta
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Tabell 9.16 Bedömda emissionsnivåer för lätta fordon med
framtidauppskattad tekniknivå

ÅrsGräns Emissionskomponenter g/km
modBränsle

VOCNOK CO ReningPart Anm

TierOMk3 78 0,62 0,41 2,1 0,124 HC

Tier1mk2 0,25/O,16 HC/NMHC93 0,25 2,1 0,05

HC/NMOGTLEVMk1 94 0,25 0,25/0,078 2,1 0,05

NMOGLEV 97 0,124 0,047 1,06 0,05

1,06 0,025 NMOGULEV 97 0,124 0,025

BATMotorer otto-typav

Bensin Mk2Bensin 0,05 0,025 0,2 0,005 TWC2005

Bensin Mk20,2 0,005 TWCMetanol FFV 2005 0,05 0,025

M500,005 TWCMetanol FFV 2005 0,04 0,025 0,2

M850,2 0,005 TWCMetanol 2005 0,03 0,025FFV

Bensin Mk20,005 TWCEtanol 2005 0,05 0,025 0,2FFV

E500,2 0,005 TWCEtanol FFV 2005 0,04 0,025

E850,005 TWCEtanol 2005 0,03 0,025 0,2FFV

TWCBiogas 0,025 0,2 0,0052005 0,05

0,2 0,005 TWCNaturgas 2005 0,05 0,025

TWC2005 0,05 0,025 0,2 0,005Motorgas

diesel-typ BATMotorer av

Mkl dieselOx.katDiesel 2005 0,25 0,025 0,1 0,025

filter Mkl dieselDiesel 0,25 0,025 0,1 0,01 Kat2005

Ox.kat0,02RME 2005 0,25 0,025 0,1

Ox.kat2005 0,25 0,025 0,1 0,01RME

Ox.katDME 2005 0,1 0,025 0,1 0,005 uppsk. fr.
litt.
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4 Årsmodell införande gränsvärden i USA/Kalifomien successivt iavser av
vissa fall, årsmodell den tekniknivå i tabellen harsamt när som avses
uppnåtts.
s VOC: Volatile Organic flyktigaCompounds organiska föreningar. vidareSe-
fotnot

Om för kolväteemissioner från bensindrift skall klaras måstegränsen
teknik användas för minska kallstartemissionema. Dettaattny

kommer samtidigt kraftig minskning övriga emissioner.att ge en av
åtgärder för minskaDe kallstartsemissionema används påatt som

bensinmotorer kommer ha god effekt på alkoholmotoremaävenatt
och vise versa.
Gasbränslena emissionsnivå minst lika låg bensin medger en som

för totalkolvätena för och biogas kan liggaundantag natur-som
något högre på grund metankonvertering i katalysatom. En fördelav
för de bättre kallstartsegenskapema lägregasbränslena är som ger

HC och CO under kallstartsfasen inte katalysatomemissioner närav
fungerar. Vidare hälsoeffektema emitterat drastisktär även metanav
mycket lägre för bensinavgaser.än

dieseldrift NOK och partiklarFör kommer emissionema av
fortfarande höga.att vara

på nivå för körning med dieselolja.RME ligger samma som
utvecklad för kan finnas tillgänglig medEn speciellt DMEmotor

efterfrågan finns.denna tidshorisont vissom en

emissionsnivåernedanstående tabell visas sammanställning deI en av
fordonMTC bedömt möjliga för olika drivmedel till tungasom vara

med bedömd framtida tekniknivå.
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Tabell emissionsnivå9.17 Bedömd för fordon med uppskattadtunga
framtida tekniknivå

ÅrsGräns Emissionskomponenter g/km
mod:Bränsle

CO ReningNO, HC Part Anm

ECE R49Euro 92/93 8,0 1,1 4,5 0,361

95/96 4,0 0,15 ECE R49Euro 2 7,0 1,1

körcykel2000 5,0 0,6 2,0 7 0,10 7Euro 3 ny

uppsk.3,5 0,5 1,5 0,08Euro 4 2004 gräns

Motorer diesel-typav

dieselMkl0,5 0,05 BATDiesel 2005 3,0 0,10

dieselOx.kat MklDiesel 0,02 0,05 0,042005 3,0

dieselfilter MklKat0,02 0,05 0,01Diesel 2005 3,0

Ox.kat0,010,02 0,1Metanol 2005 1,0

Ox.kat0,1 0,01Etanol 2005 1,0 0,02

Ox.kat 100 % RME0,040,02 0,05RIVIE 2005 3,0

RMEfilter 30 %0,05 0,01 Kat0,02RIVIE 2005 3,0

RMEfilter 5 %0,01 Kat0,02 0,05RME 2005 3,0

filter Scafi 1010,05 0,01 Kat2005 3,0 0,02RME

filter RME100 %0,05 0,01 Kat2005 3,0 0,02RME

Ox.kat0,011,0 0,l 0,01DME 2005

Motorer otto-typav

Ox.katBiogas 0,01 0,012005 1,0 0,l

Ox.kat0,011,0 0,l 0,01Naturgas 2005

0,01 Ox.kat2005 1,0 0,l 0,01Motorgas
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För dieselmotom kommer enligt MTC troligen EGR
avgasåterföring introduceras i USA till år 1998 och till EUROatt

år vilket2000, NOx-sänkning med cirka % måttlig30ger en om
EGR används.
För alkoholmotorema EGR införts på förantas att sättsamma som
diesel, dock med högre flöden inga problem med partikelbildning
och därmed mycket NOx-reduktion.större
RME ungefär utsläppsbild för dieselolja.ger samma som
För DME kan den fulla potentialen utnyttjas och EGR kangenom
NO, emissionema sänkas kraftigt.
Gasbränslena har i potential till lägreottomotorer avsevärt
NOK-emissioner diesel. Detta oberoende "Lean-bum" ellerän om
TWC 3-vägskatalysator används. Styrtekniken behöver dock
utvecklas.

Icke emissionerreglerade

MTC framhåller de icke reglerade emissionema svåraremycketatt är ett
område det för reglerade emissioner. slutsatser drasDe inteän ärsom
lika självklara och förentydiga de reglerade emissionema.som

Bedömningen gäller endast dagens tekniknivå då MTC inte bedömt
det uppskattamöjligt den framtida nivån för icke regleradeattsom
emissioner.

tabellerna har inga numeriska värden då MTCI inteanvänts ansett
det kvantifiera de icke reglerademöjligt emissionema med tillräckligatt
noggrannhet.

fordonLätta

I nedanstående tabell visas "emissionsnivåer"sammanställning deen av
MTC bedömt möjliga för olika drivmedel till lätta fordon medsom vara

dagens tekniknivå.
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Tabell framtida9.18 Uppskattad förändring icke regleradeav
emissioner från fordonlätta

Bränsle Avgas- Luftvägar Långtidseffekter Hälso-
rening effekter

NOX Partiklar AlkenerSum-Alde- PAH
17hyder meringmut.

BATMotorer otto-typav

1:0Mk3 TWC iO 3:0 :tO iOBensin 3:0
referens

-19TWCAlkylatbensin ++ + + -

+- +TWC +% etanol :E0 +5

d:0++ -TWC iO +Etrar

-2°ioTWC 5:00 :kO iO:E0FFV bensin

+21+TWCFFV M50 +++ -

+TWC +FFV M85 +++ -
-":E02:00 3:0TWC io :tobensinFFV

+23+TWCFFV E50 +++ -

+TWC +FFV E85 +++ -

Biogas" +:i:0TWC +:E0 ++

Naturgas i0TWC 5:0 ++++

Motorgas" i0TWC +iO +++

diesel-typMotorer av

Ox.katDiesel Mk3 ---- - -

5:0:E0Ox.kat :E0Diesel Mkl -- -

:t0-Ox.katRME -- --

"i acetaldehyd och acroleinFormaldehyd,
17 testoch TCDD.mutagenicitet enligt Arnesföreningar PAC och PAH,Polyaromatiska samt
g l,3-butadien.ocholefinerAlkener eller eten,som propen
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19 innebär effekten säkerställd ringa.Parentes äratt men
2° bilarna inte optimerats för bensin och därför referenscn.Observera FFV någotär sämre änatt
2 från ökar jämfört med bensin.Avdunstningen M50
n referensen.optimerats för bensin därförObservera bilarna inte och någotFFV sämre änäratt
23 med bensin.dock mindre för jämförtAvdunsmingen från E50 ökar något M50än
2 osäkra begränsat underlag.Resultaten för biogas är p g a
15 begränsat underlag.för osäkraResultaten naturgas är p g a
26 begränsat underlag.för osäkraResultaten motorgas är p g a



1996:184 från alternativa drivmedel,diesel och bensinEmissioner 153SOU

fordonTunga

"emissionsnivåer"nedanstående tabell visas sammanställning deI somen av
fordon med dagensmöjliga för olika drivmedel tillMTC bedömt tungavara

tekniknivå.

emissionerframtida förändring icke regleradeUppskattadTabell 9.19 av

Hälso-Långtids-LuftvägarAvgas-Bränsle
effektereffekterrening

NOK" Sum-Alke-Partik- Alde- PAH
nen29hyder meringlar mut.

diesel-typMotorer av

3:0:i:05:0iOiO :tOMk3 IngenDiesel
referens

iO++ iO +Diesel Mkl Ingen +

Ox.kat" ++ ++Mkl +Diesel +

filter + ++Mkl Kat +Diesel + +

+ ++Ox.kat +Metanol ++

+ +Ox.kat +Etanol +++

+-% Ox.kat ++ +RME 100 +

- +Ox.kat +% +RME 30 + +

+:I:0 +% Ox.kat +RME +5 +

+Ox.kat iO ++Scafi 101 ++

+Ox.kat.DME ++

Motorer otto-typav

+Ox.kat +Biogas + ++ +

+Ox.kat +Naturgas ++ + +

+Ox.kat + +Motorgas + + +

7TWC +Motorgas +++
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27För de kombinationer bedömts till eller för+ inverkan NO, luftvägarpå+som av
förutsätts den oxiderande katalysatom inte ökar NO, andelenatt NOK.Katalysatoremaav

fordonpå på MTC har ibland haft hög NOT-andel.testatssom
28Formaldehyd, acetaldehyd och acrolein.
29Polyaromatiska föreningar ochPAC PAH, mutagenicitet enligt AMES ochsamt test
TCDD.
3°Alkener eller olefiner och l,3-butadien.eten.,som propen
3 MKl sin låga svavelhalt möjlighet använda effektiv oxiderandeattger genom en
katalysator.
n MKl sin låga svavelhalt möjlighet använda efektiv oxiderandeatger genom en
katalysator kombinerad partikelñltret.med

Slutsatser

MTC flestade och bränslekombinationema haratt motor storanser
potential till framtida emissionsreduceringar. Underlaget för
bedömningar behöver dock utvidgas och behovet FoU är stort.av

Utgående från befintligt underlag det dock klart deattanser man
gasformiga bränslena har visst försteg i förhållande till övriga.ett
Fördelarna främst kallstartsemissionerlägre för lätta fordon, regleradeär
emissioner för fordon icke reglerade emissioner för såvältunga samt
lätta fordon. försprångDetta bedömer MTC troligttunga attsom som

behåller 10-årsperiod.även översettman en

9.2.5 Emissioner för vägtrañk sammanställda av
förInstitutet och LuftvårdsforskningVatten-

Institutet Luftvårdsforskningför Vatten- och IVL har på uppdrag av
SJ, SjöfartsverketBanverket, Vägverket, och Luftfartsverket genomfört

studie avseende emissionsfaktorer för olika fordonstyper ochen
drivmedel,

Konventionella drivmedel

Lätta fordon

I nedanstående tabell redovisas emissionsfaktorema för kolväten HC,
kväveoxider N 0x och koldioxid C02 för representativen
personbilsflotta under åren 1994-2005.
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Tabell Emissionsfaktorer9.20 för personbilar under perioden
1994-2003

År C02 C02Katbilamas HC HC NO, NO,
31/12 andel pb- g/km g/km g/km g/km g/km g/kmav

trañk- viktn.1 viktn.2 viktn.1 viktn.2 viktn.1 viktn.2
arbetet

1994 0.55 3.2 2.5 1.3 1.1 272 239
1995 0.61 2.9 2.3 1.1 1.0 270 237
1996 0.67 2.7 2.1 1.0 0.93 268 236
1997 0.72 2.4 1.9 0.94 0.83 266 234
1998 0.77 2.2 1.7 0.84 0.75 264 232
1999 0.82 2.0 1.5 0.76 0.67 262 231
2000 0.86 1.8 1.3 0.69 0.60 260 229
2001 0.89 1.6 1.2 0.63 0.55 258 228
2002 0.92 1.4 1.1 0.58 0.50 257 226
2003 0.94 1.3 0.97 2250.54 0.47 255

Bedömningen grundas bl.a. på antagandena icke-katalysatorbilamasatt
andel personbilarnas trañkarbete helt försumbar år och20är attav om
majoriteten bilar då miljöklass l-kravmotsvararav

Bedömningar för perioden år till år sammanfattas i2003 2023
nedanstående tabell.

utveckling emissionsfaktorer förTabell Bedömd svensk9.21 av
personbilspark fram till år 2023

År HC g/km NOX g/km C02 g/km

2003 l-l.3 0.5 230-260
2013 0.5-0.6 0.3-0.4 190-220
2023 0.4-0.5 0.3 150-190
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fordonTunga

emissionsfaktorerna HC, NOx ochredovisas förnedanstående tabellI
och lastbilarflotta med fordon bussarrepresentativC02 för tungaen

1994-2003.under åren

fordon periodenEmissionsfaktorer för underTabell 9.22 tunga
1994-2003

År C02HC NOxTrafikandel TrafikandelTrafikandel
g/km g/kmför fordon g/kmför fordonfordonför

MK1A30A30före

80616.40.05 1.30.151994 0.80
79515.60.13 1.30.171995 0.70
78414.71.20.20 0.200.601996
77313.80.28 1.20.220.501997
76213.00.24 0.36 1.20.401998
75112.10.44 1.20.270.291999
73611.20.52 1.20.290.192000
72811.00.61 1.20.262001 0.17
71710.70.66 1.20.240.152002
70610.51.20.21 0.700.142003

drivmedelAlternativa

uppnåskunnautsläppsnivåer IVLredovisas deföljandedetI ansersom
cirkasiktKort/medellångframtidsperspektiv.olika äri tvåi dag samt

därefter.år och10-15och lång siktår från i dag5-10 är
deochosäkerhetmedbehäftadesiffrorna attbetonarIVL äratt

förutsätterfallmångaiför år 1994redovisasemissioner som
bättrebetydligtvilketteknik,tillgängligabästa ärutnyttjande enav

exempelvis bussar.idemonstrerasnärvarandeförteknik denän som

Alkoholer

emissionemabedömningarredovisas IVL:stabellernedanståendeI av
sikt.långkort-medel ochoch påi dagfordonoch lättafrån tunga
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Tabell 9.23 Bedömning emissioner från fordon i dag ochtungaav
på kort, medel och lång sikt

År HC g/km NOX g/km C02 g/km

1994 0,5-0,7 6-10 0-1 200
Kort-medel 0,4 4-6 0-1 085
Lång 0,2 2-4 0-1 030

Tabell Bedömning emissioner från9.24 lätta fordon i och pådagav
kort, lång siktmedel och

År HC g/km NOx g/km CO, g/km

1994 0,5 0,4 0-350
Kort-medel 0,250,3 0-320
Lång 0,2 0,2 0-300

Naturgas/biogas

emissionernanedanstående tabeller redovisas IVL:s bedömningarI av
och på kort, medel och lång sikt.från och lätta fordon i dagtunga

från gasdrivna fordonBedömning emissionerTabell 9.25 tungaav
i på lång siktdag och kort, medel och

År HC g/km NO, g/km C02 g/km

1994 1,5 4-10 0-1 180
Kort-medel 0,8 3-4 0-1 070
Lång 0,5 1-3 0-1 015
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frånBedömning emissioner gasdrivna fordon iTabell 9.26 lättaav
lång siktpå ochdag och kort, medel

År NO, g/km C02 g/kmHC g/km

0,4 0-2020,6-0,81994
0,3 0-185Kort-medel 0,3-0,4

0-175Lång 0,1 0,2

alter-för fordon drivna medEmissionsfaktorer9.2.6

respektive fossila drivmedel,nativa samman-
Karl-Erik Egebäck, Tekniska Hög-ställt av

Luleåskolan,

uppdragHögskolan har påEgebäck, Tekniska i Luleå,Karl-Erik av
utvecklat ochKommunikationsforskningsberedningen KFB samman-

fossilaochalternativaemissionsfaktorer för fordon drivna medställt
bidrag till biodrivmedelsprogram,Arbetet KFB:sdrivmedel. utgör ett

fordon lättalättaomfattar fordonskategoriema personbilar,Studien
totalvikt,bussar, små lastbilar 3,5-7och lättalastbilar tontunga
för dessaharoch bussar. Emissionsfaktorerlastbilarövriga tunga

biogas,alkoholer,sammanställts/beräknats för drift medfordonsgrupper
dieselolja.bensin och

Även det finnsmetanol och etanol.Alkoholer omfattar här enom
formaldehydaldehyderemissionsproñl, särskilt vad gällerskillnad i

behandlatshar deoch etanoloch acetaldehyd mellan metanol ettsom
skilja demdrivmedel. Skälen till inte är att:att

teknikenfrånutgångspunktmedEmissionsnivåema har bestämts att
innebärför rening Dettaanvänds attmed katalysator av avgaserna.

acetaldehyd kanochfonnaldehydemissionerskillnaden i ansesav
liten.som

kandetsådanemissionsnivåer inteangivnahosNoggrannheten är att
etanolskilja mellansammanhangetdet härmeningsfullt iattanses

metanol.och

2005för åren 1996, 2000,har gjorts 1988,beräkningarochRedovisning
föremissionsfaktorematabellformredovisas iNedanoch 2010.

Tabellemaår och 2010.och för 2005 ärrespektive fordonsgrupp
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iredovisastabellernade komplettasammanställningar rapporten.somav
på detbl.a.beroråren 2005 och 2010sker förredovisning attAtt

år 2010MTCfrånredovisade arbetetdetkompletterar samt attovan
biobaseradeintroduktionförslag tillmed detöverensstämmer av

i sittredovisatKommunikationskommitténdrivmedel som
SOU 1996:26.Trañkpolitikenkurs idelbetänkande Ny
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Tabell Emissionsfaktorer9.27 uppskattade för personbilar, år 2005
och 2010

Bensindrivna Dieseloljedrivna Alkoholdrivna Biogasdrivna

Emissionskompo- 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010
nent

g/kmCO 0,80 0,35 0,15 0,07 0,53 0,23 0,03 0,02

g/kmHC 0,20 0,08 0,04 0.02 0,09 0,03 0,02 0,01

NO, g/km 0,08 0,04 0,25 0,04 0,02 0,01 0,04 0,02

Partiklar mg/kg 3 1,2 22 16 2 l

g/km 160 165CO, 210 129

Bränsleförbruk- 0,88 0,67 0,61 0,48
ning l/10km

1,1/km 1,8 0,1 0,1 0,1PAH 4,4 28 16 0,2part

0,2 0,1semi p/km 1,8 24 0,2 0,1PAH 4,4 4

0,1 0,1mg/km 6,6 2.6 2 0,1 0,1Eten 1

0,1 0,1Propen mg/km 4,0 1,6 2 2 0,1 0,1

butadien 0,1 0,1 0,11,3 1,1 0,4 3 3 0,1
ms/km

Bensen mg/km 7,0 2,8 2 1 0,1 0,1 na na

Toluen mg/km 6,717 4 1 0,4 0,1 nana

Foxmaldehyd 0,14,4 1,8 2 2 0,6 0,2 0,1
ms/km

Acetaldehyd 2 1,1 3 3 0,6 0,2 na na
ms/km

pg/km 100 100Metylnitrit 20 12na na na na

pg/km 20 12Etylnitrit na na na na nana

emission, applicableEstimerad# notna
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lastbilarför ochlättaEmissionsfaktorer uppskattadeTabell 9.28
år 2005 och 2010bussar,

BiogasdrivnaAlkoholdrivnaDieseloljedrivnaBensindrivna

20052010 20102010 200520052005 2010Emissionskompo-
nent

0,030,3 0,040,70,19 0,150,701,50CO g/km

0,03 0,0200,10,04 0.030,3 0,20HC g/km

0,040 0,0700,33 0,200,10,14NO, g/km

28 2115 10Partiklar mg/kg

248 223356407g/kmC02

0,91,01,6 1Bränsleförbruk-
ning 1/10km

0,1 0,10,10,236 2131 21p/kmPAH part

0,3 0,20,125 0,246 3168semi la/kmPAH

0,1 0,101,6 0,12,12 1mg/kmEten

0,10,1 0,12,5 0,13,21,0 0,7mg/kmPropen

0,10,1 0,10,14,3 3,40,3 0,1butadien1,3
mg/km

0,1 0,11,62,9mg/km 6 4Bensen na na

0,5 0,24,9 0,87mg/km 10Toluen na na

0,2 0,10,8 0,32,7 2,01,4Formaldehyd 2
ms/km

3,42 4,3Acetaldehyd 4 na na nana
ms/km

716 428Metylnitrit mg/km nanana na

1628Etylnitrit mg/km nanananana na

applicableemission,Estimerad# notna
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Tabell 9.29 Emissionsfaktorer uppskattade för små lastbilartunga
år 2005 och 2010

Dieseloljedrivna Alkoholdrivna Biogasdrivna

Emissionskompo- 2005 20 O 2005l 2010 2005 2010
nent

CO g/km 0,5 0,3 0,03 0,060,02 0,088

HC g/km 0,15 0.1 0,03 0,03 0,48 0,32

NO, g/km 1,8 1,5 0,73 0,46 0,6 0,3

Partiklar mg/kg 45 35 1,612 10 2

C01 g/km 0,33 0,32

Bränsleförbruk- l 9 1,13
ning 1/ lOkm

PAH p/km 10 9 4,4 4part na na

semi p/kmPAH 6 4 3,4 3 na na

Eten mg/km 5 3 6 0,5 0,54

Propen mg/km 3 2 1,3 0,5 0,51,1

butadien1,3 4 2 3,1 2,1na na
mg/km

Bensen mg/km l l 1 0,5 na na

Toluen mg/km 1 1 na na na na

Formaldehyd 6 4 2,1 1,8 2,5 1,7
mg/km

Acetaldehyd 4 3 16 0,216 0,3
ms/km

Metylnitrit mg/km 20 12na na nana

Etylnitrit mg/km 20 12na na nana

applicableemission,Estimerad# notna
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Tabell Emissionsfaktorer9.30 föruppskattade lastbilar, årtunga
2005 och 2010

Dieseloljedrivna Alkoholdrivna Biogasdrivna

Emissionskompo- 2005 2010 2005 2010 2005 2010
nent

CO g/km 3,2 2,5 0,08 0,150,05 0,22

HC g/km 0,21 0.15 0,03 0,02 1,2 0,8

NO, g/km 5,8 4,1 2 1,6 0,81

Partiklar 5mg/kg 150 100 6 5 6

C02 g/km 0,96 0,91

Bränsleförbruk- 3,1 1 2,95
ning 1/10km

p/km 29 20PAH part nana na na

semi p/km 18PAH 12 na nana na

mg/km 1Eten 6 4 9 7 1

mg/km 3 2 3,2 1 1Propen 4,4

butadien 6 20 15 8 51,3 4
mg/km

mg/km 8Bensen 11 na nana na

Toluen mg/km 11 8 na nana na

Formaldehyd 1 8 33 29 6 41
ms/km

Acetaldehyd 8 150 130 0,8 0,511
mg/km

Metylnitrit mg/km na na na na na na

Etylnitrit mg/km na na nana na na

emission, applicable# Estimerad notna
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för år ochEmissionsfaktorer upskattade bussar, 2005Tabell 9.31
2010

BiogasdrivnaDieseloljedrivna Alkoholdrivna

20102010 2005 2010 2005Emissionskompo- 2005
nent

0,22 0,151,0 0,08 0,05g/km 1,3CO

1,2 0,80,3 0.15 0,06 0,04HC g/km

1,13,2 2,5 1,3 1,8g/km 4,9NOX

527 20 6Partiklar mg/kg 100 70

0,96 0,91 1,10 1,04CO, g/km

Bränsleförbruk- 3,1 2,95 6,21 5,911
ning 1/10km

8 6p/km 20 14PAH part nana

semi p/km 12 6 7 5PAH na na

25 1mg/km 10 5 17 1Eten

2,8 2,4 1,6 1 1mg/km 5,6Propen

8 6 8 5butadien 8 41,3
ms/km

1,6# 0,811mg/kmBensen na nana na

Toluen mg/km 2 1 nana na na

Formaldehyd 12 6 3 6 44
mg/km

0,8 0,5Acetaldehyd 8 4 32 21
mg/km

10 7Metylnitrit mg/km nana nana

10 7Etylnitrit mg/km nana nana
applicable# Estimerad emission, notna
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motor/driv-olika alternativaUtvärdering9.2.7 av
Finland, påutfördkoncept VTT,medels av

uppdrag IEAav

speciellIEA finnsAgencyInternational EnergyInom en
FuelsMotordrivmedel Alternativealternativaöverenskommelse om

alternativaolikaoch utvärderamed bedömaAMF. Arbetet att
påpåverkantill bl.a.med hänsynegenskaperdrivmedels motorer,

flertal s.k.ioch hälsa bedrivspå miljöpåverkanochemissioner ett

annex.
alternativautvärderingbehandlarV,dessaEtt avnrannex,av

utsträckningArbetet ikoncept.motor/drivmedels storavser
ForskningscentalStatensFinskahar utförtsemissionsmätningar och av

ochUndersökningarnaenergianvändning.föravdelningenVTT,
271,.publicerats i VTThardemresultaten rapportav

femdetkort resultatensammanfattas mycketochredovisasNedan av
på VTT.långa arbetetår

torförsökM0

testbänk. Tremonterade ipåmed kömingarinleddesArbetet motorer
respektivenaturgasochmotorgasmed bensin,kördesmotorer gas

ochtrevägskatalysatorerförsedda med85. Motoremametanol M var
+20° C tillintervalletinomolikautfördes vidkömingarna temperaturer

-20° C.
nivå påungefärsamtliga20° CVid motorer+ sammagav

alkoholer ökadeochbensinföroreningar. Förregleradeemissionema av
och kolvätenCOkolmonoxidcvid kallstart - 7emissionema av

förrespektive 5bensindrift ochför 12HC med faktor 3-5
temperaturberoendesådanaingaalkoholdrift. För uppmättesgaserna

effekter.
medeffekten densammaföroreningarregleradeickeFör mervar

sänktvidökade emissionerkraftigteller mindre temperatur.
visarresultatensammanfattningsvis attVTT attanser

valberoende inte baraemissionsbilden ävenutanmotorär avavav
förframtagnadrivmedel,valsåväl samt att systemtemperatur avsom

Vidareklimat.för kallarealltidklimat inteett varmt anser manpassar
drivmedlens fördelgasformigapå devisarresultatenatt ur

emissionssynpunkt.
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Fordonsförsök med ottomotorer

Som direkt fortsättning på kömingama i motorbänk genomfördesen ett
omfattande med elva olika lätta fordon med Dessaprogram ottomotorer.
kördes på chassidynamometer och med olika drivmedel och vid olika

Fordonen valdes medtemperaturer. tanke på de skulleatt representera
olika tekniknivåer, avgasreningssystem, bränslesystem samt vara
anpassade for drift med olika drivmedel.sorters

Drivmedlen utgjordes bensin, ochmotorgas naturgasav samt
metanol och etanol i "ren" eller blandad form. Temperaturen varierades
vid kömingarna mellan 22° C till 20° C.+ -

Såväl reglerade icke reglerade emissioner Programmet,mättes.som
det redovisas i slutrapporten, kom resultera i data från cirka 140attsom

körningar med cirka 110 olika kombinationer av
motorteknik/drivmedel/temperatur m.m.

Sammanfattningsvis VTT effekt vad reduktionatt störstanser avser
reglerade emissioner kan uppnås introduktionav genom av

katalysatorteknik. Vid normal ligger reduktionsnivån påtemperatur
80-90 Den reduktion kan uppnåsprocent. byter tillattsom genom man
något de undersökta alternativa drivmedlen generellt mindreärav sett

vad uppnåsän vid införande katalysatorrening. Omsom av
katalysatorteknik används blir storleken på emissionema i stort sett
oberoende vilket bränsle används.av som

Störst emissionsreduktion på grund drift med alternativaav
drivmedel uppnås för CO och då speciellt med de gasformiga
drivmedlen. Naturgas dock de högsta emissionema HC. Vid driftgav av
med naturgas/biogas består dockmetan HC emissionema i huvudsak

just Vid drift med metanolmetan. M 85 emissionemaav var av
oförbränd metanol höga.

Även för de oreglerade emissionema uppnåddes reduktionstörst
införande katalysatorteknik. För 1.3-butadien och bensengenom av ger

dock de alternativa drivmedlen, alltid lägreoavsett temperatur,
emissioner jämfört med bensin.

Precis vid försöken i testbänk det de drevssom motorervar som
med gasformiga drivmedel de lägsta emissionema både vadsom gav

reglerade och icke reglerade sådana.avser

Fordonsförsök med dieselmotorer

Fordonsförsök på lätta bilar med dieselmotorer genomfördes på samma
för de medsätt ottomotorer.som
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oxiderande katalysator,två i kombination meddieselteknikerTre varav
dieselolja,valdes svensk MK ldrivmedeltestades. Som en

%blandad med 20svavel ochmed MK lreferensdieselolja 300 ppm
20° C.22° C ochmellangjordes vidKömingarRME. +temperaturer -

reglerade emissionerickeSåväl reglerade mättes.som
frånmed deCO HC i nivåochemissionemaVid 22° C avvar
allahögre iNOK däremotmed katalysator. än stort settärottomotorer

undersökta förtillämpningar ottomotorer.
frånHC och CO lägre-7° C emissionemaVid ottomotoreränavvar

lågavid denhögaNOx-värdenakatalysator.med temperaturen.ävenvar
blandningenmedanemissionemade lägstaMK lGenerellt sett gav
bilarnakatalysatorförseddaplats. depå andra Förkommed RME gav

berotordepartiklar.emissionema Dettalägstablandningen deRME av
lättlösligareupphov tilldieseloljajämförelse medipå RME attatt ger

lösligakolkämor. Dessapartiklarnasformerasföreningarorganiska runt
i katalysator.lätt oxideraskanföreningar en

ochdieselmotorerförfrånskillnadTill eten,ärottomotorema propen
Emissionemareglerade emissionema.ickedominerandede avmetan

förför dieselmotoreraldehyder ottomotorer.änstörreär
för emissionemamindre rollkallstart spelarvidYttertemperaturen av

komponenter.icke reglerade

Sammanfattning

förresultatensammanfattasochstapeldiagramnedanståendeI summeras
kömingarsamtligafrånreglerade emissionerickereglerade ochbåde

drivmedel ochtillmed hänsyn temperatur.
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Diagram Summerade9.1 reglerade emissioner, högsta och lägsta
värde
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ochemissioner högstaicke regleradeSummeradeDiagram 9.2
värdelägsta
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9.2.8 Fälttest med rapsmetylester RME i Belgien

Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek V ITO, Belgien, harvoor
tillsammans med AVEVE och del EG:s Alternersom en av program
genomfört fälttester med biodiesel RME,

Försök genomfördes under två år med fem stycken lätta dieselbilar
i huvudsak drivits med hundraprocentig RME. Som referens kördessom

parallellt två bilar på dieselolja. Under försöket utvärderades aspekter
allmän påverkan på fordonen, förslitning, emissionersom

drivmedelsförbrukning i jämförelse med motsvarande data för dem.m.
dieselojedrivna bilarna. Sammanlagt har de fem bilarna drivits medsom
RME kört drygt 300 km.000

Försöken har genomförts några tekniska problem har kunnatutan att
identifieras efter det vissa gummidetaljer byttes föratt ut att anpassa
bilarna till RME-drift. Några problem med kallstarter förelåg inte.

Testprogrammet visade drift med RME i jämförelse medatt
dieselolja något lägre effekt och lägra maximal hastighet. Någongav
ökad förslitning kunde inte påvisas.

Flera emissionstester utfördes på chassidynamometer. Först
genomfördes referenskömingar för alla bilarna med dieselolja, varefter

för fem bilarna övergick till drift med RME. Totalt genomfördesman av
mätningar vid tillfällen på de bilar drevs med RME.sex som

Av nedanstående tabell framgår vilka de testade fordonen var.

Tabell 9.32 Förteckning fordonöver testade

Car Year Lic.p1ate Fueltype Owner Mileage Mileage Code
Start End

VW Golf 1,9 D 1993 LSB Biodiesel618 VITO 35 000 90 000 Golf D ENE

VW Golf 1,9 D 1993 LPT 941 Biodiesel VITO 16 000 60 000 Golf D MIE

VW Golf 1,9 D 1993 LSB 617 Diesel VITO 0 Golf79 000 D MAT

VW Golf 1,9 TD 1994 NJK Biodiesel361 AVEVE 11 000 56 000 Golf TD HEK

VW Golf 1,9 TD 1994 NJK Biodiesel377 AVEVE 20 000 78 000 Golf TD VIE

R19 1,9 D 1990 JXE Biodiesel475 AVEVE 100 000 155 000 R19 BRU

R19 1,9 D 1991 KNA Diesel443 AVEVE 105 000 155 000 R19 BOO
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minskningenredovisas den relativanedanstående fyra figurerI av
drift med dieselolja.jämförelse medemissionema i

och dieseloljadrift med RMEHC-emissioner vidSkillnad iFigur 9.1
diesel/HC diesel 100HCrme-HC
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CO-emissionerFigur Skillnad i vid drift med och dieselolja9.2 RME
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i NOx-emissioner vid drift med och dieseloljaFigur Skillnad RME9.3
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ochdrift med RMEvidpartikel-emissionerSkillnad iFigur 9.4
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partiklarpå emissionemavisar mätningarnaSammanfattningsvis att av
dieselolja.jämförelse meddrift med i% vid RMEminskade med 10-60

försedd medturboladdad ochden bilförvärdenBäst uppmättes som var
jämförbaraNOXCO, HC ochEmissionernakatalysator.oxiderande ärav

dieselolja.med drift medjämförteller något lägre
ändringmindreocksåvisadeMätningarna att aven

%.med 20-30NOXemissionemaminskadebränsleinsprutningen av
%.med 5-50emissionerdå övrigaDock ökade

Slutsatser9.3

och tämligenemissionsdata brettredovisadeOvanstående utgör ett
kvantitativt,såväl kvalitativtbedömning,förunderlagomfattande som

olikavid förbränninguppkommakanemissionerde avsomav
olikabildocksådieselmotorer. Detochdrivmedel i otto- en avger

faktorerinverkan sådanaoch nackdelarmotorteknikers för samt somav
inverkanochför drivmedletvätskeformigtgasformigt ellertillstånd av

omgivningstemperaturen.
inteuppfattningminskiljer sig enligtmaterialetredovisadeDet

redovisningar.andra likvärdigafrånfrån resultatennämnvärt
alternativadetyder påredovisade reultatendet attJag att ovananser

mindreellermedförtillämpningarmångadagsläget idrivmedlen i mer
regleradeickesåväl reglerademinskade emissioner somav

bensin.dieselolja elleranvändningjämför medföreningar, av
högrenågon enskildför änemissionemade fall ärI parameteratt
jag dockbensindieselolja elleranvändningvidmotsvarande anserav

alternativatill deemissionsbildenden övervägersammantagnaatt
fördel.drivmedlens

Även ottomotorermed katalysatoravgasefterbehandlingefter ger
dåSkillnadenemissioner.något mindredrivmedlen årde alternativa

marginell.intillfallsamtligasåemellertid i nästgott som
framtidadegjortsuppskattningarde olikaAv avsom

tillförsprångdrivmedlensalternativaframgår deemissionsnivåema att
minskarfallvissade itorde kvarstå,bensindieselolja och även om

något.
alternativadeuppfattningmindock enligtsikt tordePå lång

kalladmed såkombinationmöjlighet iuppenbardrivmedlen ha atten
kanskeemissionsnivåer,mycket lågateknik utvecklasanpassad mot

dels på dejagbyggeruppfattningefterrening. Dennaäven utan
sammansättninghomogenastruktur ochenkladrivmedlensalternativa
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dagens fordon för användning alternativa drivmedelsamt att av
fortfarande fabrikskonverterade fordon/motorer ursprungligen avseddaär
för drift med dieselolja eller bensin. När "nya" förbränningsmotorer
utvecklats för drift med enbart specifikt alternativt drivmedel börett
förutsättningarna tillgoda mycket låga emissioner.vara

vätskeformiga drivmedlenDe vid kallstarter upphov till den heltger
övervägande delen de totala emissionema från användning dem.av av
Detta problem jag i relativt utsträckning kan minskastror stor genom
förbättrad motor/insprutningsteknik, nyutvecklade tändsystem samt
förvärmning Förvärmning katalysator teknikmotor. samtav av ny som
förkortar tiden tills det katalysatom "tänt" kan med sannolikhetatt stor
ytterligare minska emissionema. Detta till det min uppfattningärtrots

de gasformiga drivmedlen på lång sikt kommer behållaävenatt att ett
visst de vätskeforrniga drivmedlen.övertag gentemot

Emissionerna CO, naturligtvis helt beroende vilkenär typav av av
råvara fossilanvänds, eller biobaserad. För de biobaseradesom
drivmedlen det dock viktigt framställning och konverteringär att m.m.
så långt det går sker med insats biobaserad energi. fall finnsI annatav

risk för nettotillskottet C02 bara minskar marginellt eller iatten av
Ävenvissa extremfall ökar, kapitel och10 19..rent av se ur

energibalanssynpunkt det viktigt det för de drivmedel kräverär att som
insats energi för framställning och konvertering, skerdettastoren av
tillförsel biobaserad energi, kapitel 10.genom av se

Huruvida de lägre emissionsnivåer finns för de alternativasom
drivmedlen i dag, och finnas kvar på längre sikt,även ärsom anses
tillräckliga för miljöklassning återkommer jag till i kapitlen och18en
19. I detta sammanhang det viktigt komma ihåg det inte baraär att att

storleken på emissionema deras reaktivitet påverkan påär ävenutan
miljö och hälsa avgörande betydelse. Vidare det enligtär ärsom av
min mening viktigt in klimatfrågor och frågan förbrukningvägaatt om

ändliga vid överväganden beträffande miljöklassning deav resurser av
Ävenalternativa drivmedlen. arbetsmiljö och påverkan spill ochav

katastrofutsläpp bör in.vägas
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Livscykelperspektiv drivmedel10 på

sammanfattade slutsatserMina

föroreningarna saknarförsurande och övergödandedeFör ett
% dessalivscykelperspektiv någon betydelse då 80-90större av

drivmedlet.kommer från förbränningen Detsammaemissioner av
drivmedel.koldioxid från fossila Förför emissiongäller av

drivmedel helakoldioxid från biobaseradeemission ärav
biobaseradedärför viktigt debetydelse. Detlivscykeln är attav
energiså liten insats fossildrivmedlen produceras med somav

möjligt.

ochupphov till miljö-verksamhet alltidprodukt ellerEn nästanen ger
produkt ellerpåverkan vid användandeOftasthälsopåverkan. avses av

hälsopåverkandet den klimat-, miljö- ochdrivmedelutövande. För är
drivmedlet.emissioner från förbränningenuppstår på grund avavsom
den övrigadärmed glömmer bortpåverkanDen ärsom man

livscykel frånverksamhetens helaproduktens ellerpåverkan under
tilluttrycker det frånavfall, eller populärtråvara till vagganmansom

redan viddrivmedel sker sådan påverkanbiobaseradeFör engraven.
påverkan från bl.a.råvaran. Därtill kommerodlingen transport avav

drivmedel och drivmedletråvara tillråvara, konvertering transport avav
respektive användare. Motsvarandedärifrån till tankstationtill depå och

drivmedel med detsjälvfallet tillämpas på fossilaskallresonemang
med utvinning ochproduktionen råvara fårundantaget ersättas attatt av

fördrivmedel vissa fall,konverteringen till i ersättst.ex. naturgas,som
och uppgradering.reningav

totala emissionerprodukts eller verksamhetsFör utrönaatt en
energianvändning, brukaroch hälsopåverkan,och/eller miljö- ävensamt

LCA. finnsvad kallas livscykelanalys Detgenomföra som enman
analyserLCA. medför olikamånga Dettasätt gör attatt av sammaen

hurde problemenkan varierande resultat. Ettföreteelse ärstoraavge



178 Livscykelperspektiv drivmedelpå SOU 1996:184

livscykeln. villDet någonstans mellanavgränsar "vaggansägaman var
och graven" respektive stoppunkt för analysensätter start- samtman
vilka sidoaktiviteter och biprodukter med i bedömningen. Etttar man

problem hur de generaliseringar oftast måste tillannat är görman som
för LCA praktiskt skall bli möjlig genomföra.att rent atten

Nordiska10.1 rådets riktlinjer för LCA

Nordiska Miljöministerrådet initierade år 1991 projekt i syfte bl.a.ett att
utarbeta ramverk för livscykelanalyser byggt på nordisk koncensus.ett

Slutrapporten redovisades år 1995, "Nordic Guidelines Life-Cycleon
Assessment, Nord 1995:20. Arbetet har iäven presenterats
Naturvårdsverkets Vägledning4537, för Livscykelanalyser LCArapport
sammanfattning LCA-Norden.av

nordiska riktlinjerna för LCADe bygger bl.a. på det arbete som
bedrivits inom SETAC och ISO och givit LCA-arbetet fastlagdsom en
struktur, indelad följande fyrai huvudmoment:

Mål omfattningoch där mål och syfte beskrivs ocksåsamt
omfattning och begränsningar fastläggs.
Inventeringsanalysen innefattar material- ochsom en
energiflödesanalys de studerade inom deras fastlagdasystemenav
systemgränser.
Miljöpåverkansbeskrivningen inkluderar resursanvändning.som

kanDetta delas in i delmoment:moment tre
Klassificering-
Karakterisering-
Värdering-

Resultattolkning där tolkningen resultaten från ovanstående faserav
i relation till studiens mål med hänsyn till osäkerheter ochgörs tagen

avgränsningar.

Livscykelanalys10.2 LCA drivmedelav

har årenDet under de genomförts rad olika livscykelanalysersenaste en
LCA drivmedel.av

Magnus Blinge vid Institutionen för Chalmerstransportteknik,
Tekniska Högskola har på uppdrag utredningen gjort jämförandeav en

drivmedeL,analys producerade kring LCA kapitelrapporterav av se
diskuterar10.3. I Blinge först LCA och metoden förrapporten
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genomförande LCA för drivmedel. Hans slutsatser kan mycketav en
kort sammanfattas enligt följande:

LCA fungerakan hjälp vid miljömässiga överväganden ochsom
beslut.
Beslutsfattare och andra använder resultaten LCA måstesom av en

LCA oftamedvetna innehåller vissa generaliseringarattvara om en
och avgränsningar. Oseriösa analyser och analyser innehållersom

förenklingar kan fullständigt resultat.missvisandegrova ge
Varje enskild LCA har brister. LCA dock bättre analysär än en som

till hela livscykeln.inte hänsyntar
LCA måste verifierbar.En vara

kontrollerbar.LCA måsteEn vara

följandeEnligt kommer LCA påverkad bl.a.Blinge att aven vara
bedömningar:

gjorda i analysenAntaganden
Definition systemgränserav

för tillgängliga dataVal marginal- eller medelvärdenav
tekniknivåVal av

Ålder på ingående data

förMetoder och systemavgränsningar10.2.1 m.m.

energilogistik-drivmedel enligtLCA av
modellen

rapport,, förden vid institutionenBlinge diskuterar i sinMagnus även
förTekniska Högskola, framtagna modellentransportteknik, Chalmers

från källadrivmedels energianvändning och emissionerberäkning ettav
energilogistikmodellen.Modellen hartill slutanvändning. getts namnet

metoder inomEnergilogistikmodellen baserad på vetenskapligatre
området:

Systemangreppssätt
Logistik för tillverkande företag
LCA

modellen tänkt visuell bildUppbyggnaden är att ettge enav av
hjälp för logistikenproduktionsflöde med de grundläggandetreav



180 Livscykelperspektiv drivmedelpå SOU 1996:184

lagring och förädling. Detta kombinerastermema sedan medtransport,
materialets "statiska" tilstånd själva materialflödet, dvs.utöver
råmaterial, tillsatser, biprodukter och slutanvändning. Med modellen kan
samtliga drivmedelsaltemativ kartläggas och indelas i delsystem. Varje
delsystem kan analyseras med avseende på energianvändning och
emissioner. Slutligen kan resultaten till sammanlagt värdeettsummeras
för respektive emission.

Nedan redovisas några för energilogistikmodellen grundläggande
synsätt:

Systemgränser
Det inte möjligt generellt hitta punkt den fysiskaiär att sett en
framställningsprocessen entydigt kan kallas förstartpunktsom
produktion och rättvis för samtliga drivmedelsaltemativ.ärsom
Modellens främre gränssnitt måste därför tillåtas från fallvariera till
fall.

Modellen börjar med de operationer måste utföras för attsom
råvaran skall finnas tillgänglig i de mängder aktuella för denärsom
kartlagda produktionen respektive framställningssättet. Råvaran följs
sedan så långt bakåt i förädlingskedjan utförsoperationer för attsom
bearbeta eller drivmedelsråvara.transportera

Råvaror
Råvaromas energiinehåll redovisas inte sammanslaget med andra
energiinsatser i energibalansen. Redovisning sker "Till kWhltypenav
färdigt drivmedel har kg0,5 träråvara motsvarande kWh".2,25använts
Ingen värdering huruvida råvaran bra användasgörs är attav som
drivmedel eller inte.

Tillsatser
Tillsatsemas energiinehåll redovisas vid sidan råvarorna i resultatet.av
Tillsatsemas tillverkningsenergi ingår inte i drivmedlets energibalans.
Visar det sig tillsatsen har signifikant inverkan på drivmedletsatt en
energibalans analys tillsatsens tillverkningsprocess.görs ävenen av

Biprodukter
drivmedletAllt framkommer resultatutöver ettsom som processenav
för biprodukter.modellenkallas i Användaren beslutar biproduktenom

inte.eller Dessa beslutanvändbar grundar påsig bedömningär en av
tekniskt möjligtdet och ekonomiskt realistiskt användaär attom

biproduktenbiprodukten. Går använda belastas inte ochenergi-att
Finns detemissionsbalansema. inte någon realistisk användning för
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biprodukten måste den betraktas avfall belastaoch därmedsom
drivmedlets balanser fullt ut.

Energi
Sättet energin har beräknats källorna tillpå vilket deär störstaen av

LCA utförts Skillnadenolikheter i resultaten i de på drivmedel.som
påmellan fossil och biobaserad energi och tolkas ibland olikaär stor

används i behandlas i princip påSpillenergisätt. som processen samma
biprodukter. Emissioner från elproduktion frågaärsätt en annansom

energilogistikmodellen har Sverigesdär oenighet ofta föreligger. I
för använd el.genomsnittsproduktion beräkningsgrundanvänts som

hardiskutera och kvalitetsbedöma energiutnyttjandetkunnaFör att
möjligheten exergianalys.kompletterats med tillmodellen även en

användbarhet ochmått på viss energimängdsExergi är ett en
olikadärför bättre jämförelse mellanexergiverkningsgraden ger en

vad energiverkningsgraden gör.änprocesser
med deuppbyggnadEnergilogistikmodellens stämmer överens

riktlinjerna för LCA.nordiska

produceradeJämförande analys10.3 av

drivmedelkring LCArapporter av

Chalmershar Blinge,Som framgått föregående avsnitt Magnusav
jämförandeutredningen gjortTekniska Högskola, på uppdrag av en

drivmedeL.kring LCAanalys producerade rapporter avav
sin helhet i bilagedel.redovisas iRapporten separat

avseende påBlinge bedömts medTotalt har21 rapporter av
kapiteltrovärdighet och jämförbarhet, l0.2.l.kontrollerbarhet, se

institutionenutgångspunkt från den påhar gjorts medBedömningen
Analysen gällerenergilogistikmodellen, kapitelframtagna l0.2.l.se

användas i förbränningsmotorer.bara för drivmedel kansom
luft, SOX, NOX, CO och HCreglerade emissionerna tillEndast de

och energianvändning har analyserats.C02, CH,samt
och i för dags-svenska förhållandenRekommendationer gäller för

produktionssystem.läget existerande
sig olikaanvänderI många typerrapporterna man av avav

jämföra olika emissionersomvandlingsfaktorer, fört.ex. att
drivmedelsförenklar kvantifieringen miljö-klimatpåverkan. Detta ettav

beslutsfattandet. måste dockoch hälsopåverkan och därmed Man vara
osäkerheten dessaofta i omvandlingsfaktorer.medveten den storaom
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Eftersom osäkerheten datai redan innan kan relativt börstorvara man
enligt Blinge inte dra slutsatser drivmedel bättre elleratt ett ärom

resultaten baserat på omräkningsfaktorer och intesämre än ett annat om
skiljer sig med %.25-30änmer

Genomgående bör, enligt Blinge, energislagen används isom
redovisas tydligare i analyserna. Ofta skiljer på energiprocesserna man

råvarorproducerad fossila och energi producerad biobaseradeav av
råvaror mycket sällan redovisas möjligheterna till användaattmen
spillenergi eller biprodukter. Diskussion användbarheten energinav av
exergi saknas också oftast helt. Detta kan ibland leda till resultat som
i praktiken helt felvisande. Exempelvis i olja eller bensin vissär är en
mängd bunden energi mycket användbar motsvarandeänmera
energimängd i form mängd kylvatten med vissstorav en en
temperaturförhöjning, den lagrade energimängdentrots att sammantaget

densamma.är
Majoriteten de emissioner alstras från källa till användningav som

%80-90 de försurande och övergödande emissionema uppkommerav
enligt Blinge vid förbränningen i För fossila bränslenmotor.
uppkommer % CO-emissionema80-90 vid förbränningen iäven av

respektive fordonDen används referensmotor. typ motorav som som
vid analysen därför betydelse.är storav

Emissionsdatans exakthet viktiga för resultatet analys.är av en
Skiljer det mindre 10-15 % i speciellt emissionsvärde mellan tvåän ett
drivmedel det enligt Blinge inte relevant någradra slutsatserär att
baserade på denna emission.typ av

10.3.1 Resultatsammanställning, diskussion och
rekommendation

Blinge har efter genomgången de aktuella sammanställtrapporternaav
de aktuella och trovärdiga uppgifterna för drivmedel.LCAmest av

nedanstående tabellI redovisas hans förrekommendation
energianvändning och emissioner i enhet megajoule MJ drivmedelper
för produktion drivmedel.av
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för LCAsiffrornaaktuellaSammanställning deTabell 10.1 mestav
drivmedelsproduktionav

CH,HCNO, C0C01 S0,EnergiMJEnheter per
MJdrivmedel mg mgmgmg mgg

30501030 500,20 15Bensin
Diesel 40 1520 45 7100,12

10 401012 8080,10LPG°
50111 20,05 2CNG -

2701025 258med 0,15Bensin -
MTBE/ETBE

130303016012 200,45Metanol NG
Biod 254014014 41,18Metanol -

0,18
9020027032 23Vete° 1,46Etanol -

0,24
Träf 140260 27041222,10Etanol -

0,22
600132011070,88Biogas -

-0,05
55304019030 101,48RME

0,47

fossil energi.energianvändningenAndel ärsomav
bensin.Reforrnulerada

"Miljödiesel".b
från oljefälten.raffinaderi och 2/3till 1/3 frånc LPG

salix.Produktion frånd
tillsatsenergi.med halmProduktion fråne vete som

salix.Produktion frånf
används ibiogasdåProduktion från Lucemg processen.

mängddenalltså redovisadeoch emissionerEnergianvändningen är som
föremitteratsföroreningmängdoch den attenergi använts somsom

drivmedel.färdigtMJproducera 1
aktuellaenligt Blingeredovisas detabellnedanstående mestI

produktionbådefrånoch emissionerenergianvändningföruppgifterna
fordonsdrivmedel.olikaoch användning av
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Tabell Sammanställning10.2 de aktuella siffrorna för LCAmestav
drivmedelsproduktion fordonsanvändningochav

Enheter Energi C01 SO, NO, CO HC CH,per
fordonskilømeter MJ g mg mg mg mg mg

Personbil:
Bensin 4,0 250 110 600 6000 1000 200
LPG 3,6 270 92 770 1700 720 170
Metanol NG 4,5 240 60 900 6000 300 430
Metanol Bio 6,7 45 12 800 6200 280 21

0,5
MTBE/ETBE 2,9 200 450 1800 800- -
Buss:
Diesel 17 1200 300 11000 600 1000 100
LPG 21 1300 490 5800 2700 1300 900
CNG 21 1150 6000 3000 390 6500-
Metanol NG 24 1300 310 10500 2400 1000 2300
Metanol Bio 36 230 65 10200 2600 1000 50

3,0
Etanol Vete 41 530 380 15400 5100 2100 -

4,0
Etanol Trä 51 360 680 15200 6200 2800 -

3,7
Biogas 35 130 7700 3600 600 14500-

0,2
RME 25 430 140 16000 1900 500 700

6,9

Andel energianvändningen fossil energi.ärav som

Eftersom uppgifterna härstammar från olika med olika ålder,rapporter
förutsättningar och tekniknivåer Blinge dock till försiktighetuppmanar
vid användning tabellen för direkta jämförelser mellan de olikaav
drivmedlen. jämförelserFör rekommenderas i stället antingen Ecotraffic
AB:s "Life of Fuels" eller DeLuchis "Emissions ofrapport rapport
Greenhouse Gase from the ofUse Transportation Fuels and Electricity".
Ecotraffic AB:s bedöms dock den för svenska förhållandenrapport vara

relevanta.mest
Nackdelen med dessa emellertid de baserade påärrapporter äratt

data från början 90-talet. Under de fem år sedan gått harav som
teknikutvecklingen gått märkbart framåt, speciellt vad gäller
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användning iemissionsvärdena frånfordonsteknik. Detta motorgör att
med bästadag kan uppnåsvad iofta högrerespektive fordon änär som

förbränningen ikommer frånemissionemahuvuddelenteknik. Då av
Blingedessarelativt iosäkerhetendetfordonet även rapporter.storgör

aktuellaLCA genomförs för deheltdärförrekomenderar att nyen
förbränningen iden delåtminstonedrivmedlen, eller att som avser

uppdateras.motorer
enligt BlingekanEcotraffrc AB:stveksamhet med ävenEn rapport

felaktig.biprodukter kangjortskrediteringdenatt varasom avvara
totalaför denfå avsättningmedproblemkan finnasdå detDetta att

biprodukter.producerademängden
livscykelanalyserkommandedet för ärslutligenBlinge attanser

global-,medemissionerskiljer påredovisningeniviktigt att man
studeradehos deStörst bristpåverkan.och lokal rapporternaregional-

oftakolväteföreningarsamtligahanfrågavad gäller denna attvaraanser
derasvärde,tillsammanslagnaredovisas trots att tex.ett cancerogena

åt.mycket kraftigtskiljer sigpåverkan

of FuelsLife10.4

reservationer,med vissaBlinge,Magnuskapitel 10.3.1I attanges
jämförelseförof Fuels""LifeEcotrafficsbl.a.tillhänvisar rapport

drivmedel.mellan olika
mellanprojektsamarbeteresultatetof FuelsLife ettär av

drivmedelsutvärdera olikasyfteioch företagmyndigheter att
Efterlivscykelperspektiv.ioch emissionerenergieffektivitet ettsett en

år 1992.arbetetoch redovisadesgenomfördesår 1990förstudie
Ecotrafficdåvarandehuvudsakgenomfördes iochleddesProjectet av

AB,

drivmedellivscykelanalys10.5 Ny av

Bioalkoholprogram,frånmed stöd KFB:s ävenBlinge har,Magnus
nämndatidigaredrivmedel enligt denLCA förheltgenomfört en ny

fördatade allraVid analysen harenergilogistikmodellen, senaste
användas.i kunnatfrån förbränningbl.a. emissioner motorer

bilagedel.redovisas iRapporten separat
och därmedemissionsnivåskillnaderna påframgårAv attrapporten

olikamellan dehälsopåverkanochmiljö-vadäven avser
Utvecklingåren.minskat dedrivmedelsaltemativen har senaste av
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motorteknik, reningsteknik och effektiviseringar i processteknik kommer
troligen medföra skillnaderna i framtiden minskaratt ytterligare.att

Mot denna bakgrund har Blinge valt frågeställningar hanut tre som
viktiga:anser som

Skall använda fossila eller icke fossila drivmedelman
Skall tillverka metanol/DME eller etanol från cellulosahaltigman
råvara
Vilka styrmedel behövs för de låga emissionsvärdenatt ärsom
möjliga uppnå skall realiserasatt

Enligt Blinge på dessa frågor övergång till biobaseradeär svaret att en
drivmedel nödvändig emissionema C02 från skallär transporterom av
reduceras i omfattning.större

Det vidare viktigt utnyttja tillgänglig råvara på bästaär Föratt sätt.
de biobaserade drivmedlen bör då titta påävenman
energiverkningsgraden och jämföra energiutbytet hektar odlad markper
för olika drivmedel råvaror. Att redan peka drivmedelut ettnu som
bättre något han dock svårt då skillnaderna mellanän annat anser som
de olika biobaserade drivmedlen små. Dessutom de data finnsär är som
tillgängliga relativt osäkra och behäftade med variationer.stora

Blinge betonar också behoven ekonomiska styrmedel samt attav
välja olika drivmedel och motorteknik beroende på emissionemavar
sker. fjärrtrafikFör med lastbilar bör energieffektivitet, låga NOX-tunga
emissioner och biobaserade COz-emissioner premieras framför reduktion

buller och hälsovådliga För tätortstrafik bör prioriteringenämnen.av
Ämnenden omvända. med samtidig miljö- och hälsopåverkan,vara

såsom NOx, bör minskas vid all trafik.t.ex.
Inte heller bör enligt Blinge jämföra verkningsgraden för fossilaman

drivmedelssystem med verkningsgraden för biobaserade
drivmedelssystem. I stället bör de jämföras för sig beroende på attvar
det handlar energiråvaror mycket varierande kvalitet ochom av
användbarhet.

aspektEn enligt Blinge kan tala för metanol/DMEsom som
drivmedel det kan användas såväl i bränsleceller metanolär att som
i dieselmotorer DME och metanol. Metanol har dockottomotorer
negativa egenskaper toxicitet och korrosivitet, vilket inte etanol harsom
i utsträckning.samma

Biogas bör enligt Blinge i första hand tillverkas och användas lokalt
där det finns lämplig råvara formi avfall. När studerar utfalletav man

LCA, och då bl.a. emissionema för produktion ochmetan,av en av
förbränning biogas det enligt Blinge viktigt tänka påär att attav
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ändå hade släppts tillavfallet fall troligen bildati utannat metan som
minskas denna volym.Genom förbränningatmosfären.

relativt lågtdrivmedel medbetraktar BlingeRaps ettsom
enkel varförFramställningsprocessen dockhektar.energiutbyte ärper

ske småskaliga anläggningar.med fördel kan iproduktion

dimetyleter DME10.6 LCA av

transportteknik, Chalmersförvid InstitutionenexamensarbeteSom ett
Åsa förlivscykelanalysgenomförtFumanderHögskola harTekniska en

och biomassa,DME frånoch dimetyletermetanol naturgas
energilogistikmodellentidigare nämndautförd enligt denAnalysen är

redovisats istudiemed bl.a. denkanvarför jämförelse göras somen
kapitel 10.5.

utfördafrån densammanfattas resultatentabellnedanståendeI
analysen.

livscykelnfrån olika faser i totalatil luft denEmissionerTabell 10.3
g/kWh, motorDMEför biobaserad

PMCH, N10so HCco NOco,

d0,0007d0,0027 0,06290,0935 0,4462Cultivation 87,87 nn

harvesting

d0,00040,0040 00,1294 08,09 0,008lTransport n

d 0,00220,064 d0,0928 0,0370Produktion 8,52 0,147 nn

d0,00370,00070,0247 0,3689 0 0,0l14Distribution 25,82 n

nd 0nd1,50 0 0,2002,200End-use 0

0,00220,00480,040 0,343 0,00072,47 2,54TOTAL 130,30
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Tabell Emissioner till luft från olika10.4 faser i den totala
livscykeln för naturgasbaserad DME

C0, CO NO, S0, HC CH, N10 PM

Extraction
Preparation 22,56 0,029 0,1385 nd0,0032 0,0180 0,0l95 0,0004
Transportation

Produktion nd nd nd148,78 0,0326 nd nd nd

Distribution nd12,91 0,0124 0,1845 0 0,0057 0,0004 0,0018

610,00 2,20 1,50 nd nd 0End-use O 0,200

0TOTAL 794,25 2,24 1,86 0,0032 0,224 0,020 0,0022

angåendeutredningen studerade dokumentSamtliga och rapporterav
på lågadrivmedel pekaranvändningen DME i dieselmotorerav som

emissioner.
igenomförda analysenDen tyder på DME även sett ettatt

mycketharlivscykelperspektiv och i jämförelse dieseloljamed MK l
emissionemalåga emissioner reglerade föroreningar. undantagEtt ärav

förCO. Anledningen till detta har klarläggas inominte kunnat ramenav
resultatendet föreliggande arbetet. Författaren dock intehar ansett som

avgasrening.alarmerande då CO katalytisklätt reduceras med

Slutsatser10.7

ochdrivmedelförAv de livscykelanalyser genomförts somsom
LCAdenBlingeMagnussammanställts och utvärderats samt nyaav
flerajagpå uppdrag KFBBlinge själv utförtMagnus attanseravsom

dras.viktiga slutsatser kan
övergödandeförsurande ochdeDå till80 90 procent av

jag detdrivmedletfrån förbränningenemissionema kommer anserav
pålivscykelperspektivarbete anläggaonödigt i mitt fortsatta ettatt

dessa emissioner.
oregleradekan för många deproportionerUngefär antas avsamma
andelkan i vissa fallemissionema. Det störreäven ännu somvara en
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härrör från förbränningen. några de kanFör oreglerade emissionemaav
det dock finnas exempel på tillverkningsprocessenatt är störreav
betydelse förbränningen till den undertotala emissionenän sett
drivmedlets livscykel. I detta sammanhang bör dock komma ihågman

hardessa föreningar primärt lokal påverkan på människors hälsa.att en
livscykelperspektivet blir mindre inteDetta intresse. Det ärgör att av

emissionen viktigast sker.den totala den Detär ärutansom var
tveksamt drivmedel skall belastas frånför emissionemaettom
produktionen dessa uteslutande påverkar geografisktnästan ettom

område. frågor bör i stället kunna lösasbegränsat Dessa t.ex. genom
reglering tillståndsvillkor för miljöfarlig verksamhet.i

90kommerFör fossila drivmedel 80 till ävenprocent av
COz-emissionema från förbränningen drivmedlet. heller här harInteav

livscykelperspektivetalltså avgörande inverkan på emissionernasen
storlek.

C02 från dock bildenFör emissioner biodrivmedel blirav
frånannorlunda. Här emissionema odling och konverteringär även av

ochråvara betydelse. Ett livscykelperspektiv bör därför övervägasav
ofta anläggas vid bedömning biodrivmedels COz-emissioneräven ettav
och därmed dess påverkan på växthuseffekten. de biobaseradeFör att
drivmedlen, livscykelperspektiv, skall ha fördel vadävensett ettur en

sågäller emissionema C02 det viktigt produktionen sker medär attav
fossil energi möjligt.liten insats av som

gäller övriga klimatpåverkande och energieffektivitetenVad gaser
kan för biobränslena ibland betydelse anläggerdet att ettvara av man
livscykelperspektiv. För emissionema från förbränningmetan avav

från avfallet medbiogas, producerat avfall, bör dock beakta attman
sannolikhet ändå hade brutits ned och därmed upphov tillstörsta gett

emissioner metan.av
Enligt Blinge minskar skillnaderna vad emissioner och därmedavser

påmiljö- och hälsopåverkan mellan drivmedlen. och med kravenI ur
hälso- och miljösynpunkt bättre bensin och dieselolja ökar dock behovet

olika dela råoljan i fler och fler fraktioneratt processerav genom upp
åtgärderolika omforma de föreningar i oljanävensamt att genom som

och hälsopåverkan medhar miljö- övriga till föreningarstörre änen
fråganmindre påverkan. kan översiktligt detMan säga äratt attom

olika katalytisk krackning brytat.ex.som uppgenom processer
ringformade föreningar i syfte slutprodukt få mättade ochatt som

ochgrenade kolkedjor. kräver insats energiDetta större geren av
till ökade från anläggningendärmed upphov emissioneräven

sker. enligt minraffinaderiet där Därmed kommerprocessen
behov finnas bedömningenuppfattning ökat vidett att att,av av
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för bensinlivscykelnpå helaenergieffektivitet,ochemissioner ävense
dieselolja.och

andraliksom fleratyder,examensarbetet för DMEgenomfördaDet
emissionsnivâer.till lågagod potentialharDMEpåarbeten, att en
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Värderingsmatris11 för drivmedels

påverkan klimat, miljö och hälsapå

Mina sammanfattade slutsatser

på många unikt och kanArbetet med värderingsmatrisen är sätt
området mycketmed andra arbeten inomtillsammans utgöra en

drivmedelsför fortsatt arbete med utvärderingenbra grund ett av
framgår tydligtpå klimat, miljö och hälsa. Av arbetetpåverkan

avseendehar tydliga fördelar medbiobaserade drivmedlendeatt
gasformigaVidare framgår depå växthusgaser.emissioner attav

hälsosynpunktsåväl miljö- ochhar fördelardrivmedlen ur
vätskeformiga.jämfört med de

uppfattning två huvudfrågor för utredningenfinns enligt minDet att
belysa:

jämförelse medmiljö- och hälsoeffekter ialternativa drivmedlensDe
och bensin.dieselolja

avseendede alternativa drivmedlen, medinbördes rangordningEn av
och hälsoeffekter.på miljö-

aktuella dagsläget,naturligtvis detta för detförsta hand börI göras
och analyse-möjligt olika framtidsscenarion redovisasdärefter bör om

ras.
de alternativaemissionema vid användningkapitel redovisasI 9 av

medfordon i dag, och i vissa falldrivmedlen i olika äventyper av en
redovisasframtida emissionsnivåer. kapitel 12bedömning troliga Iav

kapitelpåverkan på miljö och hälsa. Iolika alternativa drivmedels 13
olika drivmedlens utvecklingspo-redovisas vidare bedömning deen av

på påverkan på och hälsa, inklusive framtidatential med avseende miljö
emissionsscenarion.

tillsattesfemte utredningsmötet, den 28 1996,Vid det mars en
Gruppens uppdrag har varitarbetsgrupp inom utredningen.särskild att
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fram värderingsmatris för drivmedel därefter med hjälpta samt atten
denna försöka sammanställa och bedöma de olika alternativaattav

drivmedlens påverkan på miljö- och hälsa. Utvärderingen skulle i första
hand ske i jämförelse med motsvarande emissioner/påverkan från
dieselolja MK ochl bensin MK 2. Matrisen avsågs i första hand
tillämpas på de "rena" alternativa drivmedlen med insättning dagiav
kända emissionsdata Om möjligt skulle därefter ocksåmatrisenm.m.
användas för bedöma olika blandbränslen.att

Gruppen har bestått Karin Kvist, Bilindustriföreningen, Kjellav
Hans-ÅkeLindqvist, LEA, Rolf SSEU,Berg, Maltesson, SGC och

Reino Abrahamsson, samtligaNV, inom utredningen. Från ochexperter
med den augusti har till13 sig adjungerat Roland Jarsin, SPI,gruppen

han inom utredningen.även expert
i helhetRapporten redovisas sin i bilagedel.separat

Avgränsningar och utgångspunkter för11.1

arbetet

deNedan redovisas avgränsningar själv gjort.som gruppen

Miljöeffekter sådana tillbegränsas till orsakas emissionersom av
luft.

första hand studeras användningsfasen i fordon, livscykelperspektivI
bara för C02 och några andra med global ochövervägs gaser

storregionala effekter.
Av klimatgasema studeras i första hand CO, fossiltav ursprung.
Energieffektiviteten för kombinationen och drivmedelmotor

direkt.redovisas
första hand behandlas "rena" drivmedel.I

Blandbränslen med övervägande del konventionella drivmedelav
dieselolja eller kanbensin tänkas behandlas relation till deti
nuvarande miljöklassningssystemen för dieselolja eller bensin.

avgränsningarna har följandeFörutom utgångspunkter angetts:

ingårDrivmedelskvalitet drivmedel förEndastparameter.som
vilken specificerad standard finns eller förestående börär näraen
bedömas och utgående från dessa resultat eventuellt miljöklassas.
Jämförelsema utgår från allmänt använd modern och relativt bra

avgasreningsteknologioch för fordon.motor- nya
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datafrånutgåendebedömspå emissionernaeffekterDrivmedlens
tillgängliga.ärsom

ochhälso-signifikantakändatestresultatochFöreningar som ger
med.miljöeffekter tas

hälsokostnadsvärderingsmodellochaccepterad miljö-allmäntNågon
totalpåverkanbedömningvarförfinns inte,emissionerolika avenav

påverkan,maximaltillnollägesåfråndrivmedel, sägaatt uppav
inte görs.

effekt.och lokalregionalglobal,efterdelas inParametrarna
bensinMK 2medfordonmatris för lättafram. EnTvå matriser tas

dieseloljamed MK 1fordonföroch tunga som norm.ennormsom
värden irelativaformemissionsnivåer iredovisasmatrisemaI av

till 10.relativtalNormenstill sättsförhållande normen.
hälsopåver-ochmiljö-drivmedlensalternativadeBedömningen av
Jämförelsenrelativtalen.mellanjämförelseskekankan genom

ochregionalglobal,förhälsomålochmiljö-relativt görs separat
påverkan.lokal

värderingsmatrisUtformning11.2 av

främstberoendedrivmedelalternativa ärmiljöklassning avEn av
motor/fordon.ianvändningvidemissionerdrivmedlens

dagmed iarbetsgruppen,ochEmissionsparametrar tester som av
betydelsefulladebedömtshar mestbilavgaser,kunskapkänd somom

tabell.nedanståendeiredovisashälsosynpunktochfrån miljö-
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EmissionsparametrarTabell 11.1 frånoch betydelse miljö-tester av
och hälsosynpunkt

Globalt/klimat Regionalt/miljö Lokalt/hälsa

koldioxid kväveoxiderC02, NOK, aldehyder
ozon-reaktivitet altCH,,, PAH, polyaromatermetan

lustgas ellerN20, VOC NMHC partiklar
svaveldioxid80,, NOX NO,

VOC NMHC
bensen

-butadien1,3
eten
propen
toluen
biologiska tester
Ames, TCDD

koloxidCO,

NMOG ozonbildnings-med Reactivity Adjustrnent grundatjusterad Factor på
potentialen för bränsle/motorkombinationen

fetEndast i ovanstående tabell har markerats medde parametrar som
första handstil har tagits med i de slutliga matrisema och värderingen. I

sådana signifikantdet reglerade emissioner harsamt enavser som
uppnå nationellainverkan på möjligheten de riksdagenatt sattaav

miljö- och hälsomålen.
emissioner har för helhetens skull åsattsVissa andra tagits med men

ochviktningsfaktor Tester på biologisk aktivitet, Arnes testsom
TCDD, med översiktlig hälsoindikator.är som

tillräckligt deI del fall har inte med underlagsdata för sigvareen
tillgängliga. Såkonventionella eller de alternativa drivmedlen varit är

fallet och specifika NMHC har valtsmed lustgas vissa kolväten.t.ex.
stället för NMOG regional för ozonbildningspotentiali parametersom

då NMOG saknas för flera globaladata emissioner drivmedel. Denöver
redovisas i form de totalaeffekten andel imetanav av en

COz-ekvivalentema.
Sambandet mellan VOC, HC, NMHC och NMOG förvirrande förär

förklaring kan HC totalkol-många varför värde. Meden vara av avses
betyder alla organiska med kol ochvilket enbartämnen väte.väten

CH. VOCmethane hydrocarbons HCNMHC non är metanutom
compounds organiska sådanaorganic inklusivevolatile är ämnen som
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innehåller aldehyder. NMOG non methane organict.ex.syre, som
CH4.gases VOCär utom

För andra emissioner S02 målen inte svåraärattsom anser gruppen
nå varför dessa emissioner inte redovisats. ochFöratt eten, propen

för skall kunnatoluen saknas tillräckligt med data utvärderingatt en
göras.

Luftkvalitetsproblem avseende höga halter CO inte vanligtärav
NaturvårdsverketSverige. Enligt ocksåförekommande i gruppen anser

ändå finnsmålet för CO redan nåtts. Attdet nationella parametematt
emission. Ompå det i bilavgaslagen regleradmed beror är ettatt en

börtill påtaglig ökning CO-emissionemadrivmedel upphov en avger
därför uppmärksammas.det

rapporten idrivmedel kallas ren-bränslen iMed avsesrena
drivmedel avsedda för specielltarbete i principmatrisgruppens ärsom

fallRME i mångaUndantaget rapsmetylesterutvecklade motorer. som
kanoch i vissa falldirekt ikan användas ävenmotorer somnya

etanoldrivmedel ingårdirekt i äldre Ianvändas motorer. gruppen rena
dimetyleter DME,metanol M85, MIOO, RME,E85, E100,

och biogas.motorgas, naturgas
drivmedel bensinblandningar konventionellaBlandbränslen är av

konventionel-drivmedlen, med detdieselolja och något deeller av rena
inblandnings-huvudsaklig komponent. Tilldrivmedlet gruppensom

ochräknas alkoholer och MTBEkomponenter i drivmedel etrarna
Gränsenalkoholer dieselolja i dieselolja.i bensin, i RMEETBE samt

i dagoch konventionella drivmedelmellan blandbränslen sätts genom
förtillhörande kravpå bensin respektive dieselolja medspecifikationen

dataoch saknas jämförbaramiljöklassning. metanol, DMEFör motorgas
fullödig bedömningsådan utsträckning det varit svårti göraatt att en

miljö- och hälsopåverkan.dessa drivmedelsav

Värderingsmatriserna1.31

förhållandemed relativa emissionsangivelser i tillVärderingsm atrisema
drivmedel redovisas nedan.normgivande

utgå från motorkonceptEmissionsjämförelsema moderna medavses
dock bästa tillgängligaefterbehandlingsutrustning, inte teknik.modern

återspeglavarit så realistiskt möjligt miljö-Avsikten har ochatt som
då in dagenshälsoeffekter alternativa drivmedel de isätts trans-av

vad med detta framgårNärmare matris-portsystem. som avses av
redovisas i bilagedelslutrapport till betänkandet.separatsomgruppens
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valockså ingående gjorda avgränsningar,redovisasDär avmer
genomförandedrivmedelsstandard och förutsättningar förparametrar, av

kömingar och mätningar m.m.
helautsträckningmatriserna kräver iFullständig förståelse attstorav

läses.rapporten
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utvärderingen förSammanfattning11.4 av

drivmedelalternativa

i intervallsammanräkningharredovisatsmatrisemabådaI de ensom
för respek-drivmedel ochrespektiveförolika relativtalendegjorts av

påverkan.och lokalglobal, regionaltive
påverkaremissionsbegränsningarpåskett beroendeViktning har om

hälsomål.miljö- ochnationellariksdagennåmöjligheten uppsattaatt av
emissionemarelationen mellanmöjligt visaskall så långtMatrisema

bästadrivmedelkonventionelladrivmedel ochalternativafrån av
miljöklass.

i dagbedömningar kanredovisar de bästa görasMatrisema som
dokumentlevandeoch skalltillgängliga datafrånutgående somsomses

ökande kunskapermedi taktoch uppdateraskontinuerligt bör överses
och drivmedel.avgasbehandlingutvecklingoch teknisk motorer,av

vilket bl.a.i underlagetvariationeråterspeglarintervallenDe stora
drivmedelförhållanden medolikautförts underpåberor testeratt av

Även detrespektive fordon.och i olikavarierande kvalitet även motorer
körda fordon iantaletbegränsadeoch detbegränsade antalet tester

spridning i underlaget.bidragit till relativtharrespektive stortest en
ochskillnader imedförfordonalltframförFör motor-tunga
ochdrivmedlets miljö-värderingavgasreningsteknologi att aven

kan hateknologinsvår. användahälsopåverkan blir Den avsevärt större
vadsammansättningstorlek ochemissionemasbetydelse för än

drivmedlet har.
har matris-relativtalenintervallen förfrån redovisadeUtgående de

översiktliga slutsatserdra följandesig kunnadock ansettgruppen
nivå.och lokalregionalpåverkan på global,beträffande

effekter:Globala

avseendemedtydliga fördelarhadrivmedlen bedömsbiobaseradeDe
påhärVärderingarna grundasväxthusgaser.på emissioner enav

Altemativbränsleutredningen.i samband medspeciellt utfördutredning

effekter:Regionala

framför demiljöfördelhadrivmedlen bedömsgasformigaDe en
miljöpå-likvärdigha iRMEvätskeformiga drivmedlen. stort settsynes

gäller såväldieselolja MK l. Dettavägfordonsavgaserverkan via som
miljöpåver-likvärdigha ifordon. Etanollätta settstorttunga synessom
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kan bensin MK 2 i lätta fordon respektive dieselolja MK 1 isom
fordon.tunga

Lokala effekter:

De gasformiga drivmedlen bedöms ha fördel i fråga hälsoeffek-en om
RME och indikeraretanol i storleksordning påter. stort sett samma

hälsoeffekter de konventionella drivmedlen, jämfört sinsemellan påsom
för de regionala effekterna.sättsamma som ovan

Slutsatsema beträffande regional och lokal påverkan från emissioner-
RME grundar sig på jämförelse med dieselolja.na av

Matrisgruppen påpekar också i underlag för säkrarerapporten att ett
värdering kräver väl planerade jämförande reproducerbaratester som ger
resultat, med användande standardiserad drivmedelskvalitet ochav
standardiserad motorteknologi både för alternativa drivmedel och för det
normgivande konventionella drivmedlet.

saknasI matriserna blandbränslen och skriver varjeattgruppen
bränsleblandning måste bedömas för sig i fråga ochemissionervar om
påverkan på miljö och hälsa.

Slutsatser1 1.5

utförda förslagDet arbetet med till värderingsmatris enligt minär
uppfattning på många unikt och väl lyftas framsätt värt att ettsom
grundläggande arbete värde.stortav

Att det inte klarare och tydligare utfall vid tillämpning på deettger
olika alternativa drivmedlen beror i första hand på bristen relevantaav
data. Tillgängliga härördata vidare ofta från provkömingar/mätningar/-

utförts under så olika betingelser resultaten till litentester attm.m. som
Ävendel jämförbara. det faktum varje motormodell har sinär att egen

emissionsbild vid sammanställningar resultat från fleragör att man av
undersökningar, där fordonen inte varit identiska, får relativt storen
spridning data. Att spridningen ökar med ökad informationsmängdav
behöver således inte betyda resultaten felaktiga eller irrelevantaäratt

kan resultat komplex och svårbeskrivenävenutan ettvara av en
verklighet.

delar bitvisJag de slutsatser allt sig kunnatrots ansettsom gruppen
dra och kan konstatera de i viss utsträckning med deatt överenstämmer
slutsatser jag, utgående från de data redovisats i bl.a. kapitlensom som

och själv10, 12, 13 14, mig kunna dra.ansett
det framgårJag vidare med i dag tillgängliga dataatt attanser man
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alternativaolikauppdelning mellan deentydignågon heltkaninte göra
miljö.påverkan på hälsa och Dettafrånutgående ävendrivmedlen om

emissionsfördelar kallstartersåväl vadharsamtliga somavsergaser
förbränning.mycket bratillmöjlighet en

det imedtillsammansarbete börmatrisgruppensResultatet av
Karl-ErikochWesterholmfrånredovisade arbetet Rogerkapitel 14

fordondrivmedel för lättatilladditivfördet PMEgebäck testsamt av
fram kunnaJordbro tagitMTC i utgöraMotortestcenter ensom
område.på detta Ettarbetetfortsattaför det motsvaran-bra basmycket

dockbörfordonfördrivmedeladditiv till tasförde PM tungatest av
MTC.lämpligendåfram, och av

imatrisenföruppfattning grundstommenenligt minbörDärefter
vidareutvecklasredovisade arbetenaövrigamed dekombination ovan

möjligtSamtidigt bör ävendrivmedlen.alternativaför de omrena
börarbetesådantblandbränslen. Ettutföras förarbetemotsvarande

specifikt tillsattuppgiftenförellermyndighetlämpligkunna åläggas en
defrånandraelleri matrisgruppenDeltagarnautredning. personer

tillknytasdärvidbörde ettintressegrupper/myndigheter representerar
arbete.sådant

emissionsmät-ochtester/kömingarkanavslutatsarbetedettaNär nya
sådanidrivmedlenalternativaaktuelladagför de iutförasningar en

genomgåenderelativtalmed "nya"kan försesmatrisemaomfattning att
emissionsdata.på säkrabaserade

ochdeförbasenvidarekanarbetet testerutgöraResultatet av
därifrån, denfrån resultatenutgåendeemissionsmätningar samt,

förkrävsdrivmedelalternativa ettutvärdering/bedömning somav nya
dem.miljöklassningeventuellställningstagande till aven

lämpligpåbörjas börkansådant arbetepåavvaktanI att ett
uppdaterakontinuerligtåläggasKFB,förslagsvismyndighet, att

kommersådanaoch omfattningtakti dendatamedmatrisema nya
andraellerÄven matrisgruppen,deltagarna ibördetta arbetetillfram.

knytas.deintressegrupper/myndigheterfrån de representerar,personer
hälsokostnadsvär-miljö- ochmedutvecklassikt börPå systemet en

förhoppnings-kanPå såemissionerna.aktuelladeringsmodell för de sätt
hälsopåverkanochtotala miljö-drivmedelssamtligavis till slut

sådanttillstånd. Ettopåverkattilli relationochbedömas ettanges
frammeddel i arbetetviktiganvändas taattbör kunnasystem som en

ochbefintligasamtligaförmiljöklassningsystem nyagemensamtett nytt
biobaseratfossilt ellerdrivmedel oavsett ursprung.
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Drivmedels påverkan miljö och12 på
hälsa

sammanfattade slutsatserMina

tillämp-innebär i dagsläget i de flestaalternativa drivmedlenDe
medoch hälsa jämförelseminskad påverkan på miljö iningar en

försprång tordealternativa drivmedlensdieselolja och bensin. De
kommade på lång sikt kankvarstå framöverkomma ävenatt om

något.minskaatt

ideala falletföreningar skall i detdrivmedel organiskaFörbränning av
emissionerupphov enbart tillförbränningmed fullständig avge

innehållförbränningsluftensoch RedanC02koldioxid vatten. av
kväveoxider NOX.dock det bildaskväve medför att

uppnå fullständigfordonomöjligt ividare iDet är stort sett att ett en
varierande driftbetingelsemaständigtförbränning då de gör att

tillupphovfullt kan optimeras. Dettaförbränningen inte ut ger
drivmedel, i formoch ofullständigt förbräntoförbräntemissioner avav

LikasåCO.kolväteföreningar HC och kolmonoxidmängd olikaen
kan stå förinte minst i stadstrañkmedför kallstartema, ensom
förbränning ochkörda sträckan, ofullständigdel den totaltbetydande av

HC och CO.därmed ökade emissioner av
övergödningupphov till försurning ochNOX förutom ävenger

detluftvägar första handirritation Ieffekter på hälsa ärm.m.genom av
% NONOX cirka 90N02 står för hälsoeffektema. Av emitterat årsom

N02.snabbt i atmosfären tilldetta ombildasmen
lättflyktigasoljus bildar NOX tillsammans med deUnder inverkan av

negativVOC dessutom harorganiska föreningarna enozon, som
påverkan både hälsa och vegitation.på

organiska föreningar.ofullständig förbränningCO bildas vid all av
vid högasyreupptagandeförmåga och kanCO påverkar bl.a. blodets

COoch kärlsjukdomar.halter problem för med hjärt-ett personervara
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bedöms dock inte något problem i Sverige.stortsom
HC samlingsparameter för kolväteföreningar ochär utgören rena en

del VOC. Vissa kolväteföreningarna har dokumenterad påverkanav av
på hälsa cancerframkallande och mutagena såsom eten, propen,
l,3-butadien och bensen. För dessa emissioner finns oftast inget

då effekten upphör.tröskelvärde
frånsamband med emissioner förbränningI drivmedel och övrigaav

också talabränslen brukar svaveloxider SOK. Svaveloxidemaman om
mark ochbidrar till försumingen korrodering byggnadervatten,av av

påverkanhar negativ på hälsa irritationävensamt en avm.m. genom
lungfunktion. Emissionenluftvägar och SOX enbart beroendeärav av

det förbrända drivmedlet och medsvavelhalten i kan inte påverkas
Svavelhalten påmotorteknik eller katalysator. har inverkanäven en

Partiklarpartiklar. från förbränning drivmedelemissionema av av anses
utsträckning cancerframkallande. bl.a. påi viss Detta berorvara

förmåga binda till sig polycykliska kolvätenpartiklamas aromatiskaatt
cancerframkallande.flera visat sig ochPAH, mutagenavaravarav

ochsvavelhalter innbär minskade partiklarMinskade emissioner av
kravminskad påverkan på hälsa. Låg ocksådärmed svavelhalt är etten

s.k.katalysator skall svavelefterrening med tillämpas då är ettom
ochSvavelhalten drivmedelkatalysatorgift. i dagens konventionella

oftast låg och i MK dieselolja mycket låg.bränslen lär
drivmedelförbättrad motorteknik och införandetGenom renareav
räknatefterrening har storleken på emissionema,samt peravgasernaav

till7 10fordonskilometer, minskat kraftigt framför allt under de senaste
nödvändigt-emellertid viktigt inteåren. Det komma ihåg dettaär att att

miljö harochtrafikens på hälsavis detsamma påverkanär attsom
kan exempelvisminskat i utsträckning. Emissionsminskningamasamma

miljö-minstmedi utsträckning ha skett för de emissionerstörsta
antaltrafikarbetettotalaoch/eller hälsopåverkan. har detDessutom

mängdentotalaökat därmed denkörda kilometer och även av
emissioner.

minskar dedrivmedelalternativadrift medAv kapitel framgår9 att
ochdieseloljaanvändningmedflesta emissionema i jämförelse av

emissionema.ökningredovisatbensin. fall finns det dockI vissa aven
emissionenalkoholerhand oförbrändagäller i förstaDetta samt av

Även butadien kanochaldehyder. for emissionema eten, propenav
dock förhöjningviss noteras.en

egenskap.negativaEtanol har inte dennahumantoxiskt.Metanol är
narkotisk effekt.intag vissdock vidEtanol har ett stort

metanolanvändningi första hand vidFormaldehyd uppkommer av
högcancerframkallande vidhälsovådlig och bedöms somsomanses
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exponering och i viss mån allergiframkallande. andra vanligtDenäven
förekommande aldehyden, acetaldehyd uppkommer första hand vidi

etanol, har den påverkan på hälsa, denanvändning även ävenen omav
mindre för formaldehyd.är än

kanPåpekas bör dock både alkoholerna och aldehydernaatt tas om
emissionerMed utveckling katalysatortekniken förhand i katalysator. av

alkoholer bör de aktuella emissionema relativtfrån användning snartav
mycket låga nivåer.kunna begränsas till

Även emissionerdieselolja och bensin upphov tillanvändning av ger
aldehyder.av

grundoch miljöeffekter påHälso-12.1 av

drivmedelanvändning alternativaav

i fleraundersöktsmiljö och hälsoeffekter hardrivmedlensalternativaDe
redovisas nedan.några kommersammanhang attvarav

enkladrivmedlensde alternativaGenerellt kan säga attman
kolatomerförening med tillendasammansättning oftast bara treenen

och därmedförbrännasoch fullständigare kanlättaretalar för deatt
deLikaså tordemindre omfattning.till emissioner itorde upphov gege

miljöpåverkan-ochoftast mindre hälso-och därmedupphov till enklare
alternativagasformigaofullständig förbränning.vid Dede emissioner

defullständigarelättare ochförbränns därutöverdrivmedlen än
följd.minskade emissionerdrivmedlen, medvätskeformiga som

detdrivmedel börbestår oförbräntmån emissionemadenI av
påpekas att:

kan, de koncentrationerhumantoxisk ivisserligenMetanol är men
Vidarehälsovådligt.fråga intekan blidet här om, anses somsom

lättned relativt iatmosfärisk reaktivitet och brytsmetanol låghar
såväl mark vatten.som

dock ieffekt, intekoncentrationer viss narkotiskEtanol har i höga
kan atmosfäriskafrågadet här bli Dende koneentrationer om.som

mark ochilåg och etanol bryts ned relativt lättreaktiviteten är ute
vatten.

uppvisaroch ETBEoch etyltertiärbutylterer MTBEmetyl-Etrama
atmosfärisklåghälsoeffekter och har relativtallvarligainga en

förlångsammarei dockreaktivitet. Nedbrytningen änärvatten
vad gällerutredning kan befogadytterligarealkoholema. Viss vara

hälsoeffekter.eventuellaetramas



Drivmedels påverkan miljö och hälsa206 på SOU 1996:184

giftig, allergiframkallandeRME sig eller ochär vare cancerogen
bryts lätt ned i mark och vatten.

inte giftig och har mycket lågMetan reaktivitet i atmosfären.är en
däremot kraftig växthusgas.Metan är en

heller gasol kanInte upphov till några miljö- ochantaspropan ge
betydelse.hälsoeffekter av

humantoxiska egenskaperMetanolens den bl.a. arbets-gör att ur
miljösynpunkt bör hanteras på bensin. För övrigasätt t.ex.samma som

vätskeformiga drivmedelalternativa riskerna förenade medär ärsom
mindre omfattninghantering betydligt för bensin och i viss månänav

brandriskendieselolja. På grund bör dock och etanolmetanolav
hanteras på bensin.sätt somsamma

Spill eller katastrofutsläpp de vätskeformiga drivmed-alternativaav
mindrelen vidare mycket allvarlig omfattning motsvarandevidär änav

dieselolja ochutsläpp bensin eller eftersom nedbrytningen i markuteav
fort. Endast dågår relativt spill metanol kan förorenavatten enav

risk för Metanol börvattentäkt kan det finnas påverkan hälsa.påen
färgmärkas både till och lukt.därför

motorgasbiogas ellerLäckage naturgas ellermetanav propan
dånågot hot ochinte heller miljö och hälsa. Gasema,utgör stort mot

giftiga reaktivitet.främst inte och har mycket låg atmosfäriskärmetan,
märks medRisk finns för explosion, kapitel varförse gaserna

kraftigså läckage lättluktämnen upptäcks. Metan ävenatt är en
växthusgas.

svavelhalterDå de alternativa drivmedlen mycket lågainnehåller av
försurande,medför användning dem mycket låga emissioner avav

denLikaså innebärkorroderande och hälsopåverkande svavelföreningar.
medförminskar.låga svavelhalten partiklar Dettaemissionemaatt av

påverkan på hälsa minskar.ävenatt

sammanställda12.1.1 Hälso- och miljöeffekter av
Ecotrafñc RD AB

sammanställtpå uppdrag utredningenEcotraffic RD harAB ettav
hälsoeffekterochdrivmedels miljö-underlag rörande alternativa samt

tekniker produktion distributionför m.m.,
sammanfattats enligt följhar EcotrañicTillgängliga mätdata av

lägrefrån alkoholdrivna dieselmotorerNOX-emissionema avsevärtär
Även fordondieseloljedrift. emissionema från metangasdrivnavidän
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NOx-emissio-minskar3-vägskatalysatormedFFV-fordonlåga. Iär
harfordonRME-drivnai drivmedlet.alkoholhaltmed ökandenema

dieselolja.medjämförtemissioneruppvisat högrefalli de flesta
omfatt-minstsläpps iorganiskareaktivaOzon-bildande ämnen ut

ochmetanoldrivnafordon, följdametangasdrivnafrånning av
förändring.till någoninte ledaRMEetanoldrivna.därefter synes
drivmedlenalternativamed desläppsCancerframkallande utämnen

dieselolja.bensin ochmedmindre gradi väsentligt än

ozonpotentialensammanställningredovisasFigur övernedanståendeI en
föreningar.organiskaolikaför
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Figur Ozonbildningspotential12.1

m

II

. .

.

|

u



Drivmedels miljö och hälsapåverkan på 209SOU 1996:184

trafiken uppskattas utgående från emissionerCancerrisken från av
PAH/PAC gasformiga bensen,partiklar med och ämnen som

Enligt Ecotraffic inget de1,3-butadien, olefiner och aldehyder. är av
bensin och dieselolja, i sigdrivmedlen, till skillnadalternativa mot

förhöjdatill någotMotoralkoholema dock upphovcancerogent. ger
vid förbränning.och acetaldehyd Metangasemissioner form- gerav

något följdformaldehyd medanspårendast naturgas eten avger somav
och iinnehållet etan propan gasen.av

risk förupphov tilldock inteAlla ämnen cancer.sammager
måstevägningstalkommit till uttryck iolika och harPotentialen är som

hardrivmedel. USArisken med olika Ijämföraför kunnaanvändas att
alkoholer ochmedriskernaEcotraffic dragit slutsatsenenligt attman

dieselolja.för bensin ochlägrebetydligtframför allt änärmetangas
tabellen nedan.återges ipå vägningstalgrundasbedömningDenna som

vägningstalen börenighet hurdockframgår finns ingenSom storaom
vara.

kolväteemissionerför vissacancerriskRelativTabell 12.1

"Sverige"CAPCOACARBEPABedömare US
Ämne

81061,3-butadien 34
lllbensen l

0,45 30,2forrnaldehyd 1,6
0,10,1acetaldehyd 0,27 -
5° 2eten --
0,2° 0,3propen --

fördata° beräkn. 5 % avsom
epoxidermotsvarande

ProtectionEnvironmental AgencyUS EPA: US
BoardCalifornia Air ResourcesCARB:

Control Officers Assoc.PollutionCalif. AirCAPCOA:
univ.Strålningbiol. inst, SthlmsTörnqvist,Ehrenberg,"Sverige":

Ecotraffic ipåverkas enligtväxtskadorhälsorisker ochAkuta gynnsam
drivmedel.alternativaintroduktionriktning avgenom

helt avhängigväxthuseffektendå främstKlimatpåverkan och är
nettotillskott iintedrivmedelbiobaseradeanvändandet ettsom gerav

användproduktionendock iC02. Viktigtförbrännigsledet är attav
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energi i så utsträckning möjligt biobaserad sådan.stor utgörssom av
Ecotrafñc påpekar emissionema andra växthusgaseräven att av som

CHd och dikväveoxid N20 måste beaktas. Dock dessametan är
emissioner enligt Ecotrafñc minst lika eller högre vid produktionstora

från råolja.bensin och dieseloljaav,
nedanstående stapeldiagram har Ecotrafñc sammanfattat emissio-I,

växthusgaser räknat i COz-ekvivalenter.nema av
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i CO,räknatDrivmedelsemission växthusgaserDiagram 12.1 av
ekvivalenter

o

o

ä

2
c

s
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nedanstående tvåI tabeller sammanfattar Ecotraffic sin på desyn
alternativa drivmedlens miljö- och hälsoeffekter i jämförelse med drift
med dieselolja och bensin.

relativ inverkanTabell 12.2 Bedömd olika drivmedel för tungaav
fordon på miljöeffekterhälso- och

Drivmedel Fossil energi- Försur- Hälsa, Hälsa, Växthus-Ozon-
ning akut kroniskanvändning potentialpoten-

tialshela kedjan

Dieselolja 0 0 0 O 0 0
mkl

Biogas ++ ++ ++ ++ ++ ++

Naturgas 0 0++ ++ ++ ++

Biometanol ++ ++ + ++ +++

Metanol från 0++ + + ++-
naturgas

Bioetanol ++ + + + + ++

RME O 0 O ++ +

för dieselolja, bättre betydligt bättre0 + ++än, än, sämre än,-
Värdena gäller för fordon utrustade med katalysatorl ärsom en som

kolmonixidreducerar utsläppen kolväten ochav
och svaveloxider, lokalt och i hela kedjan2 Kväve

kváve- och svaveloxider, partiklar lokal luftkvalitetsriktvärden,3 C0,
aldehyder

gasformigaPAC, bensen, olefiner, form- och acetaldehyd sammanvägda4
Organiska VOC/vägdal,5 CO, NOXämnen

dikväveoxidfossil, CO vägda6 CO, N20, VOC och NOKmetan
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relativTabell inverkan12.3 Bedömd olika drivmedel förav
personbil på ochmiljöeffekterhälso-

Drivmedel energi- Växthus-Fossil Försur- Hälsa, Hälsa, Ozon-
5 potentialning akut kroniskanvändning potential

kedjanhela

OBensin 0 0 0 0 0
mkz

++ ++ ++++ ++-
Bwgas

0 ++ ++ ++ ++
Naturgas

+++ + ++++
Biometanol 00 H+ +
Metanol

++från ++ +++natur- -
gas

Bioetanol

betydligt bättredieselolja, bättreför0 + ++ än, sämre än,än, -
katalysator,medfordon utrustadegäller förVärdena1 trevägsär somensom

kväveoxiderkolmonoxid ochorganiskareducerar utsläppen ämnen,av
kedjanlokalt och i helasvaveloxider,och2 Kväve

luftkvalitetsriktvärden,svaveloxider, partiklar lokalochkväve-3 CO,
aldehyder

sammanvägdaacetaldehydolefiner, forrn- ochgasformigabensen,PAC,4
VOC/vägdal, CO, NO,Organiska5 ämnen

vägdaochdikväveoxid N20, VOC NOXfossil, CO6 C02 metan

använd-hälsoeffekter grundoch påMiljö-12.1.2 av
konventionella driv-ochalternativaning av

försammanställt IEAmedel,

speciell överenskom-IEA finnsAgencyInternational EnergyInom en
drivmedel Alternative Motor Fuelsaltemativamelse beträffande

AMF, kapitelse
utvärdering och jämförelsebehandlasunder AMFVII,I annex, nr.

från användning alternativahälsopåverkan ochmiljö- och avav
Arbetet har letts och utarbetatsdrivmedel. påkonventionella rapporten
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Oak ORNLRidge National Laboratory i USA,
studerade drivmedlen betydelse för utredningen blyad- ochDe ärav

reformulerad dieselolja och reformerad ochbensin, dieselolja, metanol
ochetanol komprimeradsamt naturgas motorgas.

sammanfattas kort resultaten från detta arbete.Nedan

FRÅN FORDONEMISSIONER

skapadet finns teknik förframgårAv att attrapporten att man anser
drivmedel.kan alternativalågemitterande lätta fordon drivas medsom

vätskeformigadrivmedlen har klar fördel degasformigaDe över setten
gälla för bensinvid kallstan. Detsammatill emissioner anser man

och insprut-alkoholer, dock kan utvecklad katalysator-jämfört med
gasformigaförsprång. Slutligen framhävs dereducera dettaningsteknik

hälsopåverkandefördel beträffande lägre emissionerdrivmedlens av
föroreningar.

VÄXTHUSEFFEKTEN

frånalkoholer produceratsframgårAv att attrapporten anser somman
påverkan på denpotentialen till minskadträråvara har den största

detta perspektiv metanolväxthuseffekten. Sämstglobala varaur anses
mellanställning.alternativ intarfrån kol medan övriga en

OSFÄRISKST RA T OZONTNING A V TNEDBR Y

nedbrytningen stratosfäriskt inteframgårAv ärattrapporten enav ozon
alternativa drivmedel.fråga kopplad till användningen av

ÖRS URNINGF

drivmedelandra slutsatser för alternativadras ingaI än attrapporten
på svavel i det aktuellasvaveloxider beror innehålletemissionema avav

beaktaför biobaserade drivmedel måstedrivmedlet ävenattsamt man
gödselmedel.produktion och användningfrånhärröremissioner avsom
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ATMOSFÄRISK OZONBILDNINGOCHVITE TREAK TI

myckethurpå potentialen förmåttreaktivitetAtmosfärisk är ett ozon
och lätt-NOxreaktion mellanbildasOzonkan bildas. genomsom

UV-strålningsoljusV OC iorganiska föreningarflyktiga närvaro av
grödor.på hälsa och Ipåverkannegativhar rapportenoch avsesen

drivmedel.visstanvändningenbildning ettavgenom
kanberäkningenVidreaktivitet.dennafinns fleraDet mätasätt att

ochemissionsdataexperimentella data,bl.a. testeranvända sig avman
modellberäkningar. Ifotokemiska rapportenemissionerpå dessa samt

BoardAirCalifornia Resourcesbedömningbl.a. denredovisas som
bensin.medjämförelseidrivmedelalternativaförCARB gjort

nedan.tabellenredovisas ibedömningCARB:s

frånemissionerförozonbildningsreaktivitetRelativ12.4Tabell
drivmedelkonventionellaalternativa och

Reactivity/gram
evaporativeexhaust +

NMVOCFuel

1indoleneGasoline

0.84E95

0,.81E85

0.73M85

0.54Methanol

0.83LPG

0.44CNB

datapå relevantaråder bristdet attSammanfattningsvis sägs att men
minskardrivmedelalternativaverkartrendengenerelladen attvara

bildningenoch därmedVOC och NOXemissionerna ozon.avav
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HÄLSOEF F EK TER

Kolmonoxid C0

Kolmonoxid påverkar blodets syreupptagande förmåga och kan bidra till
utvecklandet hjärt- och kärlsjukdomar. Alternativa drivmedelav samt
reformulerad bensin och dieselolja genomgående upphov tillger
minskade emissioner CO, jämfört med vanlig bensin blyad ellerav
oblyad. förstaI hand påverkas människor arbetar ellersom av annan
anledning vistas i slutna parkeringshus och trångautrymmen t.ex.som

med hög trañkintensitet och därmed höga koncentrationengator En
trafikpolisen Framför allt kanutsatt är med hjärt-t.ex.grupp personer

och kärlsjukdomar drabbas ökade besvär.av

Aldehyder

Formaldehyd både och kan upphovär tillmutagent cancerogent samt ge
allergiska reaktioner. Aldehyder finns i från fordon kanavgaserna men
också bildas sekundära reaktioner andra avgaskomponentergenom av

i atmosfären. För bensindrivna bilar dominerar ofta den sekundäraute
bildningen medan det för alkoholdrivna bilar det omvända för-är
hållandet.

Undersökningar indikerar enligt emissionemarapporten att av
aldehyder från alkoholdrivna fordon klart högre för drift medär än
bensin. För reformulerad bensin och komprimerad emissio-ärnaturgas

aldehyder något högre. dieseloljaFör och motorgasnema antarav man
emissionema aldehyder noll.att är näraav

Bly

alternativaDe drivmedlen innehåller i likhet med reformulerad bensin
låga halter bly. Några tillsatser bly sker inte till sig bensinav av vare
eller de alternativa drivmedlen. Emissioner bly därför inteärav
relevanta i detta sammanhang. Däremot kan det intresse vidvara av
eldrift, på grund användning blybatterier och därtill koppladeav av
frågor utvinning, produktion och destruktion.om
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Kväveoxider NO,

påirriterandekoncentrationrelativt lågvidKväveoxider är även
långtidsex-tecken påfinns detEnligt ävenluftvägarna. attrapporten

känslighet förökadkankoncentrationerlågaförponering ge en
bakterieinfektioner.

från valutgåendeenbartsvåra bedömaNOXEmissioner är att avav
motorteknik ochoch valetkompliceradeReaktionsvägarnabränsle. är av

betydelse.avsevärdförbränningsbetingelser är av
emissio-minskapotentialalkoholernadockharEnligt attrapporten

NOX.nema av

Ozon

lung-ansvällningbl.a.lungkapacitetenpåverkakanOzon avgenom
förore-andrakänslighet föröka lungomasvävnaden attsamt genom

exponeringkänslig förspecielltAstmatikeroch allergener.ningar är av
inandade allergener.förkänslighetderasökarozon som

ochNOXmellanreaktionpåpekatsredanbildasOzon genomsom
kompri-ochAlkoholerUV-strålning.solljusinverkanunderVOC av

emissionernaminskaförpotentialoftahar attmerad avnaturgas en
bildningenoftadärmedochNOX av ozon.

Partiklar

Fleralungsjukdomar.ochmedoftaförknippasPartiklar cancer
ochpartiklaremissionermellansambandpåvisarundersökningar ett av

ökadi luftvägamasjukdomar ävensamtökad frekvens enaven
koncentrationer.högadödlighet vid

enligtdieselreformuleradvanligsåvälFörbränning gersomav
medjämförtpartiklaremissionertill ökadeupphovrapporten av

etanolochmetanolförbränning samtmedanbensin,förbränning avav
allVidnoll.emissionerkomprimerad näraoch naturgasmotorgas ger

följdtillpartiklarbl.a.dock emissioneruppkommerförbränning avav
förbränns.smörjoljanmängdvissävenatt av

Svaveloxider S0,

sambandpåvisarundersökningardet ettfinnsEnligt rapporten som
andnings-ochsvaveldioxidkoncentrationenochemissionermellan av

svårigheter.
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finnsDet i inga emissioner svaveloxider från för-stort sett av
bränning metanol eller etanol. Däremot kan produktion metanolav av
från kolgenererad upphov till emissioner svaveloxidersyntesgas ge av
från produktionen, såvida inte långtgående reningsteknik tillämpas.

Svavelföreningar avlägsnas i helt från ochstort sett motorgas
koncentrerad förDetta i första hand minimera risken förnaturgas. att
korrosion.

Lättflyktiga organiska föreningar V OC

Förutom de risker kan förenade med specifika föreningarsom vara som
kan och så det huvudsakligaävenmutagena ärvara cancerogena
problemet med VOC det huvudfaktor vid bildningenäratt en av ozon.

Upptagning hudengenom

ochMetanol, bensin dieselolja irriterande för och hud. Etanolär ögon
med förundantag denatureringsmedlen, och komprimeradmotorgas

i inte irriterande för huden. Gasema kan dockärnaturgas stort sett ge
upphov till frostskador vid hudkontakt.

Metanol kan liksom komponenterna i bensin och dieselolja upptas
huden och upphov till toxiska effekter.genom ge

Cancerogenicitet

All bensin och dieselolja innehåller cancerframkallande ämnen.
Reformulerad bensin innehåller dock mindre det cancerframkallandeav

bensen. Metanol, etanol och komprimerad innehåller iämnet naturgas
inga cancerframkallande lågaMotorgas kan innehållaämnen.stort sett

halter och butadien, vilka är mutagena.av propen
Vid förbränning de alternativa drivmedlen upphov till mycketger

låga emissioner partiklar. Alkoholema dock upphov till emissio-av ger
bl.a. aldehyder vilka formaldehyd visat signer av av cancerogena.vara
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användningBedömning hälsorisker från12.1.3 avav
drivmedel för bussar,etanol samman-som

Biodrivmedels-uppdragställning på KFB:sav

program

Kommunikations-påIMM har uppdragMiljömedecinInstitutet för av
vidhälsoriskeravseendeKFB gjort studieforskningsberedningen en

har gjortsJämförelsedrivmedel för bussar,etanolanvändning somav
i bussar.dieseloljavid användninghälsopåverkanmotsvarandemed av

TekniskaLuleåvidtagits framemissionsdatafrånUtgående som
Jordbro hariBilprovnings MotortestcenterSvenskHögskola och AB

SMHI gjorthydrologiska institutochmeteorologiskaSveriges
storstadsområden,fem typiskakoncentrationen iförmodellberäkningar

Norrköping.och iStockholmtvå i tre
emissionerpå defokuseradeshälsoriskerUtvärderingen somav

etanolanvändningvidhälsoriskerpotentiellabedömdes somavsom
ättikssyra,metanol,etanol,emissionemautvaldadrivmedel. De var

ochacetaldehydformaldehyd,och aldehydemabutadien, eten, propen,
frånÄven återfinns inormaltemissionervissaacrolein. avgasernasom
harhälsoriskerbedömsoch däroch bensindieseloljadrift med somsom

partiklar.N02 ochPAH,bensen,på sådanaExempelutvärderats. är
riskvärderingefterföljandemedmodellberäkningarnagenomfördaDe

bedömningamasammanfattartabellnedanståenderesulterat ihar som
emissionema.utvaldaför de tretton
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Jämförelse hälsoriskerTabell 12.4 mellan etanol- dieselolje-ochav
drivna bussar

Criticalof effect Health risks Comparasion ofType
Ethanol Diesel concentrationorgan
fuelled fuelled between ethanol- ai
buses diesel-fuelledbuses

buses

Inflammation AirwaysEthanol a a

ned.InflammationMethanol Eye, upper a
airways

Acetic acid Inflammation airwaysUpper a a

times higherSeveral b+ b About 2Butadiene Tumour organs
concentration for etha

times higheAbout 10SeveralEthene Tumour a+organs a
concentration for etha

times higheSeveral About 10TumourPropene a+organs a
concentration for etha

times higherAcetaldehyde Inflammation, Eye, 4-8a+upper a
concentration for ethaairwaysTumour

times higherFormaldehyde Inflammation, 1.4-5Eye, a+upper a
concentration for diesairwaysTumour

ned.Acrolein Inflammation airwaysEye, a

ned.BoneBenzene Tumour marrow, a
lymph system

AirwaysBenzoapyrene Tumour a a

b times higherairways b+ 1.6-l.8Inflammation Lung,NO,
concentration for dies

timesairways higher5-10Inflammation, Lung,Paiticles a+a
concentration for diestumour

data1 emission givenno
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Sammanfattningsvis det endast för två emissionemaär av som
gränsvärden alternativt lågrisknivåer överskrids. sker för butadienDetta
och kvävedioxid N02.

framhållerMan dock här underlaget för bedömning lågriskni-att av
vån för butadien tämligen begränsa antal djurförsök och därmedär ett
behäftad med osäkerhet. För N02 finns det däremot antalett stort
experimentella data för både djur och människor, inklusive epidemiolo-
giska studier bygga antagandena på. Vidare har effekter på människaatt
kunnat påvisas koncentrationervid gränsvärdet. Detta innebärnära att

gränsvärdet för NO, överskrids så finns det klar risk för påverkanom en
på hälsa människor.hos Ett överskridande lågrisknivån för butadienav
innebär inte lika säkert hälsopåverkan.en

bakgrund detta bör viktMot läggas vid överskridandenastörstav av
för N02.gränsvärdet

författarnaEnligt det vidare viktigt upmärksamma be-är att att
dömningen genomgående baserar sig på data behäftade med en mer
eller osäkerhet. Vidare bygger påmindre bedömningen de trettonstor

Övrigautvalda föreningarna. föreningar eller eventuella synnergieffek-
har bedömts.inteter

påframhåller tekniken för etanolmotorer befinner sigMan även att
helt utvecklingsstadium tekniken för drivna medänett annat motorer

utvecklingen katalysatorreningdieselolja etanolmotorer ochsamt att av
för från etanolmotorer bör ha betydligt utveck-störreavgaser en
lingspotential, till bl.a. minskade emissioner, motsvarande förän

drivna med dieselolja.motorer

12.1.4 Slutsatser

kapitelAv de slutsatser redovisas i framgår jag de9 att attsom anser
alternativa drivmedlen i de allra flesta fall upphov till mindreger
emissioner vad fallet vid drift och bensin.med dieseloljaän ärsom

talar för de alternativa drivmedlens ochDetta påverkan på miljö-att
hälsa mindre för diesel och bensin. förutsätterEn sådan slutsatsänär
naturligtvis det sig enbart kvantitativa förändringarröratt om av

kvalitativaemissionema och inte sådana. Så långt ifrån alltid fallet.är
Från de redovisade undersökningarna framgår enligt minovan

mening dels de alternativa drivmedlen i de flesta tillämpningar,att om
i omfattning, har hälsabegränsad mindre påverkan på miljö ochän en
vad fallet vid drift med dieselolja och bensin. jagDettaän ärsom anser

bero såväl på minskadede emissionema deras sammansättning.som
de minskade emissionema så har driftDvs. från medoavsett avgaserna
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hälsopåverkan,mindre miljö- ochalternativa drivmedlende ären
och bensin.jämfört med dieseloljabiologiskt reaktiva,mindre

de tillförsta hand bero påkan bedöma iså vitt jagtordeDetta att
lättareenkla alternativa drivmedlenmycketsammansättningsin är att

emissionemaoch bensinmed dieseloljajämförelseförbränna i samt att
mindredrivmedel hardelvisförbräntdrivmedel elleroförbränt enav

reaktivitet.biologisk
hälsoeffekteroch idrivmedlens miljö-alternativabeträffar deVad

uppfattningen det finnsdelar jagperspektivlängre storattett en
för dessamotor/bränslekonceptetutveckling/förbättringpotential till av

dieseloljaför drift medmöjlighet till förbättringarMotsvarandemotorer.
bör deDärmedlika kapitel 13.intebensin tordeoch stor,vara se

jämfört medkan uppvisadrivmedlen i dagalternativadefördelar som
finnsMöjlighetfall minskar i framtiden.i inteoch bensindieselolja vart

förstärks,bensindieselolja ochfördelar jämfört medockså till derasatt
kapitel 13.se

emission-förhöjdauppstår i de flesta fallalkoholerdrift medVid
ökaddetformaldehyd innebäråtminstonealdehyder. Förförsvärden en

emissionemadock min uppfattningpå hälsa. Detpåverkanrisk för attär
utsträckningoch i mycketframtidinomaldehyder storsnarenav

specialutvecklademed hjälpelimineraskunnakommer att av nya
katalysatorer.

ochdieseloljamedjämförelsedrivmedlens, ide alternativaHuruvida
förtillräckligtpå miljö och hälsapåverkanmindrebensin, är en

och 19.till kapitlen 17, 18återkommer jag imiljöklassning
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Utvecklingspotential13 hos de
alternativa drivmedlen

Mina sammanfattade slutsatser

drivmedelBiogas det alla aspekter har de lägstaär som ur
emissionema och den minsta påverkan på såväl klimat miljösom
och hälsa. övrigt framstår klart de gasformiga drivmedlensI
emissionsfördelar jämfört med de vätskeformiga.

Konventionella drivmedel13.1

många sammanhang framhålls utvecklingspotentialen för kon-I de
ventionella drivmedlen bensin och dieselolja, vad gäller möjligheten att

förändring drivmedlens egenskaper minska emissionemagenom av av
miljö- och hälsopåverkande ämnen.

drivmedlen bestårDe konventionella blandningar mängdav av en
olika organiska kolväteföreningar. Föreningarna består ofta relativtav
långa kolkedjor. finns dock såväl cykliskagrenade Det även som
policykliska aromatiska kolväten i drivmedlen. Genom bort sådanaatt ta
föreningar har känd påverkan på miljö och hälsa kan minskasom man
risken för påverkan emissioner oförbränt drivmedel. Likaså kanen av av

förändring drivmedlens sammansättning påverka vissaman genom av
deras egenskaper viskocitet, ångtryck, oktantal, cetantalt.ex.av som

På så kan minska emissionema föreningar kansätt man somm.m. av
uppstå vid ofullständig förbränning och ofta har påverkan påsom en
miljö och hälsa.

Sedan sextiotalet har miljöfrågoma alltmer kommit integreras iatt
industrins utveckling, såväl den direkta påverkan från anläggningar som
produkternas miljöegenskaper. har medfört dagens rafñnaderierDetta att

betydligt mindre miljöstörande desamtidigt producerar produkterär som
förbättrademed väsentligt miljöegenskaper.
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Under slutet åttiotalet och början nittiotalet har mycket gjortsav av
för förbättra de konventionella drivmedlen. Miljöklassning och därtillatt
differentierade punktskattesatser har införts för både dieselolja och
bensin och i dag säljs i bara bensin dagens bästa miljöklassstort sett av

ÄvenMK 2. mycket del den sålda dieseloljan högstastor ären av av
miljöklass MK l. har medförtDetta emissionerna från vägtrafikatt
minskat kraftigt och därmed sektorns miljö- och hälsopåverkan.även

Efter genomförda förbättringar de konventionella drivmedlennu av
dock ytterligare förbättringar inte lika lätta genomföra. kräverär Deatt

dessutom relativt kraftiga förändringar vid raffrnaderiema vilket i de
flesta fall mycket kostnadskrävande. Dessutom kvarstår det faktumär

vid produktion bättre och bättre konventionella drivmedel fåratt man av
och restprodukter tunga oljefraktioner. Förstörre större post atten av

totalt uppnå lönsamhet för rafñnaderiet, måste hitta avsättningsett man
för dessa produkter. Detta kan i viss mån ske så kalladäven genom

krackning ofta katalytisk varvid erhålles lättoljefraktion kanen som
användas i de bättre kvalitetema för dieselolja och bensin.även

Fortfarande kvarstår dock mängden restprodukter ökaralltatt trots
och de till slut måste hand på något Risken finns deatt tas sätt. attom
säljs till andra länder med mindre miljökrav för fordonsdriv-stränga
medel. Vidare katalytisk krackning och andra tekniker finns förär som

bryta de fraktionerna till lättare sådana ofta energikrävan-att tyngrener
de. Förutom detta verkar fördyrande på slutprodukten så motverkaratt
det i viss mån syftet med fram bättre drivmedelskvaliteter.även att ta
Emissionema flyttas i viss utsträckning, så från tillatt säga, vägarna
rafñnaderiema.

13.2 Alternativa drivmedel

Motsvarande möjlighet till förändring/förbättring drivmedletav som
beskrivits i kapitel 13.1 finns endast i begränsad omfattning för de
alternativa drivmedlen. alternativaDe drivmedlen består i de flesta fall

enda kemisk förening varför intern miljöklassning påav en en samma
för bensin och dieselolja inte aktuell. ingåendeDen kemiskasätt ärsom

föreningen vidare mycket enkel till sin struktur och består oftastär av
eller högst några kolatomer. Visserligen bör krav ställas påen en

standard för de alternativa drivmedlen de dåparametrarmen som
regleras i första hand exempelvis högsta tillåtna förekomstavser av
bestämda föroreningar och högsta tillåtna förekomst ivattenav
drivmedlet m.m.

Till skillnad från förbränningen de konventionella drivmedlen skerav
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förstdrivmedlende alternativa idock förbränningen motorer somav
bensin,drivmedel, dvs. dieselolja ochför andraoch främst utvecklats

aktuella alternativaför klara detsedan anpassats attäven motorernaom
kompressionsmotorerbensin ochdrivmedlet. Dagens ottomotorer

drift medför justår vidareutvecklatshar under 100dieselolja snart
användavi i dagoch dieselolja. Närbensin prövar att oss av nya

medvetnamåste vidrivmedel i dessaalternativa attmotorer omvara
energief-och dende förbränningsbetingelserinte uppnårsannoliktman

drivmedeluppnå med detbör gårimligenfektivitet motornatt somsom
för drivas med.utvecklatslång tidunder att

medförpå och dieselmotoremaanpassningarDe attgörs otto-som
resultatrelativt bragår förbränna meddrivmedlenalternativa ävende att

dockoch bensin. Detdieseloljamed förbränningjämförelse äri av
produktion"extemt" efteranpassningen skerfortfarande, oavsett om

anpassadefrågan justproduktionslinjen,direkt ieller motorerom
drivmedel.och utprovade föravseddaursprungligen ett annat

medkombinationdrivmedlen, ialternativaför deDetta gör att man
drivmedels/motorkonceptdrivmedletframtagna förspecielltmotorer

bl.a.gällertill förbättringar. Dettabetydande potentialbör ha en
energieffektivitetdärmed såväldrivmedlet ochförbränningen somav

emissionsbegränsningar.

demiljöpotentialen hosBedömning13.3 av

drivmedlenalternativa

Wester-Luleå, och RogerTekniska Högskolan iEgebäck,Karl-Erik
Kommunikations-på uppdragUniversitet, harholm, Stockholms av

miljöpotentialenbedömningKFB gjortforskningsberedningen aven
ochRMErapsmetylestermetanol,etanol,hos biogas, naturgas,

DME. bilagedel.Arbetet redovisas idimetyleter separat
kunskaperutgår från dagensEgebäck/Westerholms arbete om

alternativadeutvecklingsmöjligheteroch dessmotorteknologi samt
framtidapotentialen tilluppskattasDärvidegenskaper.drivmedlens

drivmed-alternativaför demotor/drivmedelskonceptetförförbättringar
metanol,etanol,drivmedlen biogas,studeradelen. De naturgas,är

dimetyleter DME.RME ochrapsmetylester
förstamiljöpotential idrivmedclsEgebäck/Westerholm att ettanser

såväl regleradeavgasnivåpotentiellt lägredenhand definieras avsom
utvecklauppnåskanavgaskomponenteroreglerade attgenomsomsom

egenskaper och därdrivmedletstillhelt anpassatsmotorsystem som
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hänsyn tagits till de minskade hälso- och miljöeffekter använd-som
ningen drivmedlet kan leda till.av

För arbetet viktiga bedömningskriterier har varit att:

Drivmedlet uppfyller given drivmedelsspeciñkation avseendeen
drivmedelsparametrar och renhet.

harMotorn till drivmedlet.anpassats
Eventuellt erbehandlingsystem för har föranpassats motoravgaserna
och drivmedel.

Förutsättningar för bedömningen de olika drivmedlen har skiftatav
något från drivmedel till drivmedel. kriterierDe förstaianväntman
hand drivmedlets sammansättning, hantering, förutsättning förär
motorteknisk utveckling, bedömning den motortekniska utvecklingav

krävs för nå ned till uppskattade emissionsnivåer, uppskattningattsom
möjliga emissionsnivåer uppskattning hälsorisker ochsamtav av

miljöeffekter utgående från kända avgaskomponenter.
Arbetet har inte omfattat bedömning råvarukälla, produktions-en av

metod eller distribution.

Teknikutvecklingl3.3.1 och emissionsnivåer

Egebäck/Westerholm konstaterar inledningsvis detatt attman anser
inom tidsramen till år10 15 inte kommer ha skett mycket förtatt som
bilindustrin bort från de traditionella motorkoncepten ottomotor
bensin och kompressionsmotor dieselolja. konstruera,Att utprova
och tillverka genomgripande förändring fordons drivsys-etten mer av

bedömer minst 10 till år15 genomföra. Motorematem tar attman
kommer dock fortsätta effektiviseras.att att

Förutom reduktion vikten hos fordonen krävs det ändringaren av av
drivsystemet för förbättra drivmedelsekonomin hos de lätta bilarna.att
De Egebäck/Westerholm bedömmer till kunnanärmast attsom som
genomföras är:

Konstruktiva ändringar hos fortsatt motorutveck-motorn genom en
ling.
Övergång till alternativa drivsystem.
Övergång till använda energieffektiv dieselmotor.att en

analys möjlig tekniskEn utveckling visar enligt Egebäck/Westerholmav
finnspå det betydande potential till fortsatt minskningatt en av
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tekniskapotential krävsutveckla dennaemissionema. För attatt nya
alkoholer iför användningochlösningar ottomoto-utprovas avanpassas

inte kommeroch biltillverkamadockbedömmerMan attatt motor-rer.
femårsperioden.den kommandemöjligheter fullt underdessautnyttja ut

såutvecklasförväntas dockavgasåterföring EGRmedTekniken att
kompressionsmo-försådanaförsta generationåtminstone systemaven

fem år.användning inomkommer tilldieselmotorertorer
sigförväntarför biogas/naturgasavsedda attFör motorer man

råvarupotentialrelativtgrund denpåmotortillverkama stora somav
hospotentialentillutvecklafinns kommer motorer taratt som vara

bum""leanmagerförbränningmeddrivmedlet. Systemet antas
emissioner.stabilare vadoch bliutvecklas vidare avser

i dieselolja.för inblandningutnyttjaskommerbedömerRME attman
slutkokpunkteninnebärinblandningdennaproblemDe attgenomsom

intedieseloljamotsvarandenivå MK 3tillpå höjsMK l mananseren
dennamed regleringenAvsikten ärrelevant. attparameteravsom

policykliskamedfraktionerinnehålla1-dieseloljan inte skallMK tunga
i RME ellersådana finns sigEftersom intekolväten.aromatiska vare

ide inte hellerblandningen finnsbas fördieseloljani M l ärsom
slutkokpunkten.den högablandbränslet, trots

emissionsmätningar.frånutsträckning datasaknas iDMEFör stor
tillbör bidraegenskaper hos DMEdet finnsdockMan att ensomanser

utveckling.positiv
drivmedlenemissionsnivåer för de alternativaredovisasI rapporten

för år och år 2010.femårsperspektivet dels 2005fördels
emissionsni-nå definns möjlighetdet tidsmässigtMan attattuppger

ispeciella insatserdetta kräverivåer rapporten, attangetts mensom
incitament.ekonomiska och miljömässigaform bl.a.av

drivmedelalternativaRangordning13.3.2 av

produktion,vadöversiktliga bedömningarredovisasI rapporten avser
miljöeffekter,för vissa ihälsoriskerdistribution, ämnen avgaserna,
Utgående frånoch ekonomi.specifika emissionerarbetsmiljö,hantering,

drivmedlen utgående frånrangordningpreliminärdetta sedangörs aven
utvecklingspotential.deras

på drivmedlets fossiltförsta hand fastaRangordningen itar ursprung
några emissionspara-andra hand till någon ellerbiobaserat och ieller

betydelse för bedömningen.kan ha särskilt Manstormetrar som
kan ändras tillgången på drivmedletockså rangordningenpåpekar att om

Ävenbredare introduktion och användning.otillräcklig förär en
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kostnaden för drivmedlet och anpassningen kommermotor etc. attav
faktor drivmedlet blir attraktivt elleravgörvara en som om

Nedan redovisas i fallande skala, och med korta kommentarer,
rangordningen de alternativa drivmedlen enligt Egebäcks/Wester-av
holms rapport:

Biogas

Biogas hamnar högst då det både biobaserat och harärupp en gynnsam
emissionsbild.

Etanol

"Rätt" tillverkad och distribuerad användningen etanol mycketettger av
begränsat tillskott koldioxid till atmosfären. Bedömningen är attav
miljöpotentialen hög i andra avseenden.är även

Metanol

Metanol kan i vissa avseenden väl jämföras med etanol. dockDen är
aggressivare och besvärligare hantera toxisk.att

RME/DME

Båda kan tillverkas biomassa eller grödor vilket fördelärur en ur
koldioxidsynpunkt. Emellertid saknas data för välgrundadegöraatt
uppskattningar potentialen.av

Naturgas

Naturgas fossilt drivmedel. I övrigt har väldefinieradär ett naturgasen
god emissionspotential.en

blandatRME med dieselolja

Ger viss minskning koldioxidemissionema bör ien av men annars
huvudsak klassas fossilt drivmedel.ettsom
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Slutsatser13.4

förhållanden.flera intressantauppfattningminenligtRapporten tar upp
på depekarområdedettaarbeten inomi andraPrecis mansom

Dåvätskeformiga.jämfört med defördelardrivmedlensgasformiga
detkoldioxidnettotillskottettillbidrar ärintedessutombiogas av

dvs.på listan,hamnar högstdrivmedeldettanaturligtdärmed att upp
bedöm-dock inteskiljer sigövrigtutvecklingspotential. Istörstges

ochför biogasningen naturgas.
tydligastbiogasemissionsfördelarna medframgår ärtabellernaAv att

deoregleradeför deoch tydligarefordon änanvändning i lättavid
emissionema.reglerade

inomarbetenfrån flera andraskillnadoch tillbedömsVidare även,
god.relativtför RMEpotentialenochemissionsnivåerna ärområdet, att

upphovdieseloljai MKRME linblandningenproblemDe geravsom
tillåtna in-detslutkokpunkten,förhöjning utövertill avengenom

relevantvidare intedieselolja, etttervallet för MK1 somanses
problem.

godmycketpåvisartabellernaredovisadeDe sammantaget en
alternativadeanvändningemssionsnivåer vidlågatillmöjlighet av

och medfrågaiför drivmedletutveckladedrivmedlen i motorer
drivmedlet,specifikadetutvecklats fördenavgasefterrening ävensom

ingående föroreningar.ikännedommed avgasernaom
ibl.a. MotortestcenterpåpekasdockbörsammanhangI detta att

kapitel 9.2.4utredningen,genomförtarbetedetJordbro i seman
påemissionssynpunktskillnaderdagensredovisat attatt uranserman

Även utförthani det arbeteBlinge harminska. Magnussikt kommer att
emissionssynpunktskillnadernaantagitkapitel 10.5,KFB, att urse

minska.på sikt kommer att
DMEanvändningfråndatapå relevantabristenTrots somav

positivmycketEgebäck/Westerholmdessutomdrivmedel gör en
drivmedel.utvecklingspotentialDME:sbedömning somav
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Provmetoder och emissioner vid14

användning alternativa motor-av

bränslen

slutsatserMina sammanfattade

kräverfullvärdig bedömning drivmedels egenskaperEn ettav
metoderundersökningar går långt de standardiseradeutöversom

för certifiering viktigti dag tillämpas Det är attm.m.som
utsträckning efterliknar verkligaanvända körcykler i störresom

förhållanden.

Problem med dagens metoder14.1

används för karakterisera och utvärderametoder i dagDe mäta,attsom
drivmedel och deras påverkan på miljö- och hälsaemissioner från olika

ochför vätskeformiga dvs. bensinframtagna fossila drivmedel,är
då metoderdieselolja. medför vissa problem uppstår dessaDetta att

tillämpas för utvärdering alternativa drivmedel.av
Högskolan i LuleåUtredningen har Karl-Erik Egebäck, Tekniskagett

utredaoch Westerholm, Stockholms Universitet i uppdragRoger att
dessa frågor.

harUtgångspunkten har varit bedöma vilka emissioner störstatt som
drivmedel.betydelse för karakterisering emissionema från alternativaav

metoderna förVidare har fördelar och brister hos de i dag använda
de fallmätning reglerade och icke reglerade emissioner bedömts. Iav

varitbrister påvisats hos dagens metoder har förslag till förbättringar
önskvärda. gäller framför kolvätee-Detta allt tekniken med mätning av
missionema samlingsvärde.ettsom

Arbetet redovisat och emissioner vidfinns i Provmetoderrapporten
ianvändning alternativa motorbränslen. redovisasRapportenav
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bilagedel. Nedan redovisas och diskuteras kort resultatenseparat av
detta arbete.

14.2 Standardiserade provmetoder för mätning
reglerade emissionerav

Med standardiserade metoder i metoder användsrapportenavses som
vid mätningar emissioner i samband med godkännandeav

certifiering bilmodeller eller uppfyllandedvs.motortyper,av nya av- -
krav i bilavgaslagen och bilavgasförordningen.

på de standardiseradeKravet metoderna för mätning förorenings-av
utsläpp från motorfordon de skall definiera inte bara hurär att provtag-
ningen och analyserna skall utföras också hur skallfordonen köras,utan
vilken utrustning skall användas och i vilken ordning mätningarnasom
skall utföras.

Vid utvecklingen harmätmetoden avsikten bl.a. varit resultatenattav
skall vid körningspegla emissionema i verklig trafik. emeller-Detta är
tid mycket svårt uppnå med de restriktioner gäller för standardi-att som
serade metoder. Bl.a. saknas inslag kraftiga accelerationer. Det ärav
inte heller rimligt körmönster utvecklats för speglaettatt tro att attsom
driftsförhållandena skalli Los Angeles driftförhållandena i demotsvara
nordiska länderna. Vidare återspeglas i metoderna inte klimatetatt
varierar olika världen.i delar av

främsta anledningenDen till provmetodema inte tillatt anpassats
respektive specifika förhållandenlands bilar produktär äratt en som
skall saluföras på den internationella marknaden. Bilfabrikantema har
därmed starkt krav på internationell harmonisering avgaskraven.ett av
Vidare repeterbarhet viktigt för möjliggöra uppföljning frånär att
myndigheternas sida. Kopplat till metoderna också hurbeskrivs
utvärdering mätresultaten skall utföras. Vidare också kravet påärav
noggrannhet och repeterbarhet hos de standardiserade mätmetodema
starkare kravet på resultatet från mätningen skallän att representera
utsläpp i verkliga trafikmiljöer.

14.2. Standardiserade emissionsmätningarl

finns olika metoder förDet avgasmätningar beroende på fordonstyp,
vikt och drivmedel. Dessutom tillämpas olika metoder i USA, Europa
och Japan. De svenska metoderna, framför allt för lätta fordon, har
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USA. och medtillämpas i Imycket lika detidigare varit som
europeiskaövergång ske till deemellertidEU-inträdet kommer atten

metoderna.
destandardiseradedeRutinmässigt mäts avgasprovengenom

kväveoxiderHC ochkoloxid CO, kolvätenemissionemareglerade
partiklar. Valetpå dieseldrivna fordonmätningarN 0x. Vid mäts även
dessasjälvfallet på detemissioner berordessa äräratt somav

ickepå deantyder, intefinns,Några kravreglerade. namnetsom
heller deomfattas därför inteemissionema. Dessareglerade av

vidare kapitel 14.3.mätningarna,standardiserade se
regleradeför ickeemissionsfaktorerbör härDet attupprepas

aktuellauppfyllandevad gällersaknar betydelseavgaskomponenter av
till dem vidDock kan självfallet hänsynförordningar.ochlagar tas

motorkoncept.såväl bränslenutvärdering somav

körcyklerStandardiserade14.2.2

regelföregåsemissionsmätningarkörcykler förUtvecklingen avsomav
fordon. Dessamed specialutrustadekörmönsterundersökningars.k.

kostnadskrävande.omfattande ochregel mycketundersökningar iär
ikörcyklemai dag användaföljd många dehar fått tillDetta att av

och i andratiden l960-taletutvecklats långt tillbaka ihand harförsta
risk kanSveriges del medför dettaUSA.länder För attt.ex. ensom

körförhållanden/-efterliknar svenskainte fulltfinnas för cyklema utatt
körmönster.

acceleration,gångsköming,består de fyra delarnaKörcyklema tomav
varmkömingfrån ochretardation. Emissionerkonstantkörning och start

användadel deofta. Under år harsaknasbilen en avsenareav
i verkligkörningnågot för bättrekörcyklema förändrats att motsvara

från denövergår dock Sverigeinträdet i EUtrafik. och medI nu
transientojämn körningUSA-cykeln FTP75 med inslagtillämpade av

transientcykeln saknar inslageuropeisk artificiellatill den avsom
acceleration/retardation.körning har lägreävensamt

Klimatpåverkan emissioner14.2.3 påm.m.

till faktorerhänsynstandardiserade mätmetodema inteDe tar som
havetklimat, väglag, höjd över m.m.

och+20° CtemperaturintervalletStandardiserade utförs iavgasprov
dengradmedför i mycket liten+30° C. Detta motsvararatt provet
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verklighet vi har i Sverige, där vi har medeltemperatur på cirkasom en
+7° C. Bilar i miljöklass l i Sverige måste dock uppfylla avgaskraven
vid -7° C.

Redan vid +20° C finns det påtaglig skillnad mellan storleken påen
emissionerna för kallstartsfasen och varmstartsfasen. Vid temperaturen
på -3° C har skillnader i emissionsnivåer mellan kallstart- och varm-
startsfasen till faktor 2-5, för de reglerade avgaskomponen-ätsuppm en

NOX, HC och CO.tema
Vid -7° C har andra mätningar visat på skillnad mellanen varm-

startsfasen och kallstartsfasen med faktor gånger5-6 CO/HC och 1,2en
för NOX.

14.2.4 Transformation emissionerav

Med begreppet transformation den omvandling skeravses som genom
kemiska reaktioner mellan vissa komponenter i och ävenavgaserna
komponenter i omgivningsluften. Beroende på uppehållstid, klimat och
årstid kommer dessa komplexa kemiska reaktioner leda tillatt att ett

antal sekundära luftföroreningar bildas, vilka kan påverka såvälstort
miljö hälsa. Två kända exempel på detta oxidationen NO tillärsom av
N02 bildningen marknära reaktion mellan NOx ochsamt av ozon genom
lättflyktiga organiska föreningar V OC under inverkan soljusav
UV-strålning.

Betydelsen undersöka olika drivmedels emissioner medattav
avseende på förmågadess bilda sekundära luftföroreningar belysesatt

standardiserade provmetoder används för utvärderanär att avgasemas
potentiella miljö- och hälsoeffekter.

14.3 Icke reglerade avgaskomponenter

Mätning de icke reglerade komponenterna sker för närvarande inteav
i de standardiserade mätmetodema. Dock förekommer det mäteratt man
icke reglerade komponenter vid körning enligt standardiseraden
körcykel.

Gruppen icke reglerade avgaskomponenter innehåller det klart största
antalet föreningar i från fordon. Uppskattningarna antaletavgaser av
icke reglerade avgaskomponenter varierar beroende på faktorer som
bränsle, motorkoncept och körsätt. Ett rimligt dockantagande detär att
kan sig mellan 10 000 till 15 000 olika komponenter. Många deröra av
icke reglerade avgaskomponentema emitteras i relativt små mängder
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kilometer körsträcka. detta kan de på grundmg eller Trots avug per
betydande påverkan på människors och djurshög "reaktivitet" ha en

hälsa.
avgasforskningen identifiera potentiellaviktigt inomEtt är attsteg

iandra miljösynpunkt viktiga föreningarbiologiskt aktiva eller ur
första iförfarande ingår viktigtfordonsavgaser. Detta stegettsom

toxiska föreningar, s.k. riskidentiñering.identiñeringen potentiellaav
Egebäck/-redovisas de avgaskomponentertabellen nedanI som
dagslägettill miljöeffekter och hälsorisker iWesterholm med hänsyn

på användningenrelevanta, bl.a. med avseendebedömt avsom
drivmedel.alternativa

antaletihåg på grund detviktigt komma detDet att storaär att av
kanfinnas sådanaföreningar i olika halter, kommerokända att som

speciellthälsotillståndet olika grad.påverka i Dettaförväntas är
känsligapåtagligt för personer.

medicke reglerade avgaskomponenterRelevantaTabell 14.1
Egebäck/Westholmhälsorisker, enligttill miljöeffekter ochhänsyn

AcetaldehydaldehydAldehyder Form

-butadienAlkener 1,3eten propen

metylnitrit etylnitritAlkylnitriter

fenol p-kresoltolvenAromatiska bensen
föreningar

PAC finnspolicykliska aromatiska föreningarInom ämnesgruppen
PAH harpolicykliska aromatiska kolväten PAH. Vissaundergruppen

djurförsök på därmedframkalla vid De börvisats ansesgnagare.cancer
PAH bildas vidcancerframkallande för människor.potentiellt ävensom

material luft finns följdaktligenförbränning organiskt i ochall typ avav
motorfordon.i frånavgaser

PAC l-nitropyren,Egebäck/Westerholm, relevantaenligtTre, är
bensapyren.fluoranten och
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Problem vid tillämpning14.4 konven-av

tionella mätmetoder vid utvärdering av

drivmedelalternativa

fullständigare karakterisering föroreningsutsläppenFör detären av
otillräckligt begränsa emissionsmätningama till dagens standardisera-att
de metoder. Den standardiserade metoden har utformats för mötaatt
myndighetskrav på mätningar behöver utföras för kontrolleraatt attsom
avgaskraven uppfylls och underlag för godkännande ellerett ettsom
certifiering visst koncept eller fordon. De standardisera-ett motorav av
de metoderna inte helhetsbild de emissioner kan hager en av som
betydelse vid bedömning det aktuella, bränslekonceptets miljö- ochav
hälsopåverkan.

fordon kan tekniskFör lätta bedömning bränsle-motorkom-en av
binationen vägledning vilka emissionsparametrar utöverge en om som,
de reglerade emissionema, i första hand behöver karakteriseras.

fordon kanFör speciellt utvecklade körcykler bättretunga som
körning i trafik transienta cykler användas för förbättramotsvarar att

utvärderingen.

Analysteknik14.4.1

Den uppsättning analysinstrument inklusive provtagningsutrustningav
används i dag utvecklade för emissionsmätningar då bensin ochärsom

dieselolja drivmedel. någraI avseenden dessa instrumentanvänts ärsom
och provtagningsutrustningar inte för frånanpassade emissionsm ätningar
alternativa drivmedel. Särskilt gäller detta för kolväten HCmätning av
från användning alkoholer, och drivmedel.RME naturgas/biogasav som

Kolväten i dag med flamjonisationsdetektor FID. FIDmäts en ger
inte enbart för kolväten för andraäven ämnenutanrespons som

innehåller kolatomer, alkoholer. innebär vidDettat.ex. att man
mätningar från drift fårmed alkoholer kolväteemissionerstörre
redovisade vad egentligen Analystekniken dockdeän avsevärtär
mindre för dessa förkänslig kolväten.ämnen än rena

hälsoriskAlkoholema dessutom liten i de mängder deutgör en som
kan förekomma i Alkoholema vidare enkla kemiskaäravgaserna.
föreningar. finns därför, enligt Egebäck/Westerholm, anledningDet att

kolväten bildas vid förbränning alkoholer enklaävenanta äratt som av
och till antalet färre från konventionella ochi bensin-än avgaserna
dieselfordon.
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problemet troligenbränsleanvändning RMEVid ännuär merav som
och metanolrapsoljatillverkaspå grund RMEkomplicerat att avav

dessbränslet för bestämmaanalysdetkrävs attäven samman-aven
vilkaför studeraanalyssättning och ämnenatt som geravgasernaaven

300-350° Ckokpunktpå högaBeroende RME:sutslag på FID. mot
konden-med kolvätenuppstår problemdiesel200-250° C för även att

förresultatentill analys. Dettafråni ledningarna göravgasrör attserar
verkliga emissionema.deHC troligen lägre änär

naturgas/biogasmedpå fordon drivsmätningproblem vidEtt som
selektiv. Dettaanvänds intestandardmässigtden FID ärär att som

frånisärskilja haltenkaninteinnebär metanatt avgasernaavman
drift medfrånkolväteemissionemadelenStörreövriga kolväten. av

fråntill skillnadhar dessutom,Metannaturgas/biogas utgörs metan.av
giftigtoch intereaktivitet i atmosfärenlågkolväten,många andra är ett

växthusgas.viktigDäremot ärämne. metan en

Sammanfattning14.5

vilkabedömahar bl.a. varitgenomförda arbetetmed detSyftet att
bedömninganalysera förrelevantaemissioner är attmest avensom

drivmedel.alternativa
Egebäck/Westerholm gjorttabell redovisasnedanståendeI ett av

drivmedelför olikaavgasföroreningaricke regleraderelevantaurval av
drivmedel.och till vissaalkoholeroch tillsatser etrarav

erfarenhets-föroreningartill sådanabegränsatsUrvalet har som
hade kanmängd iförekomma i sådansigmässigt visat attavgaserna

hälsoeffekter.potentiella miljö- ochbedömningvidbetydelse aven
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Preliminärt förslag till prioriterade ickeTabell 14:2 analys av
förslagavgaskomponenter och till biologiskareglerade test att

utvärdering olikautföras vid motorbränslens miljöpotentialav

Analyser/test Bensin Dieselolja Alkohol Etanol Metanol BiogasNaturgas
die selolj a

Partikelanalys x x
Aldehyder x xx x x x x
Alkener x x x x x xx
Metylnitrit xx x
Etylnitrit xx
Monoaromater x x x x xx x
PAC x x xx x x x
N02 x xx x x x x
CO: x x x x x x x
Växthusgaser
IPCC x x x x xx x
Mutagenicitets- x x x x xx x
test
TCDD-receptor- x x x xx x x
affinitet
Neurotoxicitet x x x xx x x

ETBi MTBiAnalyser/test
Bensin Bensin alkoholeriRMEi DMERME Motor-

bensindieselolja gas

Partikelanaly x xs x x x x x
Aldehyder xx xx x x x
Alkener xx x x xx x
Metylnitrit 7 x xxx
Etylnitrit x7 x x x
Monoaromater xx xx x x x
PAC xx xx x x x
N02 xx xx x x x
C02 xx x xx x x
Växthusgaser
IPCC xx x x xx x
Mutagenicitets- xxx x x xx
test
TCDD-receptor- xxx x x x x
affinitet
Neurotoxicitet x xx x x xx
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Egebäck/Westerholmutvärdering olika motorbränslen föreslåsEn av av
omfatta följande bedömningssteg.tre

drivmedletförsta bedömning utgående från förDet utgörsteget en
tillverkningsteknik, dis-sammansättning, additiv,kända fakta som

härifrån uppskattningtribution Med utgångspunkt görs avenm.m.
tillhöra högre miljöklass den lägsta. Idrivmedlets potential änatt en

"screening" med omfattning bestämsingår första1 ävensteg en somen
myndighet, Naturvårdsverket.ansvarigav

degenomförs drivmedlet visat sig kunnaandraDet mötasteget om
bestårandradefinierats i bedömningssteg Detkriterier steget avsom

medegenskaperför karakterisering drivmedletsemissionsmätningar av
deñnierats för varjeföroreningskomponenteranalys de somav

förslagsvis påKarakteriseringen utförsdrivmedel enligt tabellen ovan.
konsekutivafabrikat och vid minstfordon skilda2-5 treupprepasav

genomförs enklareUtgående från resultatenpå varje fordon. enprov
riskvärdering.

och ochutvidgning l 2tredje bedömningsstegetDet utgör stegen av
risker vid användningvetenskaplig utvärderingomfattar avaven

utarbetasoch hälsa.hänsyn till miljö Programmetbränslet med tagen
Naturvårdsverket.från ansvarig myndighet,enligt anvisningar

undersökasbränsletbedömningsstegen måste ocksådeUtöver tre
arbetsmiljö,handhavandet,på risker förknippade vidmed avseende

katastrofutsläpp.distribution och

Slutsatser14.6

framgårgenomförts Egebäck/Westerholmdet arbeteAv att enavsom
gårkräver undersökningarbränsles egenskaperbedömning ett somav

tillämpas förstandardiserade metoder i daglångt deutöver som
körcykler iBl.a. det viktigt användacertifiering störreär att somm.m.

bl.a. transient-verkliga förhållanden. Dettaomfattning efterliknar avser
varmköming ochmed varierande hastighetkörning, dvs. motorsamt av

förekommande fall katalysator kallstarter.i samt
och därmed bräns-karakteriseringen emissionemaFör av

föreslagit teknik medhar Egebäck/Westerholmle/motorkonceptet treen
finns anledningfrån på detdelsteg där resultatet l attsteg omger svar

första tillhar också gjortgå till Manvidare 2 ansats attsteg enosv.
inrikta arbetet på för de olikapeka föroreningar bördeut man nusom

aktuella drivmedlen.
mycket bra början påföreslagna teknikendenJag äratt enanser

fullt karakterisera och utvärdera de alternativaarbetet med utatt
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drivmedlens miljö- och hälsoeffekter. Tillsammans med det arbete som
utredningen gjort med avseende på värderingsmatris för drivmedelen

arbeten från Motortestcenter i Jordbro bör tekniken kunnasamt
utvecklas till standardförfarande för bedömning alternativaett av nya
drivmedels miljö- och hälsopåverkan. Med andra ord verktyg förett
miljöklassning alternativa och framtida drivmedel.av nya

Inom för utredningens arbete har det inte funnits tidtyvärrramen
och för gå vidare med detta arbete. Jag det dockattresurser anser som
mycket viktigt så sker. Detta arbete bör enligt min uppfattningatt
bedrivas i samarbete mellan berörda högskolor/forskare och myndig-
heter. Arbetet bör ske i samråd med berörda branschföreträdare föräven
såväl fordons- bränsleindustrin. iDe dag befintliga miljöklassnings-som

för dieselolja och bensin främst inriktat på internsystemen är en
uppdelning hälso- och miljösynpunkt, eller mindre braur mer
kvaliteter för respektive drivmedel. Mina förslag till miljöklassning av
alternativa drivmedel förstai hand klassning där alternativenär en
jämförs med drivmedlen dieselolja och bensin. föreslagnaDet ovan
verktyget för miljöklassning alternativa drivmedel bör, detnärav nya
på viss sikt klart, användas för bedömning/miljöklassning allaär av
drivmedel, inklusive dieselolja och bensin, i övergripandeett nytt
miljöklassningssystem för samtliga drivmedel. För detta krävsgöraatt
det kontinuerlig forskningsaktivitet och utredning fordonsav-gällandeen

risk.gaser/bränsle/analysteknik/utvärdering och
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drivmedels påverkanAlternativa på15

och distributionssystemfordon

sammanfattade slutsatserMina

första handdrivmedlen det ialternativastuderadeAv de är
korrosivi-besitter högrefrämst metanol,och dåalkoholema, som

mån korrosivti vissoch bensin. RMEdieselolja motäräntet
har i dekorrosionplastmaterial. Problem medgummi och vissa

med delardelarlösashela fall kunnat ersattsatt utsattagenom
material.resistentagjorda av

utredning, besitteri dennasåsom dedrivmedel,Alternativa avgränsats
i befintligavid användningdeegenskaperflera falli gör attsom

fall kani vissai befintligavid distributionochfordon/motorer system
påverkan.ochslitagemedföra ökad korrosion, annan

ochmed dieseloljakorrosivt jämförtmetanol mycketExempelvis är
drivmedel måste byggasanvändsmetanoldärbensin. De motorer som

Ävengenomgående.användsmetanolbeständiga materialså attom,
Även vidmindre grad metanol.ikorrosivt,etanol änänär om

materialanpassning.dock vissetanoldrift krävs
och gummideta-"löser upp", plastRME korroderar,Rapsmetylester

imåsteoch packningarmedför slangarljer. Detta motoreratt anpassas
för RME-drift.

innehålleravfall i vissrötningfrån exempelvisBiogas rågas av
vätesulfid HZS.mycket korrosivadenutsträckning bland annat gasen

produktionsanläggningenvidH20 redanavskiljs liksomHZS vatten
distributionssyste-korrosionpåtaglig risk fördet finnseftersom aven

men.
drivmedlensde alternativaredovisaoch tydligtklarläggaFör att

har Alternativ-distributionssystemochpåverkan på fordon/motorer
genomföraKorrosionsinstitutetuppdragitbränsleutredningen att en
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litteraturstudie och utgående från de data där framkommer görasom en
egenskapen.bedömning de alternativa drivmedlens korrosivaav

Vidare har Bilindustriföreningen ombetts framföra sina synpunkteratt
vad gäller de alternativa drivmedlens påverkan på motorer/fordon,
Även Lantmännen Energi AB, och VITO i Belgien, har på olika

undersökt alternativa drivmedels påverkan påsätt motorer m.m.
Nedan redovisas de huvudsakliga slutsatserna i rapporterna.

Korrosionsinstitutets finns i sin helhet återgiven irapport separat
bilagedel till detta betänkande.

15. 1 Korrosionsinstitutet

De Korrosionsinstitutet studerade alternativa drivmedlen metanol,ärav
etanol, etyltertiärbutyleter ETBE, metyltertiärbutyleter MTBE,
komprimerad CNG, kondenserad LNG, biogas,naturgas naturgas
motorgasLPG rapsmetylester RME.samt

Bedömningar korrosionseffekter i distributionskedjan och påav
fordonet kan, enligt institutet, med relativt säkerhet dågöras stor
resultat från skadefall finns tillgå. För materialpåverkan till följdatt av

måsteavgasemissioner däremot bedömning den framtidaen av
situationen och olika luftföroreningar ställas varandra.göras mot
Korrosiva luftföroreningar huvudsakligen svavelföreningar, kväveför-är
eningar inklusive reaktionsprodukter, partiklar, aldehyder och organiska

Svaveldioxid S02 den viktigaste svavelföreningenär ävensyror. men
HZS betydelse. S02 korrosiv för många material såsom metallerär ärav
och Detta påverkar livslängden för bland byggnader ochstenar. annat
kulturminnesmärken med ekonomiska förluster följd. Istora som
kväveföreningarna ingår kvävedioxid N02 reaktionsproduktemasamt

03 salpetersyra HNO,. Dessa har korrosionseffektsamtozon en men
den mindre för svavelföreningama.är än

Det går i dag inte ranka aldehydemas och de organiskaatt syromas
korrosivitet i förhållande till svavel- och kväveföreningamas då de är
relativt outforskade. Troligtvis dock effekten mindre för svavelför-är än
eningama.

Såväl metaller polymerer generellt känsliga för alkoholer,ärsom
sig de i form eller ingår i blandningar med andra drivmedel.ärvare ren

Problemet kan dock undvikas val lämpliga material. Vissagenom av
såsommaterial magnesium, zink och oskyddad aluminium får komma

kontakt med metanol elleri metanolblandningar. Vid drift med etanol
kan oftast billigare material användas.

Korrosion i kan orsakas två föroreningar,motorer typerav av
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föroreningarförbränningsprodukter och oönskade föroreningar. Speciellt
alkohol-bensinblandningssvavel och påverkarklorid, vattensom en

för bryta pissivering och orsakakorrosivitet. Klorid kändär att
effekt kombination med föroreningarigropfrätning. Vattnets är

fall på järn, både öka och minska korrosio-komplicerad och kan, i alla
blandnings korrosivitet krävs haltenkunna förutsägaFör attatt ennen.

föroreningar kandessav anges.

Alkoholer

alkohol-drivmedlets korrosivitet med ökandeökar oftastFör metaller
för blandningdäremot speciellt känsligahalt. Polymerer är somen

alkohol.%innehåller 20 till 30
etanol eftersommetanol korrosivtFör är änmotorer myrsyramer

kan stål vidförbränningsprodukt. Myrsyra angripabildas tempera-som
daggpunkt.underturer avgasernas

jämförbar medinverkan på korrosion i atmosfärenAlkoholemas är
också dedrivmedlens. gällereller de konventionella Dettalägre än

förutsattaldehyder och organiskadirekta emissionema attsyrorav
oförbrändanvänds. Emissioner och spillmoderna katalysatorer av

atmosfäriskOm det visar sigdock inte försumbar.alkohol attär
dessasignifikant böraldehyd eller organiskomvandling till ärsyra

korrosionseffekter då effekternaatmosfäriska studeras ärämnens mer
relativt okända.

och ETBEMTBE

vad gällerjämförbara med bensinKorrosionseffektema för äretrama
korrosionseffektermetaller och polymerer. Avgasernaspåverkan på är

förvilka likvärdiga med eller lägrealkoholemas,jämförbara med änär
drivmedlen.de konventionella

ochMetan Propan

nedkyld till vätskagasform CNG respektivekomprimeradMetan i
vätska LPG har minimalakomprimerad tillLNG samt propan

på fordon ochsåväl distributionssystemkorrosionseffekter på som
kondenserar, vilketeventuelltomgivning. förutsätterDetta att vatten

underskridstryckvattendaggpunktuppnås samt attatt gasernasgenom
förkommande svavelväte HZS.från eventuelltgaserna renas
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består till delen och koldioxid C02Biogas största metan menav
måsteinnehålla mängder HZS. Speciell hänsynkan rågas storasom

distributionssystemet ligger före reningdärför för de delartas av som
av gasen.

RME

dieselolja.för jämförbara med RMEKorrosionseffektema RME är
Fosfor iutsträckning gummi och plastmaterial.dock ipåverkar större

i vissakatalysatoms livslängd. fungerardock påverka RMERME kan
kanoch därför vissa polymererlösningsmedel angriperfall somsom

enkomponentslacker och motordelar.ingå i dagens
medkorrosionssynpunkt jämförbaratmosfärisk RMEFrån är

miljöklassdieselolja av

Bilindustriföreningen15.2

framhåller inledningsvis varjeBilindustriföreningen ärmotoratt
ska uppnås förspecifikt drivmedel så bästa resultatanpassad till attett

undantag föroch hållbarhet för användaren. Medbåde miljö, funktion
alternativai bensinlåginblandning attoxygenater anser manav

befintliga fordonsflottan.allmänhet inte kan användas i dendrivmedel i
specifika drivmedletmotortekniska anpassningar till det ikrävsDet

motorkoncept. anledning till dettafråga. Ibland behövs det helt Ennya
insprutnings- ochdrivmedel kräverflera alternativaär att en annan

konventionella orsakförbränningsteknik för de drivmedlen. Enän annan
påverkan på olikadrivmedel har negativdel alternativaär att enen

drivmedelssystemet.material i t.ex.

Tillverkaransvarl 5.2. l

garantiåtaganden kunderna. harhar flera slag ManBilindustrin motav
i formemissionsgarantier svenska myndigheterockså legala gentemot

regleradetillverkaransvar. Detta innebär emissionemaatt avav
uppgå till högsta angivet gränsvärde.fårföroreningar ett

förtillverkaransvar gäller viss tid 8Hållbarhetskrav och som
miljöklasserrespektive år för lätta fordon i olikaår 10fordon, 5tunga

fordon, respektive500 km för 80 000körsträcka 000eller viss tunga
Bilindustriföreningen tvåfordon innebär enligtför lättakm160 000
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tillverkareninnebärgaranti användarensaker. Dels finns attmot somen
kontrollbe-blir underkänd vidbilenför reparationerskall stå enom

följtunder förutsättningåtagandetiden,undersiktning ägarenatt
drivmedel.skötsel, inklusive valför fordonetsanvisningargällande av
stipuleradförskall klara avgaskravenbilarnaDels finns attett ansvar

underkänd vidfordon blirmotorfamilj/gruppOmhållbarhetstid. aven
tillverkaren.populationen åtgärdasmåste helahållbarhetskontroll aven

fordonochproducerarochutvecklar, konstuerarTillverkaren motorer
skaavgaskravenpåbränsle med tankespecifiktföranpassade attett

med endastkörfordonsanvändarenviktuppfyllas. Det största attär av
syfte inteavgaslagstiftningensdrivmedel förtillverkaren angivet attav

hållbarhetskrav ochomfattasfordonundergrävas. Förskall som av
utrustningfår igäller ingreppgarantiåtaganden görasatt som

berörmotorinställningar. Detinklusiveavgasutsläppen,påverkar
personbilarårs modell,fr.o.m.fordon 1993dieselmotordrivna tunga

årsfr.o.m. 1992lastbilar och bussarlättamodellårsfr.o.m. 1989 samt
inte.arbetsmaskiner berörsochTraktorermodell.

drivmedelAlternativa15 .2.2

drivmedelBlandade

för fordonenfulltskall kunnafordonstillverkama uteFör taatt ansvar
specificeradeför fordonetkörs på dendekrävspå marknaden att

standard.aktuelluppfyllerdrivmedletkrävsVidaredrivmedelstypen. att
dem.blandningardrivmedelför allagällerDetta samttyper avav

varjeförklara riktlinjerBilindustriföreningenkrävs enligt typDärför av
ochblandningenfärdigaför denfordon/motoreftersomblandning utsätts

drivmedelsblandningVarjeför sig.olika komponenternaför deinte var
drivmedel ochspecifiktdärför betraktas ettmåste ett somprovassom

sådant.

formfordonEtanol i tunga ren-

hand i bussmotorer.i förstai Sverigeanvänds i dagformEtanol i ren
vad gällerfrån fabrikenetanol redantillanpassadeMotorema är

beaktats blandDetdrivmedelssystemet.material i är annatsom
packningar och polyme-och metaller,drivmedelmellankompatibilitet

i tryckrör i driv-och kavitationtill korrosionhar tagitsHänsynrer.
smörjegenskaper.etanolensmedelssystemet samt
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Etanol fordon inblandning dieseloljai tunga i-

Inblandning %15 etanol i dieselolja som emulsion underärav
utprovning i KFB-projekt med fordon.ett tunga

Enligt Bilindustriföreningen visar de preliminära resultaten ökningen
emissionerna kolväten och koloxid. Emissionema kväveoxiderav av av

ungefär på nivå från diselolja medan emissionernaMK lär samma som
rök minskar. Bilindustriföreningen miljöegenskaper,attav anser

funktion och hållbarhet inte slutligen kan bedömas innan samtliga tester
slutförts

Etanol och metanol lätta fordoni

Vid användning alkohol- och bensinblandningar i bränsleflexiblaav
fordon måste material i drivmedelssystemet väljas med hänsyn till
tåligheten för alkoholer. Exempelvis måste fluorgummi väljas i stället
för gummi, och aluminium måste med andra främstmaterial,ersättas
rostfritt stål.

Erfarenheter från Volvo med metanol drivmedel M85 försom
långtidsanvändning i fem stycken Volvo 940, Califomien-programmet
visar cylinderfoder i gjutjärn kolvringar slits fyra gångeratt samt
snabbare normalt. kan lösasDetta val material.än genom av

Ford Taurus för bränsleflexibel drift utrustad med drivmedelstankär
och drivmedelsledningar i rostfritt stål och teflon.

Rapsmetylester RME

RME kan enligt Bilindustriföreningen användas ren-bränsle isom
dieselmotorer för och för lätta fordon under förutsättning dettunga att

godkänt bränsle tillverkaren/importören. Ett godkännandeanges som av
innebär fordonet har till RME drivmedel, vilket krävsatt anpassats som
eftersom RME flera synpunkter har andra egenskaper dieselolja.änur
Om RME används godkännande tillverkare/importör, gällerutan av

och motorfunktionsgarantier.avgas-
Bland pekar Bilindustriföreningen på följande punkter:annat

påverkanNegataiv på vissa gummi- och plastmaterial.
stabilitet för dieselolja kanSämre problem längreän vid tidsge

lagring.
Köldegenskapema begränsar användningen vid kyla.sträng
Viskositet/densitet högre för förRME dieselolja /MK ochär län
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hållbarheten hoshänsyn tillbeaktas medvilket måsteMK3,
insprutningsutrustningen.

motorer% förNOxmemission 10-30ökningDen tunga somav
orsaker.förbränningstekniskaochRME-drift har bränsle-följer med

hållsNOx-haltensåtillverkaren optimeras,kan hosfordonNya att
ökar.partikelutsläppbränsleförbrukning ochtill priset attavnere

drift medföri dag sina fordongodkännerfordonstillverkareNågra ren
för igodkända RMEkan fordonenvissa fallSverige. IiRME vara

svenskapå dekan beroi Sverige. DettaTysklandexempelvis men
enligtgarantiåtagandena ovan.

låginblandningRME -

RME/dieselolje-emissionsstudierBilindustriföreningen att avanser
proportionellaNOx-emissionemaökadedeblandningar visar motäratt

% kommerpå högst 5 RMEVid halterRME-halt.drivmedlets en
användningförbli mindrematerialpåverkannegativeventuell änatt

uteslutas.kan intedenRME,med menren

Biogas/naturgas

intestabil nivå förhålls påmetanhaltenviktigt att motorerDet är att en
kväveoxiderochkolmonoxid COoch emissionemamisständaskall av

C02,koldioxidviktigt halternanegativt.påverkas DetN 0x är att av
biogasfrämstsvavelväte HZS iochkväve, väte,vatten, gasensyre

begränsas.

Energi AB15.3 Lantmännen

arbetsmaskinerFältförsök med15.3.1

med lågin-fältförsökutföraLEA har låtitEnergi ABLantmännen
påverkantestadesdieselolja, Blandiblandning RME MK l annatav

Fältförsökenmotorolja.påverkan påavlagringar ochpå motorer
ha vissaansåg sigförarbetsmaskiner då dessatillkoncentrerades man

blandavseendedieseloljanden då MKlproblem med annatnya
Skogsmaskiner,tvåarbetsmaskiner valdesslitageskador. Fem ut varav

lastmaskin och traktor.kompaktor, enenen
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Fältförsöken pågick från januari 1995 till augusti 1995. Testerna
förbereddes i samarbete med maskintillverkarna Volvo Construc-nära
tion Equipment och Sisu/Valmet. Försöken startades och avslutades med
kontroll cylindrar och kolvtoppar via ñberoptik.av

Kompaktom, lastmaskinen och traktorn försågs med insprut-nya
ningspumpar för kontroll eventuella slitageskador på underav pumparna
försöket.

Maskinemagenomgickenligtmaskinleverantöremas rekomendationer
kontinuerliga serviceprogram med olje- och filterbyte timme.205:evar
Motoroljan sparades och antal analyserades.ett parametrar

Resultat

Vid kontroll med ñberoptik visade det sig alla maskiner ochatt var rena
skadefria före fältförsöken. Vid slutkontroll maskinerna fortfarandevar

och skadefria och anmärkning, enligt verkstädernasutanrena
maskintekniker. Analys motoroljan från samtliga maskiner visarav
normal påverkan från drivmedlet vid kömingens slut.

Smörjtester15.3.2

LEA har låtit utföra smörjtester RME vid CollageImperial i London
baserat på ISO:s föreslagna standard TC/SC7N595,

Resultaten redovisas i nedanstående tabell.
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dieseloljaiRME MK 1SmörjtestTabell 15.1

BeggFörslitningsvärde

Mycket bra250-300
Godkänt300-375
Tveksamt375-475
Dåligt475

SMÖRJT EST l

FörslitningsvärdedrivmedelTestade

%4447RMEa°ooaddMKl + a
%b 6RME 388b%oaddMKl +
%8343RMEc%oaddMKl + c

663addMKl

SMÖRJT EST 2

FörslitningsvärdedrivmedelTestade

%5216RMEx%oaddMKl + x
%5RME 189x%addMKl + x
%2RME 244y%addMKl + y

343addMKl

hoseffektensmörjandedenförbättrarframgår RMEresultatenAv att
miljöklassdieselolja av

personbilari15.3.3 RME

godkännerdagiVolkswagennämndairedovisarLEA rapport attovan
med 1995ochfrånpersonbilsmodellersamtligadrivmedel tillRME som

i sinaRMEgodkänneroch FordOpelTyskland. Audi, Rover,i
inteGällerTyskland.modeller iårsoch med 1996frånpersonbilar

marknaden.svenskapå denfordonmotsvarandeförgenomgående
i EuropaÄven produktersäljer sinatraktortillverkaresamtliga som

drift med RME.vidfull garantienligt LEAlämnar
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15.4 VITO

Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek V ITO, Belgien, harvoor
tillsammans med AVEVE och del EG:s Altemersom en av program
genomfört fälttester med biodiesel RME,

Försök genomfördes under två år med fem stycken lätta dieselper-
sonbilar i huvudsak drivits med hundraprocentig SomRME.som
referens kördes parallellt två bilar på dieselolja. Under försöket
utvärderades aspekter allmän påverkan på fordonen, förslitning,som
emissioner drivmedelsförbrukning i jämförelse med motsvarandem.m.
data för de dieselojedrivna bilama. Sammanlagt har de fem bilama som
drivits med RME kört drygt 300 km.000

Försöken har genomförts några tekniska problem har kunnatutan att
identifieras, med undantag för under försöken tvingades bytaatt man
vissa gummidetaljer för bilarna till RME-drift. Test-att anpassa

visade drift med RME i jämförelse med dieseloljaprogrammet att gav
något lägre effekt och viss sänkning maxhastigheten.av

Ungefär km7 500 i samband med normalt underhåll,togs,var
smörjoljan. Analyser genomfördes på samlingsprover oljan.prover av av

Analysema visade någon onormal förslitning eller onormalatt motorav
nedbrytning oljan inte förekommit. Det fanns inte heller någonav
skillnad i analysresultat från de olika bilarna.

I samband med normalt underhåll studerades insprutningmunstycke-
Ingen signifikant skillnad beträffande beläggningar kunde konstate-na.
i jämförelse med de dieseloljedrivna bilarna.ras

Vid slutet projektet gjordes slutkontroll på fyramotorernaav en av
de bilar drivits med RME i syfte upptäcka eventuelltattav som

onormala beläggningar. Kompressionstester genomfördes tillsammans
med läckage. Resultaten redovisas i tabellentest nedan.testernaav av
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Tabell 15.2 Slutresultat VW Golf

Vehicle CylinderTest

1 2 3 4

Golf compression barD MIE 33.6 33.8 33.2 33.9

leak % lose 8 79 8

Golf compression bar 33.5D ENE 30.7 31.2 34

leak % lose 9 10 9 7

Golf compression barTD HEK 31.4 30.2 29.8 32

leak lose% 9 10 ll 8

compression barGolf VIE 31.5 32 30.9 31.7TD

leak lose 9% 9 11 lO

bar. MedKompressionstrycket i cylinder på Golf 34VW ären en ny
föreskrifterkompressionstrycket minska. Enligt VW:stiden kommer att
cylindrarnafår sjunka under bar, med högsta skillnadtrycket inte 26 en

uppgå tillpå bar. Vad gäller läckage får det inteemellan 5 änmer
några skillnader emellan.%. får inte heller cylindrarna20 Det storavara

uppfylldes med dessa förskrifter.Som framgår tabellen god marginalav
kunde påvisas.Några onormala beläggningar inte

Slutsatser15.5

Av de redovisade arbetena framgår enligt min uppfattning att avovan
de aktuella drivmedel det främst alkoholema, och då i synnerhetär

högre jämfört med de kon-metanol, besitter korrosivitetensom
gäller risken för påverkan på såvälventionella drivmedlen. Detta

Även dock vissdistributionssystem. RME uppvisarmotorer ensom
plastmaterial.korrosivitet form påverkan på gummi och vissai av

har behandlats bl.a. MiljöklassutredningensRME:s korrosivitet i
tankarna" SOUdelbetänkande "Med i 1994:64.raps

Övriga biogasdrivmedel uppvisar, med undantag för obehandlad
innehåller HZS, ingen ökad korrosivitet jämfört med de kon-som

ventionella drivmedlen. Biogas måste därför från HZS innan denrenas
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används för fordonsdrift. HZS i biogas därmed motorprobleminteär ett
möjligen problem i distributionsnätet, fram tills dessutan ett att

avskiljning HzS sker.av
Problem med korrosion på har i de flesta fall kunnat lösasmotorer

delar med delar gjorda material.resistentaersattsatt utsatta avgenom
åtgärder uppkommer metanolStörst behov sådana vid drift medav

drift med etanol och RME mindre problem. bör härmedan Detutgör ett
för närvarande finns cirka fyra miljoner bilar i Brasiliendetnämnas att

på etanol medan resterande tio miljoner kör påkörsom ren en
% etanol.blandning bensin och 22 Enligt uppgift från Stiftelsenav

SSEUSvensk Etanolutveckling i alla problem medär stort sett
med etanolkorrosion vid drift lösta i Brasilien.

viktigtSlutligen jag det betona olika drivmedel börbaraatt attanser
fordon för vilka tillverkaren fallanvändas i de godkänt detta. I annat

tillverkar- och emissionsgarantier. förgäller inte Vidare riskenär stor
ökade då fordonet inte fullt föremissioner detär ut anpassat nya

finns dock inte någondrivmedlet. I dag laglig möjlighet att styra
drivmedel. återkommeranvändningen Jag till kapiteldetta i 26.av
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specifikationstandard ochSvensk16

drivmedelalternativaav

slutsatssammanfattadeMin

fram försvensk standard skyndsamtviktigtdetJag tasattanser
drivmedel.alternativastuderademigsamtliga av

standardSvensk16.1

och bensin590dieselolja SS-ENstandard försvenskfinns detI dag
europastandarderimplementeringar228. DessaSS-EN utgör av

standardiseringsorganetEuropeiskafastställda detochutarbetade av
sedanstandardCEN:sCEN.NormalisationEuropéen deComité antas

för de bättrestandarddet svenskVidare finnssvensk standard.som
bensinför MK2SSoch dieselolja 15 54 22för bensinmiljöklassema

dieselolja.och MK2för MKloch SS 3515 54
standard fördag svenskdrivmedlen finns det ialternativadeFör

SSV MEfettsyrametylestrarvegetabiliska589 ochSS-ENmotorgas
Standardentillämplig på RME.fulltVME-standarden36.15 54 är ut

överförd standard.från CENdenför ävenärmotorgas en
dieselmotorerdrift högvarvigaoch etanol förmetanolBeträffande av

kanFörhoppningsvisSS 37.svensk standard 15 54förslag tillfinns ett
svenskochårremissbehandlas i början 1997förslaget antas somav

arbete medtillkommerDärefter1997.standard före ettsommaren
för driftför alkoholersvensk standard ottomotorer.av

Gasföreningenhåller Svenskaför fordonsdriftgäller biogasdetNär
STGinomför biogas. arbetsgruppspecifikation Enpå framatt ta en

förslag tillframi syftespecifikationenbearbetakommer ettatt taattnu
standard försvenskkan möjligenoch med dettastandard. Isvensk en

år eller början 1998.slutet 1997ibiogas antas avav
pånyligenfordonsdrift har arbeteförBeträffande startatettnaturgas

Organisation forInternationalinternationell nivå harPånationell nivå.
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Standardisation ISO påbörjat motsvarande arbete. och CENEuropaett
förhar tills vidare avvakta detta arbete, för undvika riskenvalt attatt

Om standard ISO kommer denna sedandubbelarbete. antas atten av
för därefter till svenskCEN standard.görasävenantas attav

uppgift från allmänna standardiseringsgruppen STG harEnligt EU
fram mandat till CEN i syfte standardbeslutat lägga framettatt att ta

vegetabiliska fettsyrametylestrar olikaför dels V ME dels VME irena
första handblandningar med dieselolja i kvalité motsvararav en som

dieseloljasvensk MK3

Miljöklassning och kvalitetskrav för16.2

och bensindieselolja

Dieselolja och bensin blandningar flertal organiskaolikaär ettav
kvalitetskrav på energiinnehåll, alternativtföreningar. De oktantal

ställs på dieselolja och kancetantal bensin drivmedelm.m. som som
uppnås olika blandningar de i drivmedlet ingående kompo-genom av

blandningenHur i utsträckning resultat deärnenterna. ut stor ettser av
tillämpasraffinaderiprocesser hur färdiga produkter blandas.samtsom

Genom förändra sammansättningen på blandningen tillkanatt man
oförändrade kvalitetskrav såväli energiinnehåll m.m.stort sett

uppfylla svensk standard uppnå avseendeavsevärda förbättringarsom
på och hälsa upphovden påverkan miljö- drivmedlenssom avgaser ger

Så skett vad gäller dieselolja ochtill. har de bättre miljöklassema för
bensin. lagen skatt på kemiskaI energi och bilaga till lagenom om

ochprodukter kraven för de olika dieseloljamiljöklassema föranges
Naturvårdsverket ibensin, kapitel krav har fram17. Dessa tagitsse av

bransch-samarbete med berördaallmänna standardiseringsgruppen,
företrädare och från standard harmyndigheter. Utgående svensk man

ochvalt ha betydelse miljö-de störstut parametrar som anses ur
hälsosynpunkt för de miljöklassema.och tagit in dem i lagkraven bättre

standard.i jämförelse med svenskI vissa fall har skärpt demman
för deheltVidare har i viss mån valt in parametraratt ta nyaman

bättre miljöklassema.
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16.3 Miljöklassning och kvalitetskrav för

alternativa drivmedel

De alternativa drivmedel studerats inom för utredningensom ramen
består någon enda eller fåtal kemiska föreningar. föreningarDessaettav

enkla till sin uppbyggnad. Något behov miljöklassning,internär av en
på för dieselolja och bensin, finns därmed inte. Ensättsamma som
eventuell miljöklassning bör i i förstastället hand fasta på jämförata att
de alternativa drivmedlens påverkan på miljö och hälsa med motsvaran-
de påverkan från drift med dieselolja och bensin, kapitel 18.se

Något behov krav på olika kvaliteter alternativaav av samma
drivmedel finns därmed påinte för dieselolja ochsättsamma som
bensin. Ett behov kvalitetskrav föreligger dock beroende på deett attav
alternativa drivmedlen kan innehålla mängder olikavissat.ex. av
föroreningar, Kvalitetskrav införda drivmedeli lagenvatten m.m. om
kan på minimigräns,detta vad eventuelltsätt utöverange en angessom
i svensk standard, för vad i lagen alternativtettsom anges som
drivmedel och därmed miljöklassas.

Slutsatser16.4

viktigt svenskJag det standard fram för samtliga migatt tasanser av
studerade alternativa drivmedel. Detta arbete bör utföras skyndsamt. Det

i förviktigt tillräcklig omfattning detta arbete.avsättsär att resurser
uppfattning "plattformar"Svensk standard enligt min flerautgör en av

för introduktion omfattning drivmedel på deni alternativastörreen av
svenska marknaden.

lagen drivmedel bör kvalitetskrav förI där uppräknade drivmedelom
de alternativa drivmedelEndast uppräknas i lagen, ochanges. som som

uppfyller kvalitetskrav, skalldär angivna kunna milj öklas-ettanges som
alternativt drivmedel.sat
Kvalitetskraven för de alternativa fråndrivmedlen bör utgå svensk

skärpningarstandard med de eventuella kanoch tillägg som anses
befogat miljö- och hälsosynpunkt Det inte uteslutetär attur m.m.
kvalitetskraven helt kommer med svensk standard föratt överenstämma
de aktuella drivmedlen.

kvalitetskrav förFörslag till samtliga de alternativa drivmedel som
jag studerat bör på för dieselolja och bensin framsätt tassamma som

Naturvårdsverket i samarbete med allmänna standardiseringsgruppen,av
myndigheter och branschföreträdare,berörda kapitel 18.se
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drivmedelMiljöklassning17 av

Miljöklassning17.1

produktermetoder pekafleraMiljöklassning utattär ansessomaven
medproduktermed övrigajämförhälsosynpunkt,ochmiljöbra ur

användningsområde.samma
syfteofta ianvändsdärav, moteller att styraMiljöklassning, system

hälsa,ochpå miljöpåverkanminskadvad gällermiljömålönskatett
tillrelateratmiljömåletkalladedet så ettOftaklimat. ärävenmen

före-utpekadevissaemissionerminskademåloperativt t.ex. avom
emissionsmål.ningar

finnsdetdelsmotiverasmiljöklassystem attInförandet enett avav
tillupphovellerpåprodukt sättellerverksamhet annatett gersom

minskas/elimine-kanpåverkandennadelshälsopåverkanmiljö- och att
medteknikentraditionelladengradvisskekanoch detta samt attattras

kantillämplig ellerinte ettanledning antasnågon ärreglering geav
svårkontrolleratoch/eller system.omotiverat tungrott

stimuleraanvändas förordandramedkan attmiljöklassystemEtt en
mindre miljö-verksamhet medprodukt elleralternativtillövergång en

tillstimuleramiljöklassystemkanAlternativthälsopåverkan.och ett
produkt ellerbefintlighoshälsoegenskaperochmiljö-förbättrade en

frånhälsopåverkanochminskad miljö-produkter samt engrupp av
verksamhet.pågående

tydligochklardetsåutformasbörmiljöklassystemEtt att enger
börhälsopåverkan. Detmiljö- ochaltemativensolikadegradering av

mellan dekopplingtydlig styrparametrarfinnasvidare somen
dvs.hälsopåverkan,ochmiljö-och derasmiljöklasseriindelningen

miljömålet.nåmöjligheten att

stynnedelochMiljöklassning17.2

existenssinfall enbartvissakan imiljöklassningssystemEtt genom
minskadpådrivande,styrmedel, dvs.tillräckligt mot ensomanses

utsträckningdå ikanMiljöklassningoch hälsa.på miljö storpåverkan
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jämföras med miljömärkningssystem. Iett rent en grupp av pro-
dukter/aktiviteter/tjänster pekar de bäst miljö- ochut ärman som ur
hälsosynpunkt och överlämnar konsumenten/användaren påatt eget
initiativ välja produkt.

För öka genomslagskraften bör dock miljöklassning kopplas tillatt
någon form styrmedel. Styrmedlen kan delas ekonomiskaiav upp
styrmedel övriga.samt

Som exempel på övriga styrmedel kan kopplingen mellannämnas
miljöklassning fordon och den begränsade användningentungaav av

fordon i miljözonema i Stockholm, Göteborg och Malmö.tunga
Avgörande för beslut styrmedel hur kraftig samhälletsett ärom

önskan vidta åtgärder for vissa bestämda mål. Vidareär att att styra mot
tidsplanen för uppnå målet avgörande förär styrkan påäven att

styrmedlet.
kanDet nödvändigt med styrmedel, och i vissa fall starkavara

Ävensådana, för Sverige skall uppnå nationellt mål. föratt satta att
klara internationellt gjorda miljöåtaganden kan krävasdet inslag av
styrmedel.

Det viktigt komma ihåg det i många fall kan helt andraär att att vara
aspekter miljö- och hälsopåverkan kräver styrning bestämdaän motsom
mål. Till exempel kan såväl jorbruks- arbetsmarknadspolitiskasom
aspekter starkt styrande och därmed orsak till de formuleradevara
målen behovet styrmedel. Det viktigtsamt är öppetattav man
redovisar de bakomliggande orsakerna går in och formulerarnär staten

Åtgärdermål och vidtar åtgärder för dessa. föratt styra mot att
tillgodose krav på avsättning/ersättning för jordbruksprodukter ellert.ex.
skapande arbetstillfällen får inte motiveras utgående frånav nya
miljöhänsyn. Att åtgärderna sedan kan få positiv inverkan på miljö-en
och hälsofrågor bör dock framhållas så länge inte glömmer bortman
vad huvudsyftet.ärsom

17.3 Miljöklassning och ekonomiska styr-
medel

Den inom miljösektom vanligaste formen ekonomiska styrmedel ärav
differentierade skatter/avgifter. Dessa differentierade skatter kan kopplas
till miljöklasser i form emissionsnivåer, kravspeciñkationerav m.m.

Storleken på den differentierade skatten/avgiften beroende påär
vilket syfte har. Man kan exempelvis vilja den till denman anpassa
aktuella produktens eller verksamhetens kostnader för miljö- och
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sub-skattevägenockså tänka sigkanhälsopåverkan. Man att man
hälsopåverkanmiljö- ochmed mindreproduktervissaventionerar

produktionsmerkostnadereventuellaför deraskompenseraattgenom
produkter.mindre brahälsosynpunkt,miljö- ochövriga,jämfört med ur

på kansiggrundarsubventioneringvilken principOavsett ensom
samtligaförpå skattesatsenstorlekenbli överatttvungen seman

medanvändningsområde. Skallmedprodukter ett systemsamma
såstorleken på skattesatsenmåstefungeraskatterdifferentierade vara

samhälletstillanpassningsubventionering ellereventuellhög att en
hälsopåverkandeoch/ellermiljö-respektiveför de minstkostnader mest

för den.inomprodukterna ramenryms

kostnaderSamhällsekonomiskal7.3.1

till hurdel relateraseller till vissskatt/avgift kan heltpåStorleken en
utövandetprodukten ellerskattebelagdadenanvändandetmycket avav

ochsjuk-församhällskostnaderökademedför iverksamhet t.ex.en
förÄven grund"miljöskuld" kanökadesamhällets utgörahälsovård.

talasammanhangbrukar i dettaskatten/avgiften. Manpåstorleken om
låterkostnaderna. Detintemalisera de gör är attexterna manatt man

utövandeellerproduktinköpmedsambandianvändaren/utövaren av en
ochproduktionkostnaderför debetalaverksamhet somenav

medföraeller kommermedförtprodukten/aktiviteten attanvändning av
vilkentill iske i relationtänkaskanBetalningensamhället.för även

produkt.använderverksamhet ellerbedriverutsträckning enenman
mellanstyrningbästmening denenligt minteknikDenna är gersom

tillämpasdock intebörmiljöpåverkan. Denochanvändning/utövande
genomförasdetIstället börverksamheter.ellerprodukterenskildaför

förbeskattningsnormerdelvisinförandetgenerellt nyaavgenommer
sektorer.områden ellerhela

produktionvidMerkostnader.3.217

differen-skatten/avgiften ellerpåstorlekenkopplaförställetI att
gå påkankostnadersamhällets ökadetilldensammatieringen manav
bättreproduktofta åvilarför produktion ärmerkostnadden somensom

ochmindre miljö-övrigajämfört medhälsosynpunktochmiljö-ur
gälla för olikaocksåkanalternativ. Detsammahälsoanpassade sägas

exempelvisslutresultat,iverksamheter stort settett sammagersom
produceraolika sätt/vägar att vara.en
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Genom storleken på skattedifferentieringen kan produktt.ex. en som
dyrare tillverka, i gengäld harär mindre miljö- ochatt men en

hälsopåverkan jämfört med produkt, möjlighet iatten annan ges
konsumentledet konkurrera på lika villkor. Det vill miljö-säga en ur
och hälsosynpunkt bättre produkt kan, den dyrareäven attom
tillverka, säljas till ungefär pris produkt,sämre utan attsamma som en
det påverkar prisbilden. Konsumenten kan med andra ord fritt välja den
produkt han/hon föredrar tvingas hänsyn till denutan att tasom
merkostnad genererad produktens bättre miljö- och hälsoe-ärsom av
genskaper.

Vid sådan form skattedifferentiering uppkommer naturligtvisen av
Ävenfrågan hur långt kan sträcka sig i subventioner.om man om

subventioneringen "bara" utjämnar merkostnaden för produktion måste
här måni viss jämföra med vad den miljö- och hälsopåverkanman som

användningen övriga produkter upphov till verkligen kostarav ger
samhället, kap falll7.3.l. I kan den situation uppståannat attse man
i oproportionerlig utsträckning subventionerar produkt. Det vill sägaen
den merkostnad för samhället användningen liknandesom av men mer
miljö- och hälsopåverkande produkter skulle upphov till klartge
understiger den minskade intäkt subventioneringen medför.som

Ett där det ekonomiska styrmedlet utjämnar merkostnaden försystem
miljö- och hälsosynpunkt, bättre produkt har enligt min meningen, ur

den positiva effekten det önskan hos konsumentenäratt atten om
minska påverkan på miljö och hälsa valet produkt.styrsom av

Om den ekonomiska subventionen någon anledning istället görsav
så den miljö- och hälsosynpunkt bättre produkten kan säljasstor att ur
billigare andra produkter, kan detta medföra miljö och hälsoa-än att
spektema glöms bort. blir påDet grund priset konsumentenav som
väljer denna produkt, eller mindre ovetande dess fördelarmer om ur
miljö- och hälsosynpunkt. så fallI finns också risken konsumenternaatt
vid slopad eller nedtrappad "subvention" återgår/övergår till den dåen
billigaste produkten miljö- och hälsopåverkan. finnsDet i dettaoavsett
fall uppenbar risk för produkten säljs till prisäven atten samma som
övriga produkter med ändamål på grund den storasamma men av
subventioneringen "övervinst" tillverkare/försäljare.ger en

anledning tillEn subventionera produkt vadatt utöver ären som
motiverat merkostnadssynpunkt kan dock i form "introduk-ur vara av
tionserbjudanden" eller dylikt. Här kan det frågat.ex. vara om en
önskan från samhällets sida under begränsad tid fästa konsumen-att en

uppmärksamhet på produkt har miljö- ochternas en ny som ur
hälsosynpunkt egenskaperbättre andra produkter.än

I fallet med "introduktionserbjudanden" måste samhället försäkra sig
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och integodotillkundenverkligen kommersubventioneringenattom
ocksåövervinst. Detformförsäljare i ärellertillverkareuttas avav

informeraintroduktionserbjudandetförtidenunderviktigt omatt
priset,nuvarandegrunden för dethälsofördelar,ochmiljö-produktens

på siktkonsumenternabehovetprisetkommandedet attsamt av
väckaseventuellt intressekanPå dettaprodukten.köpafortsätter sättatt

ocksåprodukt. Konsumenternabättredyrareframtidenför i gesmenen
tillupphovdetperiodunder utan atttillfälle pröva engeratt varaenen

för dem.kostnadökad
tillhjälpa"introduktionserbjudanden"med attteknikenkanVidare
skulleinteproduktionochefterfråganigångfå annarsvara somenav

Genomnivå.försvarbarföretagsekonomiskt atttillnåkunna enupp
på såsketeknikutvecklingocksåkanpåbörjaskanproduktionen m.m.

dennivå därsänkas tillkanförproduktionskostnaden ensätt att varan
ochmiljö-mindremed övrigakonkurrerakanförhoppningsvis

medalltså tillhjälperSubventioneringen attprodukter.hälsoanpassade
produktionsnivå.acceptabeltröskelvärde förförstaöverskrida ett en

bensinochdieseloljaMiljöklassning17.4 av

Miljöklassning17.4.1

skeddedieseloljor. Dettamiljöklassninginfördesjanuari 1991Den 1 av
allmän1957:262dåvarande Lagendenändring i omengenom

1989/90235,rskr.1989/90:SkU31,bet.1989/90:1ll,prop.energiskatt
pådeñnitionemaändradesjanuari 19921990:583. Den lSFS

1990/91:90,prop.infördesbl.a. parametrarmiljöklassema, nya
1991:675.SFS1990/912343,rskr.l990/91:SkU 24,bet.

indelningEnför bensin.miljöklasserinfördes1994decemberDen 1
1985:426till lagenbilaganinfördes imiljöklasserbensin iblyfriav

rskr.l994/95:JoUbet.1994/95:4,prop.produkterkemiskaom
differentieradesblyfri bensinpåSkatten1994:1390.SFS1994/95:15,

rskr.1994/95:SKU1,1994/95:11, bet.prop.indelningenefter den nya
och bensenblyinnehålletharTidigare1360.SFS 1994:1994/95:16, av

ochprodukterkemiska1985:835Förordningenreglerats ibensini om
motorbensin.1985:838Förordningen om

Naturvårdsverket tagithadebeslutregeringensunderlag förSom
3751 BättreMotorbränslenpåKvalitetskrav samttvåfram rapporter,

miljöklass-förslag tillmed1993-01-21,bensin,hosMiljöegenskaper

ning.
bensin har vissaochdieselmiljöklassemarespektivedeFör av
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reglerats. De valtsparametrar regleringenparametrar som anses genom
medföra minskade emissioner de miljö och hälsopåverkandemestav
föreningarna.

17.4.2 Dieselolja

Till miljöklass hör1 oljor har kokintervall destillationsintervallettsom
olika bredd mellan 180 och 285°C vid 95 destillat,av procent en

densitet mellan och800 kilogram820 kubikmeter vid l5°C ochper
innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5 volymprocent
aromatiska kolväten. Sådana oljor får inte innehålla klart mätbara
policykliska aromatiska kolväten och måttet på den naturliga tändvillig-
heten cetanindex får inte understiga 50.

Till miljöklass hör2 andra oljor de hör till miljöklassän 1som om
de har destillationsintervall olika bredd mellanett 180 och 295°C vidav
95 destillat, densitet mellan 800 ochprocent 820 kilogramen per
kubikmeter vid l5°C och innehåller högst 0,005 viktprocent svavel och
högst 20 volymprocent aromatiska kolväten. Halten policykliska
aromatiska kolväten får inte överstiga 0,1 volymprocent och cetanindex
inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor.
De minskade emissionema på olika kopplade till deär olikasätt

Till exempel minskat svavelinnehållparametrarna. upphov tillger
minskade SOx-emissioner minskade partikelemissioner.ävensamt
Regleringen slutkokpunkten begränsar förekomstenav tyngreav

medan regleringen cetantaletaromater tändvilligheten skallav
optimal drift maximal förbränninggarantera bränslet och därmeden av

låga emissioner.
Indelningen dieselolja i miljöklasser hämtad från kap.2är 5 §av

lagen 1994:1976 skatt på energi LSE vari miljöklassningenom av
dieselolja reglerad.är

Den januari1 1995 trädde lagen 1994:1776 skatt på energi iom
kraft prop. l994/95z54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152. LSE är
ändrad SFS 1995:611, 1995:912, 1995:1133, 1995:1525,genom

Ändringama1995:1526, 1995:1533 och 1996:687. har dock inte avsett
de aktuella parametrarna.

Lagen skatt på energi innehåller bl.a. bestämmelser energi-om om
skatt, koldioxidskatt och svavelskatt på bränslen. Lagen skatt påom
energi följande lagar: lagen 1957:262 allmänersatte energiskatt,om
lagen 1961:372 bensinskatt, lagen 1990:582 koldioxidskatt,om om
lagen 1990:587 svavelskatt lagen 1992:1438 dieselolje-samtom om
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oljeprodukter.vissaanvändningochskatt av
egenskapersådanaharMKldag klassasidieseloljaDen somsom

förkatalysatoreravgasreningsteknikmoderntillämpagårdet attatt
innehållitbl.a.hardieseloljekvalitéerTidigareemissionerna.rening av

användas. Dettainte kunnatkatalysatorersvavelhalterså höga attav
reduceraskanMKlanvändningfrånemissionernamedför att av

självsigianvändningensjälvareduktiondenförutomytterligare som
dieseloljekvaliteter.tidigaremedjämförttill,upphovger

Bensin17.4.3

regleradei dagvilkaframgår ärtabellnedanstående parametrarAv som
miljöklassningen. Detillbensinvad gällervärdenoch deras sett

olikatill dekoppladeolikapå paramet-emissionernaminskade sättär
vissahaltenpåbl.a.beroremissionernaMinskningen att avavrarna.

utsläppenvarvidminskasbränsletsvavel ioch ävenbensenämnen t.ex.
lågadenVidareminskar.medSOxochbensen geravgasernaav

reningsutrustningenhoshållbarheteffektivareochlängresvavelhalten en
olikaemissionerlägretotalt t.ex.vilketkatalysator sett avger

avdunstninglågmedför vidareångtrycketRegleringenkolväten. enav
avdunstning.emission genom
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Tabell 17:1

Krav Miliöklass 2 3
kategori 2a kategori 2b
avseddför for- avseddför for-
don medkataly- don katalyutan
tisk avgasrening tisk avgasrening

Svavelhalt, högst 0,01 0,03 -
massprocent

Ångtryck 701/951vid 37,s°c, 701/952 -högst kilopascal

Ångtryck 451/652vid 37,s°c, 451/552 -lägst kilopascal

Förångat 471/502vid 100°C, 471/502 -lägst volymprocent

Slutkokpunkt, högst °C 205 200 -

Bensenhalt vid 15°C, 3 3 5
högst volymprocent

Aromatindex3, högst 5,5 6 -

Syrehalt, högst 2 2mass- -
procent

Blyhalt vid 15°C, 5 5
högst milligram literper

Fosforhalt, högst Inte 2 -milligram liter mätbarper

Tillsatsänmen 4

Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad förrenhetavser
insugnings- respektive insprutningsventiler.

Avser tiden fr.0.m. den 15maj den30 augustii X-,t.0.m. Y-, Z-, AC- ochBD-län ticenfr.0.m.samt:
den 15 april den 30 septemberi övriga län.t.0.m.
2 Avser .övrig tid denän undersomanges
3 Med aromatindex haltenaromatiskakolvätendivideratmed13medtilläggavses bensemhatenvarvidav
halternauttrycks i volymprocent.

Får innehållaaskbildandeämnen.
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produkter,kemiska1985:426frånhämtad LagenTabellen är om
bensinpåmiljökravenvari ärbilaga1994:1390,SFSändrad genom

bensin.miljöklass 1regleringframgår saknasreglerade. Som av
betydelse-och hälsaför miljö-också vissareglerasLKPiFörutom

Blandmotorbensin.1985:838Förordningenifulla parametrar om
högst 5,0tilloch blybensenhaltenmotorbensin därireglerasannat av

15°C.vidbensinliterrespektive 0,01315°Cvidvolymprocent gram per

bensinMiljöklass 1

Naturvårdsver-lämnadebensin"hosmiljöegenskaper"BättreI rapporten
arbetadocksigsadebensin. Manmiljöklass 1tillförslagket inget

bensin.sådantillförslagmedvidare ett en
Naturvårdsverketenligtskullebensinmiljöklass ltillFörslaget en

dennadefinierarmodelluttryckaseventuelltNV somgenom en
olikaregleringföriställetegenskaperönskvärdai formmiljöklass avav

den 15regleringsbrevetvidare iharRegeringenbensinen.iparametrar
utformningenföreslåskallNVjuni 1995 meraen nyangett att av

utvecklingenbakgrundbl.a.bensin,förmiljöklasslångtgående mot av
inom EU.

bensin"Miljöklass 1bensin,hosMiljöegenskaper"BättreI rapporten
överläm-specifikation. Rapportentillförslagredovisar NV4604 ett

juni 1996.iregeringentillnades

2-kravenMKbensin utövertill MK 1FörslagTabell 17:2

GränsvärdeBegränsningsparameter

13%volhögstOleñner
2%volhögstBensen

Arom 5,5högstatindex
75vikt ppmhögstSvavel
80%lägstE 150

vidx 2 %46 %Innebär högstbensen. aromateraromater/13Aromatindex +
vid bensen.l %högst 58 %bensen och aromater
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NV har vid utarbetandet förslaget prioriterat egenskaper hos bensinav
betydelse från hälsosynpunkt,är och negativsom av t.ex. cancer

påverkan på luftvägar, och särskilt påtagliga iär därtätortersom
trañkarbetet till del sker vid kallköming.stor En viktig anledning till
denna prioritering har varit EU i sitt förslag till krav på bensinatt inte
tagit särskilda åtgärder beträffande hälsofarliga utsläpp vidupp
kallköming.

Man har vidare haft bivillkor förbättringarna på hälsoområdetattsom
kallköming inte får leda till försämringar i andra avseenden jämfört
med MK bensin.2 Förslaget således komplementutgör till MK 2ett
kraven.

Man har också utvärderat möjligheten skärpa MK l kravenatt
ytterligare den högsta bensenhalten i europeisk bensin blir %lom
istället för den EU-kommissionen föreslagna halten 2 %. så fallIav om
föreslår NV specifikation MK bensinl enligt nedanstående tabell.en av

Tabell 17:3 Förslag till MK bensin1 utöver MK 2-kraven EUom
fattar beslut högst l % bensenhalt i bensinom

Bensinparameter Gränsvärde

Oleñner högst vol % 9
Bensen högst vol % 1
Aromatindex högst 5,0
Svavel högst vikt ppm 50
E 150 lägst % 8,5

x Aromatindex aromater/ bensen.Innebär13 högst+ 46 % vid 2 %aromater
bensen och högst 58 % vid 1 % bensen.aromater

NV har slutligen inom arbetets tagit fram modell för beräkningram en
miljöeffekter olika slags bensinsammansättningar formiav av ettav

index. En sådan modell kan användas alternativ till precise-ettsom en
rad bensinspecifikation. Tekniken skulle kunna oljebolagen möjlighetge

välja alternativa specifikationeratt för uppnå miljöförbät-att samma
tringar. Modellen har dock inte kunnat färdigställas på basis av
tillgängliga data och kräver vidareutveckling.en

Förslaget har under hösten 1996 remissbehandlats Miljödeparte-av
mentet.
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Alkylatbensin

MK 3MK2 ochvanlig bensinprecisAlkylatbensin är ensom
kolvätendominerandekolväten. Den ärolikablandning typen avav

Haltenåtta kolatomer.längdmedgrenade kedjordock aven av
noll.praktisktomättade kolvätenandraaromatiska och är taget

fördelarbensin klaramedjämförelse MK 2har iAlkylatbensin ur
haralkylatbensinmiljösynpunkt. Dagensfrämst hälso- även urmen

hälsosynpunktUmeåArbetsmiljöinstitutet itagits fram ett ursomav
motorsågar.arbetsmaskineranvändning iföralternativbättre t.ex.som

dennatillhänsynmiljöklasser ingenibensinindelningenVid togsav
bensin2från MKskiljer sigAlkylatbensinbensin.speciella typ av

Därmedflyktighet.och lägredensitetlägrenågotfrämst genom
gäller minimumvadbensinför MK 2specifikationenuppfyller den inte

tillDå denE100.vid lO0°Cförångad volymminimumångtryck och
intedockbensinfrånskiljer sig MK 2kraftigtsammansättning ärsin

alkylatbensin.förfullt relevantaspecifikationemaaktuellade ut
1995:30SOUdelbetänkandeilämnadeMiljöklassutredningen

miljöklassningtillförslagbensinMiljöklassningochAlkylat avav
förstaalkylatbensinansåg stegUtredningenalkylatbensin. ettatt som

användningeventuellbensinmed MK 2jämställasborde samt att aven
ytterligare.utredasSnöskotrar bordeochi båtmotoreralkylatbensin

alkylatbensinföreslagit1995/962202har iRegeringen attprop.
iprodukterkemiska1985:426 attändring i lagen omengenom

skall skebensin. Dettamed 2likställas MKmiljöklassningssynpunkt
för alkylat-standardSvenskdäri LKPtill bilaga ltilläggettgenom

tabellnedanståendeför klass 2c. Ispecifikationibensin förs som
på dem.och storlekenföreslagnaredovisas parametrar
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Tabell 17:4 Miljöklass bensin,2 Alkylatbensinc

Krav Miljöklass 2
kategori 20

Svavelhalt, högst 0,005
massprocent

Ång 37,8°C,ck vid 65
högst ilopascal

Äng ck vid 37,8°C, 50
lägst ilopascal

Förángat vid 70°C, 15-42
volymprocent

Förângat vid 100°C, 45-72
lägst volymprocent

Förángat 80°C,vid J 95
lägst volymprocent

Slutkokpunkt, högst °C 200

15°c,Bensenhalt vid 0,1
högst volymprocent

Aromatindex3, högst -
Aromathalt, 0,5
högst volymprocent

Syrehalt, högst mass- -procent

Blyhalt vid 15°C, 2
högst milligram literper

Fosforhalt, högst -milligram iterper

Tillsatsämnen

Densitet vid 15°C 680-720
kg/m3

Olefinhalt 0,5
högst volymprocent

n-Hexanhalt 0,5
högst volymprocent

Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla sk" funktionskrav renhet förvadmga avser
insugnings- respektive insprutnmgsven er.
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dieselolja,förSkattedifferentiering17.5

och alkylatbensinbensin

medsambandalkylatbensin har iochdieselolja, bensinSkatten för
fördettadifferentierats,miljöklasserinförandet/förändrandet att geav

och hälsosyn-miljö-användaförekonomiskt incitament attett en ur
varithardifferentieringenUtgångspunkten förprodukt. attpunkt bättre

bättredeför produktionkostnadernade ökadeförkompensera av
tabell.nedanståendeframgårNuvarande skattesatsermiljöklassema. av
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Tabell Energiskatt och koldioxidskatt för dieselolja17:5 bensin och
januari1 1997

KN-nr Slag bränsle Skattebeloppav

Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

2710 00 26. Bensinsom
27 10 00 27, uppfyller
27 1000 29 krav för
eller
27 1000 32

miljöklass2 3 kr 41 86 27a öre 4 kr öreöre
liter liter literper per per

b miljöklass3 3 kr 47öre 86 334 kr öreöre
liter liter literper per per

bensin2. 2710 00 26 Annan 4 kr 03 kr 65öre 86 4 öreöre
27 10 00 34 liter literän litersomavses per perper
eller under 1
27 10 00 36

2710 00 Eldningsolja,51
27 10 00 dieselbrännolja,55,
27 1000 69 m.m. som
eller
27 10 00 74-
27 10 00 78

m3m3 m3har försetts 704a med654r 050 1l kr perper per
märkärrmeneller

mindre 85änger
volymprocent
destillat
vid 350°C.

b inte har försetts
medmärkämnenoch ger
minst 85 volymprocent

vid 350°C,destillat
tillhörig

m3m3 m3524kr 050 2 574krmiljöklass l 1 1 perper per
m3m3 m3736 2 786 krmiljöklass2 1 kr 1 050 perper per

m3m3 m3miljöklass3 2 018 kr 050 3 068krl kr perper per
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dieseloljaSkattedifferentiering för17 .5.1

skattdifferentieradkap. ochmiljöklasser, 17.4.l,införandetVid seav
oförändrad för MKbehålla skattendieselolja valdeför attman

ochjanuari 1991två tillfällen dels den 1sänktes vidför 2Skatten MK
tillfällenvidhar sänktsSkatten för MK 1januari 1992.den 1 tre

medi sambandsänktes denoch 1992januari 1991förutom den l även
fordondieseloljedrivnaför vissakilometerskattmed ersattessystemetatt

bet.1992/93:l24,prop.på dieseloljasärskild skattmed en
bet.ochSFS 1992:1445rskr. 1992/93147,l992/93:SkU13,

komSFS 1993:843. Detta1992/932370,rskr.1992/93:SkU34, att
dieselolja i taktfrån försäljningskatteintäktentotalamedföra denatt av

skekomoch vilkettill MKfrån MK MK 2övergång 3med atten
prognosticerat,hadeutsträckning vadoch ifortare änstörre man

minskade.
medförde MK lskattensänkningentredjeFramför allt den attav

motiverategentligenvadkompenseraskomkvaliteten utöveratt varsom
till MK 1övergångentillleddesynpunkt. Dettamerkostnads attur

förstaår efter detoch redanpåskyndades ytterligaredieselolja ett par
minskadeuppgick denför dieseloljamiljöklasserinförandet av

år.kronormiljonertill cirka 1 080skatteintäkten per
skattesatser-ändradesintäkternaminskadeför dekompenseraFör att

SFS1993/94:SkU25,bet.1993/942234,prop.juli 1994den lna
tillkronormed 100höjdesskatten för MK 1såpå1994:725, sätt att

produktionskostnaden.den ökadeansågsnivå bättre motsvarasomen
fördes denenergiskattenallmännadenMiljödifferentieringen av

dieseloljeskattendifferentieringmotsvarandetilljuli 19941 över aven
och1994:726. ISFSförarbeten,angående övriga1993/942234,prop.
denmärkningssystemoch åtföljandedieseloljeskatteninförandetmed av

och olja föruppvärmningolja förskillnad pågjordes1993oktober1
miljöklassindel-begränsadärigenomMöjlighet fannsfordonsdrift. att

Överföringenfordonsdrift.användes föroljortill deningen avsom
sidastatsmakternasfrånmotiveradesskattedifferentieringen att manav

miljöstymingkostnadseffektivdetifrågasatte att genomvar enom
ochmiljöklass ltillhöroljoranvändningenökabeskattningen somav

uppvärmningsområdet.inom2
kan optimerasbelastningkonstantdrivs medVärmepannor ensom
i bilmotor,möjligtvadförbränningbetydligt bättretill ärän ensomen

upprepademedtransient, dvs.tiden körshelaieftersom denna settstort
varierande belastning.medretardationerochaccelerationer ävensamt

inteibränslekvalitetbättrebehovet ärVärmepannorDetta gör att enav
hållasförbränningenbättreändå denkanEmissionernalika stort. genom
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på lägre nivå.en
Man dock i detta sammanhang ingen hänsyntog till de möjligheter

användningen MK l och MK 2 olja i alltvärmepannomasom trotsav
medför då där beroende på bränslekvalitetenäven kan optimeraman
förbränningen ytterligare och därmed minska emissionema.

Som följd möjligheten använda lågbeskattadatt olja iatten av
villapannor bort minskade försäljningen MK ochtogs 1 MK 2 oljaav
till detta syfte ned till i bara någon den totalastort sett procent av
förbrukningen.

17.5.2 Bensin

Vid införandet miljöklasser och differentierad skatt för bensin valdesav
teknik. Istället för sänka skatten för den miljö- ochatten annan ur

hälsosynpunkt bättre kvaliteten höjde skatten för den sämreman
kvaliteten.

Detta medför visserligen skatteintäktema och därmed skattetrycketatt
under viss tid ökas. Mot bakgrund hur fort övergång till deen av en
bättre kvalitéema verkar ske det sig dock mycket begränsadrör om en
tid. Därefter intäkter i desammaär före införandetstatens stort sett som

miljöklassema. Något behov justeringar på försättav av samma som
dieselolja föreligger därmed inte.

Övergången från MK 3 bensin till MK 2 bensin något mindretog än
år. I dag all bensin säljs i principett är MK kvalitet.2som av

17.5.3 Miljöklass bensinl

Naturvårdsverket i sin utredning "Bättre Miljöegenskaper hosanger
bensin, Miljöklass bensin"l merkostnaden för produktion bensinatt av
enligt den specifikation har maxhalt bensen på %2 enligtsom en av
verkets huvudförslag kan till 3 liter. Man bedömmerörevara upp per
dock introduktion i skala bör kunna skeatt överenskom-stor genom en
melse med branschen skattedifferentiering införs.utan att

För den specifikation har maxhalt bensen på % och1som en av som
kräver skärpning EU-kommissionens förslag kan merkostnadenen av
uppskattas till 15 liter.uppemot öre per



drivmedelMiljöklassning 273SOU 1996:184 av

Alkylatbensin17 5
.

Miljöklass-Alkylat ochansåg sitt betänkandeMiljöklassutredningen i
förstaalkylatbensinSOU 1995:30ning bensin stegettatt somav

kapitelmed bensin,jämställas MK 2borde se
frånalkylatbensinföreslagit1995/962202har iRegeringen attprop.

1985:426ändring i Lagenjanuari 1997och med den l omengenom
bensin,med MK 2miljöklassningssynpunkt likställsprodukterikemiska

påalkylatbensinmed detta kommeroch sättkapitel 17.4.3. I sammase
bensin.den för MK 3lägre skattbensinför MK 2 änatt engessom
efter denberäknadskattereduktionenpåstorlekenbörPåpekas äratt

medförbensinMK 2produktionenmerkostnad ansett att avmansom
alkylat-för produktionMerkostnadenbensin.med MK 3jämfört av
bensin.MK 2för produktionmerkostnadenkraftigtöverstigerbensin av

ochmiljöklassningförreglerEU:s17.6

styrmedelekonomiska

självavipå detSverige frittstod deti EUinträdet sättFöre att som
formella hinderLikaså fanns det ingadrivmedel.beskattalämpligtfann

för dem.sänka skattenellerdrivmedel från skattbefria vissaför att
i dagutredningendrivmedelflera deuttryck isigDetta atttog somav

iskattenedsättninglag medgavsiföre inträdet EU,på,tittar genom
kanexempeldieselolja. Somrespektivetill bensin nämnasförhållande

att:

januari 1980.infördes denmotoralkoholer 1Sänkt skatt för
skatt.dvs. nedsattmotoralkoholer,medjämställdes år 1981Etrar

den april 1983.upphävdes 1skattelättnadDenna
sambandjanuari 1992. Iinfördes den letanolSkattefrihet för ren

neutrallikvärdig ochpå sikt böruttaladesmed detta att en
eftersträvas.till fordonolika drivmedelbeskattning av

infördesbränsleblandningaroljor ivegetabiliskaSkattefrihet för
juli 1993.den l

Differentieradjuli 1964.sedan denbeskattats 1motorgas harGasol
fordonsdriftanvändningsområde i principberoende påbeskattning

januari 1985.denuppvärmning infördes lrespektive
Dockjanuari 1985.sedan den lhar beskattatsochNaturgas metan

januari 1993 ändradesframställd Den linhemsktundantogs metan.
framställtsendast gällerskattefrihetsåreglerna metanatt som
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biologiskgenom process.

Inom EU regleras förfarandet vid beskattning mineraloljor förstaiav
hand rådetsi direktiv 92/12/EEG den 25 februari 1992 allmännaav om
regler för punktskattepliktiga och innehav, flyttning ochvaror om
övervakning sådanaav varor.

Skattebasen för mineraloljeområdet regleras i rådets direktiv
92/8l/EEG den oktober19 1982 harmonisering strukturernaav om av
för punktskatter på mineraloljor mineraloljedirektivet.

Bestämmelser minimiskattesatser för mineraloljor finns rådetsiom
direktiv 92/82/EEG den 19 oktober 1992 tillnärmningav om av
punktskattesatser för mineraloljor. Sverige uppfyller med gällande
lagstiftning dessa minimiskattesatser.

Med anledning medlemskapet i beslötEU regeringen tillkallaattav
utredare för det befintliga regelverket föröver energiskatter.atten se

I uppgiften ingick också allmän lagtekniskgöraatt översynen av
aktuell lagstiftning. Energiskatteutredningen lämnade den juni1 1994
i sitt betänkande SOU 1994:85 Ny lag skatt på energiförslag tillom en

skattelagstiftning för energiområdet.ny
Grundregeln i mineraloljedirektivet drivmedelär att ett ersättersom
fossilbaserat drivmedel skall beskattas påett detsättsamma som

drivmedel det ersätter.
Enligt kap. LSE2 4 § skall alla produkter säljs eller förbrukassom

motorbränsle eller tillsats till motorbränsle eller förmedelsom som som
öka motorbränslets volym beskattas påatt detsättsamma som

motorbränsle det eller tillsätts till. Till exempel skallersätter etanol som
blandas i diesel beskattas diesel medan etanol blandas i bensinsom som
beskattas bensin.som

I mineraloljedirektivet finns det två möjligheter till undantag från den
allmänna förregeln beskattning alternativa drivmedel.av

Den möjligheten bygger på artikel 8.2d i direktivet, för såena
kallade pilotprojekt.

Genom kap.2 LSE12 § bygger på denna undantagsmöjlighetsom
får regeringen i särskilda fall medge nedsättning eller befrielse från
energiskatt och koldioxidskatt på bränslen används i försöksverk-som
samhet inom för pilotprojekt syftar till utvecklaattramen som mer
miljövänliga bränslen. Vad med pilotprojekt definierassom avses vare
sig i mineraloljedirektivet, LSE eller på plats. Detta innebär attannan
medlemsstaterna inom för gemenskapsrätten får tolka be-ramen
stämmelsen.

Regeringen har hittills meddelat 18 sådana beslut avseende etanol,
RME och drivmedel. Dessa dispeñsbeslut dennaturgas ersättersom
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erhållit enligttidigaredrivmedelslagdessaskattereduktion som
svensk lag.dåvarande

från denmineraloljedirektivet till undantagmöjligheten iandraDen
rådetdetpå artikel varibygger 8.4,beskattningen sägs attallmänna
med-får tillåtaförslagpå kommissionensbeslutenhälligt engenom

skattediffe-skattebefrielse ellerreglerinföra ytterligarelemsstat att om
särskild hänsyn.motiverasdetrentiering avom

kommis-meddelaundantag skallinföravillmedlemsstatEn ettsom
medlemsstater.därefter övrigaKommissionen underrättardetta.sionen

tid begärvissinte inommedlemsstaternaeller attkommissionenOm en
undantaget. lgodkäntrådet hafråganbehandlaskallrådet anses

ansökningarallaanmälerkommissionensigdet visatpraktiken har att
rådet.till

sådana undantag,tvåmedlemskapsförhandlingamavidSverige fick
undantafördieselolja och delsmiljöklassningen metandels för attav
beskattning,frånbiogasbiologiskaframställs seprocessergenomsom

kapitel 17.6.
beviljatsapril 1996denrådsbeslut 22därefterharSverige genom

blyfri bensin.miljöklassningenförundantag även av
decemberden 31rådetskallundantagSamtliga senastöver avses

enhälligt bestämmaKommissionendå på förslagskallRådet1996. av
ellerändrasupphävas,skallundantagensamtligaellervissa avom

tilllämnatnovember 1996har iKommissionen rapportförlängas. en
påavvaktanundantagen. Ibehandlingfortsatttillförslagrådet samt av

enligthar de undantagberedningenfortsattaden rapporten somav
tillförlängtsutgången år 1996,fram tillgälltendastbesluttidigare av

juni 1997.den 30och med

öklassning/beskattningMilj17.7 av

drivmedelalternativa

artikel 8.4med stödSverigeharkapitel 17.6iredovisatsSom avovan
framställtsskattebefriamineraloljedirektiveti metanrätt attgetts som
framgården delenSkattefriheten ibiogas.biologisk avprocessgenom

motsvarandepåhar viVidarestycket LSE. sättförsta gettskap. §2 11
dieselolja och blyfriförskattendifferentieraochmiljöklassatilstånd att

bensin.
framgårochgasol,förskattesatsernormala naturgasDe metan av

LSE.utdragtabellnedanstående är ett ursom



276 Miljöklassning drivmedelav SOU 1996:184

Tabell 17:6 Energiskatt och koldioxidskatt januari1 1997

KN-nr Slag bränsle Skattebeloppav

Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

27 1000 26 Bensinsomupp-
27 10 00 27. fyller krav för
27 10 00 29
eller
27 10 00 32

miljöklassa 2 3 kr 41 öre 86 öre 4 kr 27 öre
liter liter literper per per

b miljöklass3 3 kr 47 öre 86 öre 4 kr 33 öre
liter liter literper per per

2. 27 10 00 26 Annan bensin 4 kr 03 öre 86 öre 4 89kr öre
27 10 00 34 än liter liter litersomavses per per per
eller under l
27 10 00 36

27 1000 55, Eldningsolja,
27 10 00 69 dieselbrännolja,
eller som
27 1000 74-
27 10 00 78

m3a har försettsmed654 kr m3l 050 m3kr l 704 krper per per
märkämneneller

mindre 85änger
volymprocent
destillat
vid 350°C.

b inte har försetts
medmärkänmenoch ger
minst 85 volymprocent
destillatvid 350°C,
tillhörig

m3miljöklass 1 m31 524 kr ml 050 kr 2 574 krper per per
miljöklass2 ml 736 m3kr m31 050 kr 2 786 krper per per
miljöklass m3 m2 018 m3kr 1 050 kr 0683 krper per per
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SkattebeloppbränsleSlagKN-nr av

skattSummaKoldioxidskattEnergiskatt

användsGasol12 ll-27 11 somur
för19 0027 ll

drifta av
kr 501 öreliter5595 liter örefor- öremotordrivet perper

literellerfartygdon. per
luftfartyg

228 kr1101kr1krändamål 127 perb perannat per
000 kgl000 kg1000 kglän avsessom

under a

används00 Metanll 2927 somur
för

2 369 kr785 kr584 krldrift pera motor- perperav m3mm 000l0001l 000fordon,drivet
fartyg eller
luftfartyg

kr957770 kr187krändamål perb perannat per
m3m 0001m3 00010001än avsessom

under a

användsNaturgas0027 116. ll som
for0027 21ll

2 369 kr785 kr584 kr1drift pera motor- perperav
m33 000m l000l0001fordon.drivet m

luftfartygellerfartyg

997 kr785 kr212 krändamål perb perannat per
m3m3 000m3 l00010001än avsessom

under a

997 kr913 kr278 krKolbränslen per27027. 2701, perper
000 kgl000 kgl000 kgl2704eller

997 kr913 kr278 krPetroleumkoks per27 13 ll 00- perper
1000kg1000kg1000kg27131200

gäller förden lägreskattenivåertvåfinnssamtligaFör varavgaser
drivmedelanvändningförden högreuppvärmningsändamål och som

fordon/flyg/fartyg.motordrivna
LSEi kap. 12 §pilotprojektsbestämmelsen 2s.k.denMed stöd av
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har regeringen, inämnts särskilda fall skattelättnadersom förgettovan,
vissa drivmedelsslag. Ren etanol och RME har i dispensbesluten getts
hel befrielse från såväl energi- koldioxidskatt. Försom naturgas som
drivmedel har skattenivån till den lägre nivåsatts gäller försom

till uppvärmningsändamål.naturgas För etanol blandas medsom
mineraloljeprodukter diesel eller bensin gäller hel befrielse från
koldioxidskatt medan storleken på energiskatten sänkts till 0,84 kronor

liter gäller för år 1996.per
De sänkta skattesatserna för etanol, RME, biogas och denaturgas är

så i dag befintligasäga "miljöklassningen/skattenedsättningen"att av
alternativa drivmedel. Skattenedsättningen medger dessa drivmedelatt

högre produktionskostnadtrots jämför dieselolja och bensinen kan
användas för fordonsdrift i syfte utveckla och förbättra såvälatt
produktionsteknik motorteknik och bränslespecifikationer.som

Dispensen för löper på femårsperiodnaturgas den 31t.o.m.en
december 1999. Dispensema för övriga drivmedel löper på två år t.o.m.
den 31 december 1996. Därefter måste de förnyas fortsatt skattened-om
sättning skall kunna tillämpas.
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driv-alternativaMiljöklassning18 av

medel

förslagsammanfattadeMitt

Dedrivmedel skapas.alternativamiljöklassningförEtt system av
klassernamed de bästajämförsdrivmedlen,alternativa av
indelas idrivmedlenalternativa treoch bensin. Dedieselolja

ochmiljöpå klimat,påverkanderaseftergraderadeklasser,
hälsa.

miljöklassningMotiv för18.1

pekaföranvändasdiskuteratsredan utattkanMiljöklassning som
hälsosynpunkt bättreoch änmiljö- ärtjänsterprodukter, urm.m. som

Miljöklassninganvändningsområde.medalternativövriga samma
förvägledningochinformationviktigblandfungerar annat som en

allmänheten.
bättreellerbrapekasskalldrivmedelalternativt ettutFör att ett som
andraförmindrepåvisbarthälsopåverkan änochmiljöval bör dess vara

innebärbensin. Dettadieselolja ochvillalternativ detjämförliga säga
regleradeickeoch/ellerregleradeemissionernahandförstai att av

användningfrånemissionermotsvarandelägreskallföreningar änvara
bensin.dieselolja ochav

motsvarandehögreföroreningnågonemissionen änSkulle varaav
ändådrivmedletkanoch bensindieseloljafrån användning samman-av

dedåkrävsalternativ. Deteller bättre attbraklassas etttaget som
föroreningarövrigaemissionerminskadeeffekternapositiva avav

hälsaochpå miljöpåverkanbedömningenVidöverväger. avgasemasav
medjämförasochinbiologiska reaktivitetendenkan vägasäven

bensin.ochdieseloljadrift medfrånhosreaktiviteten avgaserna
vilkaklarläggaviktigtdetemissionernaregleradeicke attdeFör är
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betydelse förär respektive drivmedel. Vissa emissionersom av
förekommer i signifikant omfattning bara från eller några deett av
aktuella drivmedlen, kapitel 14. För de emissioner inte barase som
förekommer vid förbränningen i emitteras frånmotor utan ävenen
andra led i drivmedlets livscykel, produktion och konverteringt.ex. av
råvara bör i vissa fall livscykelperspektiv anläggas,ett kapitelm.m., se
10 och kapitel 19.l.1.

Vidare bör påverkan beaktas.även Detta omfattar blandannan annat
frågorna klimat- och resurspåverkan, kapitel och19 kapitelom se
18.2.4. arbetsmiljöaspekter vid hanteringsamt drivmedlet ochav
effekter spill och katastrofutsläpp toxicitet, stabilitet ned-av mot
brytning brandfarlighet kapitelsamt l8.2.3.m.m., se

Bedömningen drivmedel kan emissioner bådeav avse genom
avdunstning och förbränning.

18.2 Alternativa drivmedels påverkan på om-

givningen

Ett drivmedels påverkan på omgivningen emissioner till luft kangenom
delas i nivåer.treupp

Global nivå klimatpåverkan emission i förstasom avser genom av
hand koldioxid C02, CH,, dikväveoxid N20metan och ozon
03.
Regional nivå påverkan på växtlighet och hälsa förosakadsom avser

marknära bildas reaktion mellan lättflyktigaav ozon genom
organiska föreningar V OC och kväveoxider N 0x under inverkan

UV-strålning försurning emissionsamt svaveldioxidav genom av
S02 och NOX.
Lokal nivå påverkan på människors hälsa emissionsom avser genom

och kolväteföreningarmutagena bensenav cancerogena t.ex.som
och PAH, emission allergiframkallande ämnen ävenav samt
emission luftrörs- och lungfunktionspåverkande S02av ämnen som
och N02.

Nedan sammanfattas mina tidigare i betänkandet gjorda bedömningar
avseende emissioner, påverkan på miljö och hälsa.samt De globala
effekterna i form klimatpåverkan diskuteras utförligt i kapitel 19.av
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Emissioner18.2.1

alternativasåvälförbränningfrånemissionemaharkapitel 9I av
diskuterats.ochredovisatsoch bensindieseloljafråndrivmedel som

fördrivmedlende alternativadärhuvudsakliga slutsatserMina är att
gällervadellermedför något lägretillämpningarmångainärvarande

regleradesåvälemissionermycket lägredrivmedelgasformiga somav
Framförbensin.dieselolja ochmedjämförtföroreningarregleradeicke

Även avgasreningefterfordon.tillämpningar idettagällerallt tunga
meningminenligtdrivmedlenalternativadekatalysatormed ger

drivmedlenvätskeformigade ärFöremissioner.lägrenågotfortfarande
dieseloljadrift medmedjämförtmarginell,intillskillnadendock näst

enstakaför någondrivmedlenalternativadå defalldebensin. Ioch
bensinochdieseloljamedjämförtemissionerhögreuppvisarförorening

detilländå talarbedömningendenjag sammantagnaattanser
fördel.drivmedlensalternativa

på idrivmedlenalternativadeuppfattningminvidareDet attär
kom-sikt, ipå längrekanskesikt,medellång ävenhandförsta men

efterreningsåvälteknik föranpassadmed motorerbination avsom
utvecklasoch bensindieseloljamöjligheter atthar änstörreavgaserna

18.2.2.kapitelochkapitel 13emissionsnivåer,minskademot se

och hälsamiljöPåverkan pål8.2.2

regionalochglobalidelasenligtmiljö kanpåPåverkan uppovan
nivå.lokalpåhand skeri förstahälsopåverkanmedanpåverkan

Globalt

på klimatetpåverkanglobalhardrivmedlenalternativaDe genomen
C02N20.ochCH.,C02,växthusgasemaså kalladedeemissioner av

COz-emissioner-påverkan.dennadominerande delenför den heltstår av
drifts-gällervadhar,drivmedlenalternativabiobaserade,från dena
totaladeningår idå depå klimatetpåverkaningenfasen,

kapitel 19.ividarediskuteraspåverkanglobalaCOz-balansen. Den

Regionalt/lokalt

hälsopåverkan, iochmiljö-drivmedlensalternativadekapitel harI 12



282 Miljöklassning alternativa drivmedelav SOU 1996:184

jämförelse med motsvarande påverkan från användning dieselolja ochav
bensin, redovisats och diskuterats.

Mina slutsatser där de alternativaär drivmedlenatt i de flesta fall
inte bara upphov till något lägre emissioner jämfört med driftger med
dieselolja och bensin oftast totaltutan även medför mindresett en
påverkan på miljö och hälsa.

Även här jag det i det något längreatt perspektivet finnsanser
avsevärda möjligheter utveckling och förbättringatt motor/-genom av
bränslekonceptet efterreningensamt avgasemai utstäckningstörre änav
för dieselolja och bensin minska de alternativa drivmedlens påverkan på
hälsa och miljö.

Värderingsmatris

I syfte bedöma de alternativa drivmedlensatt miljö- och hälsopåverkan
dels i förhållande till dieselolja och bensin dels sinsemellan, har en
arbetsgrupp bestående några inom utredningen tagit framexperterav en
värderingsmatris för drivmedel, kapitel ll. Med matrisense som
underlag har därefter gjort bedömning de aktuella alternativaman en av
drivmedlens klimat-, miljö- och hälsopåverkan i jämförelse med
dieselolja och bensin. Så långt möjligt har jämförelsen gjorts med
likvärdiga Det material hittillsmotorer. finns bygger dock på alltförsom
olika villkor för bra underlag föratt långtgåendeett inbördesge en
gradering. Några huvuddrag kan dock urskiljas. Gruppens samman-
fattande slutsatser globala, regionala och lokala effekter återgesom
kortfattat nedan.

GLOBALA EFFEKTER: De biobaserade drivmedeln har tydliga
fördelar med avseende på emissioner växthusgaser.av
REGIONALA EFFEKTER: De gasformiga drivmedlen bedöms ha

miljöfördel framför de vätskeformiga drivmedlen. Rapsmetylesteren
bedöms ha i likvärdig miljöpåverkanstort sett via vägfordonsavgaser
med dieselolja MK l. Detta gäller såväl lätta fordon.tungasom
Etanol bedöms ha i likvärdig miljöpåverkanstort sett med bensin
MK 2 i lätta fordon respektive dieselolja MK l i fordon.tunga
LOKALA EFFEKTER: De gasformiga drivmedlen bedöms ha en
fördel i fråga hälsoeffekter. Rapsmetylester och etanol indikerarom
i storleksordningstort sett på hälsoeffekter de kon-samma som
ventionella drivmedlen, jämfört sinsemellan på sättsamma som ovan
för de regionala effekterna.
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Miljöpotential

Westerholm,ochTekniska Högskola, RogerLuleåEgebäck,Karl-Erik
Kommunikationsforsknings-på uppdragUniversitet, harStockholms av

alternativaavseende degenomfört arbeteKFBberedningen ett
kapitel 13."miljöpotential",drivmedlens se

alternativaderangordninggjortEgebäck/Westerholm har aven
och hälsa.miljöpå klimat,påverkanfrån derasutgåendedrivmedlen

C02-emissionerklimatfråganhärvid givitsharprioritetHögst
rangord-fördelaktigastedendrivmedlenbiobaseradevarför de getts

deemissioner,övrigatillframhållerningen. Därutöver settman,
vätskeformiga. Dettadejämfört medfördelardrivmedlensgasformiga

meddrivmedeldetframhållsbiogastillletthar attsammantaget som
miljöpotental.klart störst

Arbetsmiljö18.2.3 m.m.

metanolförmed undantagdrivmedelalternativastuderadeSamtliga
högrenågotmetanolförToxicitetenhumantoxicitet.låg äruppvisar en

inteemellertidbensinskillnad fråntillMetanolbensin.förän ger
förväxlingundvikaeller Förskadortillupphov attmutagena cancer.

kontamineringspåras vidlätt kunnaförmed etanol attsamt av
lukt.tilltill färgmärkas såvälmetanolvattentäkter börexempelvis som

medföra vissametanolanvändningtoxicitet kangrund sinPå avav
ochreparations-samband mediförsta handarbetsmiljöproblem, i

demonte-drivmedelssystemochkräverservicearbeten att motorersom
ras.

debrytsochmarkkatastrofutsläpp tillspill ellerVid vatten
dagarl.loppet 28ned inomdrivmedlenalternativavätskeformiga av

bensin,dieselolja ochfrånskillnadde, tillDärmed klassas som
lättnedbrytbara.

föralkoholernaförvintertid mindrespeciellt änBrandrisken är
alkoholerkategori klass RenaibrandklassasBådabensin. samma
kanvilketosynlig låga,tillstånd med i göradock ibrinner stort settrent

drivmedelmed andrablandningarupptäcka. ärsvåra Ibranhärdar att
tillupphovhellerinteAlkoholernafullt synlig.låganemellertid ger

gasblandningarför explosivaRiskenvid strömning.elektricitetstatisk
medjämförtalkoholernanågot förocksåtankar ökarochcisterneri

lTestz 7827-l984EOECD ISO9408:l99lEISO no.
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bensin. Vid inblandning etanol i dieselolja förändras brandklass-av
ningen från klass 3 dieselolja till klass l etanol. För RME är
brandrisken liten samma brandklassytterst för dieselolja.som

Den explosionsrisk finns för kan i utsträckningsom storgaserna
undvikas de märks med luktämnen.att På så bör rimligengenom sätt
inte läckage kunna undgå upptäckt.

De nämnda fördelarna beträffande arbetsmiljö bör beaktasovan m.m.
vid eventuell miljöklassning de alternativa drivmedlen.en av

18.2.4 Klimat och resurspåverkan

Dieselolja och bensin de alternativa fossilbaseradesamt drivmedlen
ändlig och dessutgör emissioner C02 nettotillskotten utgörresurs ettav

till den globala COz-balansen. Därmed bidrar de till påverkan på
klimatet.

I olika internationella sammanhang, bland FN-rapporten "Vårannat
framtid" från år 1987 och vid Rio-konferensen år 1992,gemensamma

underströks vikten alla länder skall arbetaatt för hållbarav ut-en
veckling, Med detta har bland inte fårannat avsetts att naturresurser
förbrukas i högre takt de nyskapas.än I dag använder vi fossilaen t.ex.
bränslen och drivmedel i takt många gånger snabbareär tusenen som

den takt i vilken de återskapas.än Den uppmärksammade faranmest
med förbrukningen fossila bränslen och drivmedel klimatpåverkan.av är
Det finns emellertid andra aspekteräven såsom den i vissa fallt.ex.
avsevärda miljöpåpverkan uppstår i samband med utvinning.som

Det rimligtär påatt sikt slut,naturresurs i avvaktan påen tarsom
förnyelsebara alternativatt utvecklas, används inom högprioriterade

områden. Så sker inte i dag. Då de marknadsekonomiska aspekterna
inte slagit igenom skerännu i stället förbrukningen de fossilasom om

drivmedlen eviga.vore
COz-frågan regleras för närvarande speciell COz-skatt. Dennaav en

beräknas utgående från drivmedlens kolinnehåll. Storleken på denna
skatt kan dock diskuteras vad såväl styrande effekt eventuellavser som
kompensation för kostnader, åsamkade emissionemas påverkan påav
miljön, kapitel och19 kapitel 20. Mot bakgrund bl.a. dagens nivåse av
på COz-skatten bör vid eventuell miljöklassning de alternativaen av
biobaserade drivmedlen deras avsaknadäven klimatpåverkandeav
COz-emissioner beaktas.

Redan i dag hur C02 kan avskiljas från förbränningsav-vet man
finnsDet teknik för hur dettaäven kan Därmedgaserna. göras.en

skulle kunna fortsätta förbränna fossila drivmedel fåman utan att ett
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fordon. Dentillämpbar förTekniken äri dag inteC02.nettotillskott av
dockhar detErfarenhetsmässigtkostnadskrävande.dessutomär extremt

bidragandefort. starktkan gå mycket Enteknikutvecklingvisat sig att
incitament,starka ekonomiskatillräckligtbrukarorsak till detta vara

från konsumenterna.eller starka krav
C01 imedförteknikgenombrottOm ävenattatt ettantarman

frånkan avskiljaslåg kostnaddå relativtpraktiken och till avgasernaen
förnyelsebaraanvändningvillfrågan hur viuppstår styra mot av

kräverfossila, drivmedel. Dettaför ändligaiställetbiobaserade,
dennainriktning justmedstyrmedelheltenligt min mening motnya

fråga.
miljöklassningenlåtakan tillämpastills vidareDet är att avsom

drivmedlensolikabara deintedrivmedelalternativa styras av
sigdethuruvidai beaktande ettröremissioner, även tautan om

talahär kunnaskulledrivmedel. Manfossilteller ändligtfömyelsebart
resurspåverkan.beaktandemedmiljöklassning avom

alternativaförMiljöklassystem18.3

drivmedel

tvåoch bensindieseloljamiljöklassning systemär separataDagens av
villprodukt. Detolika kvaliteer sägaför gradering ensammaavav

dieselkvaliteternasocholika bensin-på deberoendeuppdelningintern
bättredehälsopåverkan. Förochmiljö-och därmedemissioner

kapitel 17.energiskatten,nedsättningmedgesmiljöklassema seaven
drivmedel,allamiljöklassningenbordeuppfattningEnligt min av

biobaserade,fossilasåvälalternativa,konventionellasåväl somsom
utgåenderangordnasdär drivmedlensamordnas i systemett gemensamt

grunder kanSådanabedömningsgrunder.bestämdafrån vissa t.ex. vara
regional-fömyelsebarhet,på klimatet,storlek, påverkanemissionernas

arbetsmiljö ochpåpåverkanmiljö och hälsa,påverkan påoch lokal
tillförslagframkatastrofutsläpp. Attspill ochpåverkan vid ettettta

vadlängre tid ochdock mycketkräver änsådant störresystem resurser
förstadärförförfogande. harJagtill utredningens stegstått ettsomsom
alternativajämförelsebygger påföreslåvalt systemettatt avsom

bensin.dieselolja ochdrivmedel med
ochdieseloljaskillnad frånbestår tilldrivmedlenalternativaDe

enklaföreningar dessutomkemiskafåtal ärbensin eller ett somav en
anledningfinns någondet inteuppbygnad. göratill sin Detta attgör att

bensin. Idieselolja ochförpåintern uppdelning sätt somsammaen
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stället bör för miljöklassning alternativaett drivmedelsystem fastataav
på jämföra emissioner och olika former påverkanatt medav m.m.
dieselolja och bensin. Jämförelsen bör så de vätskefonnigagöras att
alternativa drivmedlen kan dieselolja RME och alkoholerersättasom
jämförs med emissioner och påverkan från dieselolja medan de
alternativ kan bensin alkoholer ochersätts etrar jämförs medsom
bensin. Om möjligt bör jämförelse föräven de alternativagörasen
drivmedlen sinsemellan.

Utgående från denna jämförelse bör sedan de alternativa drivmedlen
placeras i flera miljöklasser i för miljöklassningett nytt systemen av

alternativa drivmedel. Antalet miljöklasser kan lämpligen tillsättasav
På så för två klasser medtre. sätt bättre egenskaper ochutrymmeges

mindre påverkan på klimat, miljö och hälsa för de bästa klassernaän av
dieselolja och bensin MK respektivel MK 2. Vidare bör finnasdet

klass jämbördig med de bästa klassernaär för dieselolja ochen som
bensin.

De klasserna för alternativa drivmedel bör benämnastre A, B och C.

Tabell Miljöklassningssystem18.1 för alternativa drivmedel i
jämförelse med befintligt miljöklassniugssystem för dieselolja

Alternativa drivmedel Dieselolja

A
B
C 1

2
3

Tabell 18.2 Miljöklassningssystem för drivmedel ialternativa
jämförelse med befintligt miljöklassniugssystem för bensin

Altematva drivmedel Bensin

A
B
C 2

3

A den klass vilken har minst påverkan på miljö och hälsaär m.m.
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bensin.dieselolja ochförklassernabästajämfört med de
klassernabästaför depåverkanmindreharKlass B än aven

klass A.lika brafulltändå intebensinochdieselolja är sommen
påverkangällervadblir sedandrivmedelalternativaförCMiljöklass

miljöklass 2och i nulägetdieseloljaförmiljöklass lmedjämställaatt
för bensin.

risk föruppstår ingensifferbeteckningaranvändainteGenom att
bensin.ochdieselojaklassningenmedsammanblandning av

föreslår jagmiljöbalkmedarbetetpågåendebakgrund detMot enav
nuvarandedevilkendrivmedel tilllagkapitel 22i omnyen

påskattdieselolja i lagenmiljöklassningbestämmelserna omavom
bensinmiljöklassningbestämmelsernuvarandeLSEenergi avsamt om

lagdennaILKP försprodukterkemiska över.lagenbilaga tilli om
ochindrivmedelalternativabegreppet tasbördrivmedel ävenom

uppräknadei lagendrivmedel dealternativaså ärpådefinieras sätt att
Vidare böreller bensin. ävendieseloljakandrivmedel ersättasom

där.drivmedel inalternativamiljöklassningen tasav
kvali-relevantapåverkanssynpunkt,drivmedel bör,varjeFör ur

fördrivmedelalternativt överattinnebärtetskrav Detta ettattanges.
omfattasochlagenidels räknasmåstemiljöklassasfåhuvud taget upp

ellerlagen,uppfyllaidelsdrivmedelalternativtdefinitionlagens avav
Därefterdrivmedel.för dettakvalitetskravangivnalagen,stödmed av

miljö,på klimat,påverkanpåavseendemeddrivmedletavgörs om
ellerA, Bi klassplacerasskallarbetsmiljöfömyelsebarhet,hälsa, m.m.

C.
på deställasskallkvalitetskravkravvilkaklarläggaFör somatt

föroreningarförkomstblandgällervaddrivmedlen annatalternativa av
medgett.intetidenomfattande arbeterelativtkrävs ett somm.m.

miljöklas-förpåistället,börkvalitetskrav sätttillFörslag somsamma
samarbe-Naturvårdsverket iframbensin,ochdieseloljaför tas avsema

industriberördstandardiseringsgruppen,för allmännaföreträdaremedte
skyndsamt.skerdettaangelägetmyndigheter. Detberörda attärsamt

ellerstandard,svenskiutgångspunktsinbörKvalitetskraven ta
motiveraskantilläggmed destandard,svenskförslag tilleventuellt som

finnsbehandlathardrivmedel jagdehälsosynpunkt. Avochmiljö-ur
RMEFörförstandardsvensknärvarande bara motorgas.fördet

drivmedel, detövrigaframme. Förfinnasstandardsvenskkommer snart
kapitelpågår arbete,ochbiogasetanol,metanol,vill naturgas sesäga

förframstandardsvenskangeläget snarast tasdetl6. Jag attävenanser
studerat.drivmedel jagalternativade som
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De alternativa drivmedel jag valt studeraatt är:som

Metanol både fossilt och biobaseradav ursprung
Etanol både fossilt och biobaseratav ursprung
Metyltertiärbutyleter MTBE både fossilt och biobaseratav ursprung
avser metanoldelen
Etyltertiärbutyleter ETBE både fossilt och biobaseratav ursprung
avser etanoldelen
Rapsmetylester RME
Naturgas
Motorgas
Biogas

Dessa enligt min uppfattning i de flesta fall upphov till lägreger
emissioner och mindre påverkan på miljö och hälsasammantaget änen
vid Ävenmotsvarande användning dieselolja och bensin.av om
exempelvis RME i jämförelse med dieselolja upphov till någotger en
ökad emission NOx, och etanol i jämförelse med bensin upphovav ger
till något ökade emissioner aldehyder, de också i de flestaav ger
tillämpningar upphov till lägre emissioner bland partiklar ochannatav
polyaromatiska kolväten PAH, kapitel 13.se

Det kan dock diskuteras de alternativa drivmedlens emissionerom
med regional respektive lokal påverkan på miljö och hälsa så mycketär
lägre jämfört med dieselolja och bensin det verkligen motiveraratt en
placering i bättre miljöklass. Detta gäller främst de vätskeformigaen
drivmedlen. Min samlade bedömning dock för de biobaseradeär att
drivmedlen skillnaden tillräckligt förär motivera inplacering istor att

miljöklass med mindre påverkan på miljö och hälsa för de bästaen än
klasserna för dieselolja och bensin.

Som jag redan framfört det viktigt beaktaär de biobaseradeatt att
drivmedlen i förbränningsfasen inte medför nettotillskott CO, ochett av
därmed klimatpåverkan,ingen producerade förnyelsebaraärsamt av
råvaror.

Jag det viktigt vid miljöklassningatt beaktaranser man en om
drivmedlet på grundbiobaserat, det därmed fömyelsebart,är att ärav

vidare pådess påverkan arbetsmiljö och påverkansamt även på mark
och vid spill och katastrofutsläpp. alternativaDe drivmedlenvatten har
enligt min uppfattning, för metanol,med undantag mindre påverkanen
på människors arbetsmiljö och heller upphov tillinte svårager samma
effekter vid spill och katastrofutsläpp dieselolja och bensin. Dettasom
bör tillgodoräknas dem totala påverkanvid bedömning påderasen av
miljö och hälsa.
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drivmedelalternativamiljöklassningförförutsättningEn att aven
instrumentoch användbartpålitligt ärskall kunna attutgöra ett

innebärföljs.kontinuerligt Dettaområdetinomutvecklingen att nya
och hälsapå miljöpåverkanoch kunskaper samtemissionsdata nyaom

ochdrivmedelsåvälutvecklingunderlag motor- avgas-somavom
lämpligt kanså bedömsbeaktas. Närkontinuerligt börreningsteknik

miljöklasser.indelningen iföreslå omprövningregeringen aven
Som jagkapitelDME, 23.dimetyleterstuderatharJag även se

varför jagofullständigti dagslägetdock underlagetframförtredan är
talarMycketmiljöklassning DME.föreslåkunnamiginte avenanser
lågadrivmedel medbradieselmotorerförför DMEdock är ettatt

tillräckligtSåmiljö och hälsa.påverkan påoch liten ettemissioner snart
aktuellmarknadsintroduktion kantillgängligt ochfinnsunderlag varaen

miljöklassas.ochutvärderasDMEbör även
uppfattningminalkoholema enligtförfinnsbrandrisk ärDen som

explosionsriskdenmotiverarhellerbensin. Inteförinte än somstörre
lämpligadock förutsattåterhållsamhet. Detta attfinns för gaserna

och lukt vidtas.till färgmärkningsåsomåtgärder
gasformigadejagmånga ochfördelar även attDe ansersom

vidaredetbeaktas ivätskeformiga börframför dehardrivmedlen
drivmedel.alternativamedarbetet

cirkaframgårkapitel 10.3arbete,Blinges attAv Magnus se
frånkommeremissionemaövergödandeochförsurandede%80-90 av

Även kolvätenemissionemaföridrivmedelförbränningen motor. avav
Jagungefär densamma.storleksordningenfallde flestaHC i anserär

livscykelper-anläggaanledningnågonfinnsdet ettdärför inte attatt
emissioner.på dessaspektiv

Slutsatser18.4

grundutfö-i sittanvänds i dag idrivmedlenalternativaDe motorer som
dieseloljaellerottomotorbensinför antingenutveckladerande är

därförMöjlighetendieselmotor/kompressionsmotor. är stor att, genom
sänkapåtagligtefterreningochutveckling motorer avgaserna,avav

arbeten jagdeframgår fleraemissionsnivåer. Dettadagens somavav
betänkandet.redovisat itidigare

minhar enligtstuderavaltdrivmedel jagalternativaDe attsom
och bensin i dedieseloljajämförelse medoch idagslägetuppfattning i

och hälsa.på miljö Depåverkanoch mindreemissionerflesta fall lägre
mindreför metanolundantaghar meddrivmedlen ävenalternativa en

drivmedel har mindrealternativaSamtligaarbetsmiljö.tillpåverkan sett
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påverkan på miljön vid spill och katastrofutsläpp till mark och vatten.
Utöver detta tillkommer det för mig mycket viktiga faktum deatt
biobaserade alternativa drivmedlen inte bidrar till klimatpåverkan samt

de förnyelsebara. Dessa omständigheteratt även är bör beaktas vid en
miljöklassning de alternativa drivmedlen och dessa i mångagör attav
fall kan och bör fördelaktigare miljöklassning vadänges en som annars

befogat, enbart till emissionemas påverkan på regionalsett ochvore
lokal nivå.

Jag de i dag befintliga miljöklassningarna dieselolja ochattanser av
bensin bör kompletteras med motsvarande för alternativaett system
drivmedel. Dagens situation med miljöklassning dieselolja och bensinav
i olika lagar jag mindre lämplig, kapitel 22. I stället böranser se
samtliga miljöklassningar drivmedel sammanföras i lag. Regering-av en

bör därför föreslå riksdagen fatta beslut tillskapandetatten om av en ny
lag drivmedel. dennaI lag drivmedel bör förutom miljöklassernaom om
för dieselolja och bensin begreppet alternativa drivmedel ochinäven tas
definieras på så alternativa drivmedel de i lagen uppräknadesätt att är
drivmedel kan dieselolja eller bensin. Vidare börersätta ävensom
miljöklassningen dem in i lagen drivmedel. Kvalitetskrav förtasav om
dessa alternativa drivmedlen bör i lagen eller med stöd denna.anges av

Naturvårdsverket bör tillsammans med berörda branschföreträdare
och myndigheter fram förslag på kvalitetskrav för samtliga migta av
studerade alternativa drivmedel. Så långt möjligt bör kraven grundas på
svensk standard eller förslag till svensk standard.

I lagen drivmedel bör det enligt min mening finnas treom
miljöklasser för alternativa drivmedel A till C. Inplacering i dessa
klasserna kräver drivmedlen i lagen i lagen angivnaatt samt attanges
kvalitetskrav för drivmedlet i fråga uppfylls. Nedan följer mina förslag
till inplacering de alternativa drivmedel jag studerat samtav
motiveringar härför.

KLASS A skall de drivmedel klimat-, miljö- och hälso-avse som ur
synpunkt mycket bättre de bästa klasserna förär dieselolja ochän
bensin.

Biogas
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ochmiljöklimat-,drivmedeldeskallKLASS B ursom somavse
dieselolja ochförklassernabästadebättrehälsosynpunkt änär

bensin.

etanolmetanol ochBiobaserad
alkoholerbiobaseradefrånETBEMTBE och

RME
Naturgas
Motorgas

hälsosynpunktochmiljö-drivmedeldeC skallKlass ursomavse
bensin.ochdieseloljaförklassernade bästamedlikvärdigär

etanolochmetanolFossilbaserad
alkoholerfossilbaseradefrånOCH ETBEMTBE

drivmedel underbörstuderavaltjagalternativa attAv de ensom
bästadrivmedelalternativaföri denplacerasbiogasperiodförsta

inteCOz-emissionemagrundpåA. Dettaklass attmiljöklassen, av
förbränningsfasenfrånemissionemaklimatpåverkantillbidrar attsamt

medförbensin,ochdieseloljamedjämförelseioch,mycket låga enär
ocholikagällerhälsa. Detochpå miljöpåverkan t.ex.låg cancerogena

allergiframkallande ämnen.
biobaseradefrånoch ETBEMTBEetanol,ochmetanolBiobaserad

miljöklassiinplacerasperiodförstaunderböroch RMEalkoholer en
CCI-emissionernettotillskottingetförbränningsfasenförDeB. avger

därmed iharDetillväxt.vid biomassansåteranvändsC02då detta
livscykelperspektivendieseloljaoch/ellerbensinmed ävenjämförelse ur

miljöp-globalaandraochväxthuseffektenpåpåverkanmycket liten
miljöpåverkanlågadock intedrivmedel harBiobaseraderoblem. samma

grundPåbiogas.hälsosynpunktochmiljö-lokalochregional avsomur
medharförnyelsebara. De även,debiologiska ävensitt ärursprung

påpåverkanmindrehumantoxisk,metanolförundantag är ensom
Förkatastrofutsläpp.ochspillvidpåverkanmindrearbetsmiljö samt en

Dockytterligare.utredasbehövahälsoeffekterderasdockkanetrama
jämförel-eller ioacceptabel,påpekarnågoti dag intefinns det ensom

hälsa.människorspåpåverkanförhöjdbensinmedse
frånoch ETBEMTBEetanolochmetanolFossilbaserad samt

tillbidragCOz-emissionemasgrundpåböralkoholerbiobaserade av
drivmedel iställetfömyelsebartdet inteklimatpåverkan är ettattsamt

klassernade bästajämställa medmiljöklassi den ärinplaceras attsom
alternativaC förmiljöklassvilldetbensin,och sägadieseloljaför
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drivmedel.
Naturgas och fossila drivmedel och saknarmotorgas är de biobaseia-

de drivmedlens fördelar vad gäller nettotillskott C02. Däremot harav
de i likhet med biogas klart lägre emissioner miljö- och hälsopåver-av
kande föroreningar jämfört med dieselolja och bensin varför deäven
under första period bör inplaceras i miljöklass B.en

Någon ytterligare uppdelning mellan de alternativa drivmedlen med
avseende på deras miljö- och hälsoeffekter jag svår göraattanser nu.
För lämna förslag till längre gående uppdelning krävs det säkraeatt ett
underlag vad för närvarande finns framme.än Vad jag föreslagitsom

fortsättning på arbetet med värderingsmatrisen och medsom en
beaktande resultaten från Egebäcks/Westerholms arbete medav
provmetoder och emissioner Motortestcenters ambitionersamt även
inom området bör på 2-4 års sikt kunna resultera i sådant underlag.ett
Detta förutsatt tillräckligt med tid och för detaatt avsättsresurser
omfattande arbete.

Metoden för värdering drivmedel bör vidare användas för atav
bedöma alternativa drivmedel DME blandningtrt.ex ävensamtnya som

bensin eller dieselolja med alternativa drivmedel. När ett nyttav
drivmedel finns framme bör regeringen efter framställan från berörca
producenter, myndighet eller berörd tillse drivmedletattannan noga
utvärderas innan det marknadsintroduceras. Om det inte är sämre in
dieselolja och bensin bör svensk standard och kvalitetskrav foren
drivmedlet i fråga fram. Därefter bör det ankomma på regeringentas at

så befogat föreslå riksdagen inär lagen drivmedelattanses om ange
drivmedlet alternativ drivmedel, kvalitetskravett samt attsom ange

placera in drivmedlet i lämplig miljöklass.även
Huvuddelen de alternativa drivmedlen förmål för fortlöpandeärav

forskning och testning. kanDet därför kunskaper dessaantas att nya om
drivmedels påverkan på miljö och hälsa utveckling såvilsamt av
drivmedel och avgasefterreningsteknik kontinuerligtmotor-som
redovisas under kommande år. Det finns anledning för statsmakterna at

följa utvecklingen på området och vid behov de ändringargöranoga av
miljöklassema de forskningsrönen kan föranleda. kanDetsom nya
därvid bli aktuellt dels flytta drivmedel från miljöklass tilatt en en

dels ändra definierar drivmedel berättigatparametrar ettannan som som
till viss miljöklassning. För inplacering i miljöklasssämreen en en
vad jag föreslagit talar vissa bedömares åsikt skillnaderna mellanatt
olika drivmedlen på sikt kommer minska. Andra bedömare hävdaratt
dock utvecklingen anpassade för alternativa drivmec-att motorerav
len kommer medföra betydligt lägre emissioner vid användningatt a/
alternativa drivmedel jämförelsei med dieselolja och bensin.
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indelningföreslagenomprövningförIntervallTabell 18.3 avav
miljöklasser.idrivmedelalternativa

2009-20122005-20071997

Omprövningmiljö-OmprövningiIndelning avav
förmiljöklassningvätske-förklassningmiljöklasser.

ochvätske-drivmedel.formiga gas-
drivmedel.formiga

miljöpåverkanochhälso-klimat-,kunskapernuvarandeUtifrån om
dockmigjagutvecklingspotentialuppskattad varaansersamtm.m.

miljöklasseriplaceringamaföreslagnadelängehuruppskattaberedd att
drivmedlenalternativavätskeformigadeVad gällerbestå.förväntaskan

jagRMEetanol och attmetanol,villdetstuderatjag säga ansersom
före-migår. Dentill 10mellan 8tillberäknaskanperioddenna av

drivmedlen,alternativagasformigademiljöklassindelningenslagna av
på detankemedbörochbiogas, motorgas,villdet naturgassäga

demedjämförelseidag hardrivmedel idessaemissionsfördelar som
till 54ytterligarebestå ikunnadrivmedlenalternativavätskeformiga

år.till 15tidsrymd 12totalt underordandramedår eller aven
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påverkandrivmedel ochAlternativa19

klimatetpå

förslagsammanfattadeMina

enligtkoldioxidskattpåförsdrivmedlenalternativafossilaDe en
biobaseradetillämpas. Dei dagberäkningsnormerde som

frivilligtkoldioxidskatt. Ettbefrias fråndrivmedlenalternativa
drivmedelalternativabiobaseradeförmiljömärkningssystem

koldioxid skapas.nettotillskottmaximaltavseende av

klimatpåverkan.nivåpå globalpåverkandrivmedelsMed avsesett
C02,koldioxidbl.a. metanemissionuppkommerDenna avgenom

N20.dikväveoxidoch03CH,,, ozon
slutpro-optimaladedrivmedelförbränningfullständig ärVid av

emissionertotalatrafiksektomspåStorlekenochC02duktema vatten.
drivmedelsförbruk-på faktorerhandförstadärför iC02 beror somav

drivmedlet.kolinnehållet iochfordonskilometerning per
drivmedelbiobaseratförbränningfrånhärrörCOz-emissioner avsom

tillintedeDärmed bidrarCOZ-balansen.totalaingå i dendockanses
växthuseffekten.kallasbrukarklimatpåverkandenuppkomsten somav

däremotdrivmedelfossilt ettförbränningfrån utgörCOz-emissioner av
Ävenväxthuseffekten.och till t.ex.COz-balansentillnettotillskott om

vadpå klimatetpåverkankraftigare ändikväveoxid harochmetan en
volymerdegrundkoldioxid påsåkoldioxid har, stora somär av

växthusgasen.dominerandeden klartemitteras
arbetsgruppde slutsatserredovisatsharoch 18kapitel llI ensom

drivmed-alternativadedragit vadutredningeninomexperter avserav
gällerVadhälsa.ochpå miljöpåverkanoch lokalaregionalalens

biobaseradedebedömerpåverkanglobala attdrivmedlens gruppen
emissionerpåavseendefördelar medtydligadrivmedeln har av

växthusgaser.
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I kapitel 13 och 18 har redovisats de slutsatser Karl-Eriksom
Egebäck och Roger Westerholm dragit beträffande de alternativa
drivmedlens miljöpotential. Egebäck/Westerholm har gjort rangord-en
ning de alternativa drivmedlen utgående från deras påverkan på miljöav
och hälsa. Högst prioritet har härvid givits klimatfrågan varför de
biobaserade drivmedlen den fördelaktigaste rangordningen.getts

19.1 Miljöklassning och styrmedel för de
alternativa drivmedlens globala miljö-
påverkan

Emissioner växthusgaser omfattas inte den nuvarande miljöklass-av av
ningen dieselolja och bensin. För emissioner växthusgasen C02av av

särskild COz-skatt relateradtas ut till drivmedlets kolinnehåll.ären som
COz-skatten tänktär minskade CO2-emissioner.att styra mot
COz-skatten för samtliga drivmedel, dettas villut såväl kon-säga
ventionella alternativa. För gasol, bensin ochnaturgas, motorgassom
dieselolja finns skilda koldioxidskattesatser angivna i lagen skatt påom
energi. För biobaserade drivmedel gäller koldioxidskattemaatt tas ut
efter den nivå gäller för motsvarande fossila drivmedel desom som

det vill vanligen dieseloljaersätter, eller bensin.säga Etanol och RME
har dock dispensbeslut, kapitel befriats17, från COz-skattgenom se
under viss tid. Biogas har skattebefriats stadgande i lagenettgenom om
skatt på energi.

För övriga växthusgaser, CH, och N20, finns intet.ex.som
motsvarande skatt.

De alternativa drivmedel jag valt studera kan delas iattsom upp
fossila och biobaserade. För vissa dem alkoholema ocht.ex.av som

kan tillverkningen ske från både fossilaetrama och biobaserade råvaror.
För tillkommer alltid fossilbaserad del,etrarna den härör frånen som
isobuten. Av de övriga biogas, såär antyder, biobaseratnamnetsom
medan och fossilbaserade.naturgas motorgas är

Även fortsättningsvis bör OCZ-skatten det instrument ivara som
först hand används för minskade emissioneratt CO, frånstyra mot av
såväl dieselolja och bensin från alternativa drivmedel. Beträffandesom
storleken på COz-skatten hänvisas till diskussionen nedan under kapitel
19.l.1 och 19.2.

För biobaserade drivmedel bör emellertid ingen COz-skatt dåtas ut
dessa emissioner ingår i naturligt kretslopp ochett nettotill-utgör ett
skott. Hur detta kan genomföras diskuteras i kapitel 20. Vidare har de
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vidklimatsynpunkt beaktatsfördelar ävendrivmedlensbiobaserade ur
till dettaanledningviktigkapitel En är att18.miljöklassningen, se

tillräckligtoch 19.2,kapitel l9.l.1COz-skatten, ärpånivådagens se
styrande.

enhetemitteradÖvriga räknat avsevärtharväxthusgaser peren
videmitterasC02. Dessaklimatpåverkanmycket änstörre gaser

månvissidrivmedelbiobaseradeochfossilabåde samtförbränning av
emissionerdessalivscykler. Fördrivmedlensfaser iövrigaunderäven
iemissionernamåstePå sikt stort settstyrmedel.ingeti dagfinns av

medstyrmedelochmiljöklassningvarförminskaväxthusgaser ävenalla
bördikväveoxidoch övervägas.påavseende metant.ex.

jämföran-gjortHögskola, harTekniskaChalmersBlinge,Magnus en
alternativaförlivscykelanalysertillgängligai daganalysde av

Avkapitel 10.3.iredovisasoch slutsatserarbetedrivmedel. Hans
%80-90drivmedel kommerfossilaförbl.a.framgårarbeteBlinges att

Fördrivmedlet iförbränningen motor.frånCOZ-emissionema avav
gällervadbetydelselivscykelnheladockdrivmedelbiobaserade är av

C02.emissionerna av
CO, frånemissionerminskadetotaltFör settmot avstyraatt

fossilbaseradedrivmedelbiobaserade ersätterkrävstransportsektorn att
möjligtutsträckningsådrivmedlen ibiobaseradede stor somsamt att

denkanfallenergi. Ibiobaseradinsats annatmedproduceras av
livscykeln,helatilldrivmedlen,biobaseradedeuppstå settsituation att

varithadevadCO,nettotillskott äntillupphov större somett avger
drivmedel hadefossilt använts.ställetifallet ettom

Livscykelperspektiv119. 1
.

börCOz-emissionerdrivmedlens ettbiobaseradedebedömningVid av
ellerberäknamåstemedförDetanläggas.livscykelperspektiv att man

alternativtproduceraförenergi ettmyckethur attuppskatta använtssom
måstedettafrånUtgåendedrivmedlet.tillråvaraninklusivedrivmedel,

delhurupphov tilldettaemissioner storvilka samtklarläggassedan ger
biobaseraderespektivefossilafrånproduceratsenergidenna somav

råvaror.
biobaserattillverkningenC02 frånfossilt ettemissionernaOm avav

ellerdrivmedletbiobaserade"belasta" detskallverkligendrivmedel
dentyckaskanutgångspunktrimlig attdiskuteras. Endockkan vara

ålagtshardärredanproduktionenianvändsenergi enm.m.som
emissionernakostnaderdebörCOz-skatt. Den germotsvara som

emissioner,dessaminskning t.ex.ochupphov till motäven styra aven
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i stället övergår tillatt energi producerad från bioråvara.genom man
Med den storlek vi i dag har på COz-skatten det dock mycketärsom

tveksamt den sig kostnaderna förmotsvarar emissionemasom vare
miljöpåverkan eller har någon påtagligt styrande effekt. bästaDet sättet

lösa denna fråga självfalletatt höja COz-skatten till sådanattvore en
nivå uppnår tillräckligtatt styrande effekt. På såstor skulleman sätten

eventuellt slopandeäven COz-skattenett för de biobaseradeav
drivmedlen få mycket kraftigare styrande effekt vad den har iänen
dag. Vad gäller framställning bränslen bör dock skattereg-noteras attav
lema i dag, i syfte undvika dubbelbeskattning, konstrueradeatt såär att
skattefrihet gäller för det fossila bränsle förbrukas för framställningsom

bränslet. Vid livscykelanalys bör å andra sidan beaktas denav en att
nämnda skattebefrielsen endast omfattar själva tillverkningsprocessen
eller med andra ord bränsle tillsätts olika uppvärmningsprocessersom
för destillation eller reaktionatt skall kunna genomföras ien annan
syfte erhålla färdigt drivmedel,att etanolett eller RME. Vare sigt.ex.
skattefriheten för insatt bränsle vid bränsleframställning eller den
generella skattelättnaden för tillverkningsindustrin kan tillämpas på
bränslen förbrukats för drift motordrivna fordon. Detta innebärsom av
alltså de nämnda reglerna inte kan tillämpasatt på det fossila bränsle

används vid framställning råvarat.ex. eller dennasom transportav av
till destillationsanläggning.en

En aspekt emellertid drivmedelär förs in till Sverigeattannan som
från andra EU-stater måste beskattning inhemsktges samma som
producerade drivmedel. Få medlemsstater har infört koldioxidbe-en
skattning. Detta innebär biobaserade drivmedel i mångaatt EU-länder
kan tillverkas med insats fossil energi, för sedanstor säljas iatten av
Sverige med eventuellt slopad COz-skatt på drivmedlet.en

Produktion biobaserade drivmedel med huvudsaklig insatsav av
biobaserad energi kan förutom höjning COz-skatten uppnåsävenen av
på andra Först måstesätt. emellertid bestämma sig för vadman som

acceptabel insats fossil energi, alternativt nettotillskottanses som en av
C02, vid produktion biobaserade drivmedel. Vidare måsteav av man

definiera med produktion produktion råvaraävenom man menar av
råvaraäven ochsamt produkttransport skall omfattas.om av

Därefter fastslås vad fossil energiinsats.accepteras Densom av
svenska standarden för bränslet i fråga kan exempelvis definiera
villkoren för drivmedel får betraktasatt ett biobaserat. Man kansom
också genomföra certifiering bränslen enbartseparat meden av
inriktning kraven på vadmot i nettotillskott C02accepterassom settav
till livscykelperspektiv.

Det kan finnas flera för producent visasätt uppfylleratt atten man
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certifierar bådeför drivmedlet. Ettaktuella kravende är att man
producentelleroch produktionråvaraproducentproduktion eller avav

råvarornödvändigtdetdrivmedlet transporternaävensamt avansesom
såanläggningardå certifierakandrivmedlet. Manfärdiga attoch det

anläggningenenergin iförbrukadeandel denhurdefinierar stor avman
biobaseratalternativt skallfossiltfår vara avursprung,vara avsom

vilket ellerför definierautvecklaskan sedanDetta attsynsättursprung.
arbetsfordonoch andratraktoreranvändas ifårdrivmedelvilka som

dethuranvändasfårkonstgödselvilken samtäven typsamt somav
drivmedelochfordondefinierakanVidareproducerat.skall manvara

ocksåkandrivmedel. Manfärdigt sättaochråvaraför transport av
fårproduktoch/ellerråvaralångtför hur transporteras.gränser

kräveromfattandemycketdettablirSammantaget somprocessen
kunnaförkontrollsynpunkt,minst attinteinsatser,betydande ur

ochtillverkareutländskapåtillämpasden intekanVidaregenomföras.
certifieringmindremedprodukter systemänderas att avsamma

börbakgrundenden närmareMot ävenländer.dessaitillämpas
med deförenligtcertifieringssystemmånvad ärianalyseras ett

i EU.medlemskapSverigesföljeråtagandenhandelspolitiska avsom
ställetikancertifieringsprocesstill dennaalternativSom manett

drivmedlen.biobaseradeför demiljömärkningfrivilliginföra en
maximalaför detvillkorenMiljömärkningSISkanFörslagsvis sätta upp

fåskalldrivmedelförkanC02nettotillskottet att ettaccepterassomav
dessaproducentensedanfall Svanen. Detdettamed i ärmiljömärkas av

uppfyllervisamiljömärkandeförhar attdrivmedel att manorgansom
miljömärkt.produktfå sindärmedochställda kravende

möjlighetdrivmedelimportörer attsådantEtt ävensystem enavger
få sinförkrävsmått ochvidta devill attstegavgöra somom man

miljömärkt eller inte.produkt
alternativadekontrollförframmetoderviktigtDet tasattär av

etanolbiobaseradochfossilexempelvissådrivmedlens attursprung,
Kol-l4siganvändahärmöjlighetåtskiljas. Enkan är att av

drivmedel,fossilafrån kol iskillnadkol tillGbg-metoden. Det som
blandningarVidår gammalt.högst 100drivmedelbiobaseradefinns i är

eventuelltkan detbensinoch ialkoholer i bensinexempelvis etrarav
drivmedletsalternativadetbestämningteknik förkrävas avannan

ytterligare.utredaskontrollmetod börFrågan omursprung.
COz-skattfrånför befrielsekravintemiljömärkningenDå är ett ger

framoch importörerför producentermöjlighet taattförfarandet en
fossilaochenergifossilmed insatsdrivmedelbiobaserade stor av

dockdetfrån COz-skatt. Jagbefrielseändå fåochdrivmedel anser
skulleeller importörernaproducentemadenågonosannolikt storaatt av
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produceratsdrivmedel dessaalternativamarknadsföravilja utan attnya
angelägnadeRimligen börpå miljöanpassat attävensätt.ett omvara

miljömärkning innebär.positiva PRsig dentillgodoräknakunna som en
miljömärka sinaväljerkonkurrenternanågonminstInte attavom

produkter.
. ochproducenter importörervisa sigförmodanallSkulle det attmot

kanomvärderas. Detprodukter börsinamiljömärkalåterinte systemet
kravcertifiering enligtnågon formmeddå ettersättas t.ex. ovan somav

kommer sannolikt krävafrån OCZ-skatt. Dettaför befrielse att gemen-
EU.införande inomsamt

Slutsatser19.2

dieseloljafördrivmedlen bör påalternativafossilaDe sätt somsamma
digienligt de beräkningsnormerC02-skattpåförasoch bensin somen
minenligtalternativa drivmedlen börbiobaseradetillämpas. De

ingår iCOz-skatt då dessa emissionerfrån dennabefriasuppfattning
till denna.och nettotillskottCOz-balansentotaladen utgör ett

inhemskafossil energi i denmyckethurFrågan använtssomom
intebehöverdrivmedlenalternativa biobaseradedeproduktionen av

effektstyrandeönskvärdhöjs till nivå därCOz-skattenbeaktas enom
CO2-skattenbli fallet den höjningmöjligenSå kanuppnås. sunom av

ikursdelbetänkande, NyföreslagitKommunikationkommittéen i sitt
genomförs.SOU 1996:26Trafikpolitiken

med insatsCOz-skatt bör problemeteventuellt höjdavvaktan påI en
utanfirdrivmedel lösasproduktionen biobaseradefossil energi i avav

elbrcertifieringmedbör skeDetskattesystemet. ett systemgenom
Certifieringcnbiobaserade drivmedlen.miljömärkning defrivillig av

energiifossilskall användningmiljömärkningenalternativt avavse
CC,nettotillskottpå eventuelltalternativt storlekenproduktionen ett av

genomföramiljömärkning lättare inmedJag är attatt ett systemanser
frinimporteratsdrivmedeldå lättarekommercertifiering. Man som

ienergifossilanvändningenoch därCOz-skattland utanett av
Även COz-skathöjdvidpåverkas.inte kantillverkningsprocessen en

miljömärknirgmedinförafördel meddärmedfinns det systemettatten
drivmedel.alternativabiobaseradeav

SIS Miljö-överlåtasmiljömärkningfrågankanFörslagsvis om
C02.nettotillskottetfråganbehandlabördå baramärkning avomsom

miljömä-detöverlåtasnettotillskott börrimligthärVad är ettsom
myndigheterberördabranschen ochsamråd medikande organet att

meiövrigastyrningeventuellFrågan parametraravgöra. avenom
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imiljömärkningenpåverkaintehälsa börmiljö och utanförbetydelse
för dekvalitetskravendrivmedel angivnai lagenbeaktas i destället om

drivmedlen.alternativaolika
minska.växthusgaserallaiemissionernamåstePå sikt stort settav

dikväveoxidochbl.a.emissionernaminskaStyrmedel för metanatt av
generellpåinförasså fallbör istyrmedelDessadärförbör övervägas.

dockjagfrågabränslen.och Dennadrivmedelsamtliganivå för anser
uppdrag.mittutanförligga
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20 Ekonomiska styrmedel för alterna-

tiva drivmedel

Mina sammanfattade förslag

biobaserade alternativa drivmedlen medges inledningsvisDe en
befrielse från både koldioxidskatt och energiskatt. För naturgas

Skattebefriel-och nedsätts energiskatten med 60-70 %.motorgas
såalternativt nedsättning, genomförs med tillämpning avse,

kallade pilotprojektsdispenser undantag med hänvisning tillsamt
mineraloljedirektiv.artikel i EU:s8:4

med miljöklassning kan i sig tillräckligt styrande förEtt attsystem vara
mål skall uppnås. ökad effekt kan det dockFörett att systemetge en

ochkompletteras med olika former styrmedel. Frågan har redovisatsav
diskuterats i kapitel Styrmedlen kan delas i ekonomiska17. upp

styrmedel. fortsättningen har jag valt enbartstyrmedel övriga I attsamt
diskutera frågan ekonomiska styrmedel.om

Ekonomiska styrmedel20.1 och miljöklass-
drivmedel i dagning av

Miljöklassning dieselolja och bensin används i kombination medav
ekonomiska styrmedel. på såDetta energiskatten stegvisgörs sätt att
reduceras för miljöklassema.de bättre

Utöver den differentierade energiskatten finns COz-skatten. Denäven
olika för olika drivmedel. beror på COz-skattenDettaär stor att

relateras till drivmedlets innehåll kol. kan detMan i principsäga attav
miljöklassning denna enbartär styrs parameter.en men av en

EU-medlemskapet det SverigeFöre stod fritt differentieraatt
skatterna för Som medlemmarexempelvis drivmedel. vi dock bundnaär



s
i

Ekonomiska styrmedel för alternativa drivmedel304 SOU 1996:184

mineraloljedirektivet och ochdet så kallade typsamma avenav
Gemen-lika, miljöklasser eller liknande.drivmedel beskattas oavsett

drivmedelinnebär vidare alternativaskapsrätten ersätteratt som
det drivmedel det Denskall beskattasdieselolja och bensin ersätter.som

skattebefriel-dieselolja och bensindifferentieringen förbefintliga samt
kallade artikelbehålla stöd sådock kunnat medför biogas har vi avsen

kapitel8.4-undantag, l7.se
medpå hand ochdrivmedel kan vialternativaFör övriga egen;

medge tillfälligamineraloljedirektivetartikel 8.2d ihänvisning till
pilotprojektsundantag,skattenedsättning, så kalladevaddispenser avser

användningoch då förskett i fall,Så har hittills 18kapitel l7. avse
ochetanol, RME naturgas.

mineraloljedirektivetfrånUndantag20.2

vaddrivmedel,beskattningendifferentieraVill vi ytterligare än somav
artikel 8.4-det vi ansökermineraloljedirektivet, krävertillåts i att om

underbeslutenskilda fall fattarregeringen iundantag eller attatt om
alltsåartikel 8.2d,hänvisning tillmedbevilja dispensbegränsad tid

pilotprojektsundantag.
definieratintepilotprojektundantagbetraktaVad ärär att somsom

Enligteller volym.till omfattning i tidsigmineraloljedirektiveti vare
indirektaochför tullargeneraldirektoratetviduppgift från tjänstemän

medlemstattill varjedetDG XXIskatter attäratt uppmananser
innebördengemenskapsrätten denförinom närmareavgöra avramarna

med pilotprojekt.vad som avses
relativt vidahar gjortsåsom bl.a. FrankrikeFlera andra EU-stater

pilotprojektsförsök.kan betraktasvadbedömningar somsomav
Settpå tio år.närvarande periodFrankrike föriDispensema enavser

Frankrikehar idrivmedelsanvändningentotalatill den ettsomman
med biobaseradedrivmedelsförbrukningen%första mål 5ersättaatt av

EU inommed de målDettai enlighetdrivmedel. uppsatts ramenavsom
energidirektoratetvilket underför ALTERNER-programmet, sorterar

DG XVII.

Skattedifferentiering baserad på20.3 sam-

långsiktigt målhällskostnad ett-

i kapitelföreslagitalternativa drivmedel jagmiljöklassningDen somav
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kan och bör min uppfattning genomföras ekono-18 enligt oavsett om
ekonomiskamiska införs eller Min uppfattning dockstyrmedel är att

någon påtagligde alternativa drivmedlen tillstyrmedel behövs om
på drivmedelsmarknaden ochomfattning skall kunna komma in ersätta

framgått kapiteldieselolja och bensin. Av vadanvändningen som avav
genomföraSverige dock inte på handoch enligt kan17 ettegenovan

fram.återkommer till detta längre Förstsådant Jagpermanent system.
på behovetför hur jag generelltvill emellertid redogörajag närmare ser

ekonomiska styrmedel.av
och bensinskattedifferentiering dieseloljaförDagens system av

bättremerkostnaden för producera dekompensation förbygger på att
samhällseko-den ökadesådant förutsättermiljöklassema. Ett system att

motiverad.nomiska kostnaden anses
utgåendedifferentierasbör skatterna i ställetmin uppfattningEnligt

tillupphovsamhällsekonomiska kostnad emissionemafrån den gersom
miljöskador. Dettahälsa, ökad dödlighet ochform försämradi bl.a.av
energiskattenhur delkräver dock först bestämmer storatt somavman

miljö- ochsamhällsekonomiska kostnaderna förtill dehänföraär att
täckatillräckligt förkrävs denna delhälsoeffekter. Vidare är stor attatt

kostnader.drivmedlensmiljö-och hälsosynpunktde sämsta externaur
gåroch tydligtockså emissionemas påverkan klartkrävsDet attatt

och hälsokost-ekonomiska dag kan inte miljö-kvantifiera i Itermer.
alternativaoch eller för desig dieselolja bensinnadema för vare

därtydligt och tillförlitligt Ettkvantifieras pådrivmedlen sätt. systemett
jagsina kostnader bedömmerdrivmedel bärrespektive externa som

försådantSverige bör på sikt övergå tilllångsiktigt riktigt. systemett
ochdrivmedel. kräver dock tidbeskattning Detta avsättsatt resurserav

ellerantingenförslag. kanför fram sådant Detta görastaatt ett av en
frågan speciellt tillsattförflera lämpliga myndigheter eller av en

utredning.

på merkost-Skattedifferentiering baserad20.4

distributionproduktion ochnad vid ett-
mål övergångsvis

jagkan införaspå enligtI avvaktan attett systematt anser enovan
drivmedel bör utformasskattedifferentiering alternativaförsystem av

miljömålen.riksdagenså på bästa dedet sätt uppsattastyr motatt av
MaTs-arbetet fördet så kalladedessa har inomFörutom tre trans-

frågornaproblemområden identifierats. Detportsektorn svårlösta är om



Ekonomiska styrmedel för alternativa drivmedel306 SOU 1996:184

frånhälsopåverkan i storstäder och påverkan buller. Förklimatpåverkan,
C02 skallmålen för minskningen emissionemade nationellaatt avav

områden.transportsektoms alla Föruppnås krävs åtgärder inom att
kunna minskas krävs delsemissioner C02 skallvägtrafiksektoms attav

dagens fossilabränslesnålare dagens delsfordonen blir betydligt än att
hälsomålen krävsbiobaserade. nåmed Fördrivmedel attersätts att

sådana mindre emissionermed meddrivmedeldagens ersätts av
driv-nå dithän krävs alternativahälsopåverkande För attämnen. att

dieselolja och bensin.kan konkurrera medkostnadsmässigtmedel
distributionskostnadenproduktions- ochframgått kapitel 8Som ärav

så högadagslägetdrivmedlen ibiobaserade alternativaför många deav
ochför dieseloljamotsvarande kostnaderöverstigergångerde fleraatt

har debefrias från skattdeförutsättningEndast underbensin. att en
med beskattadkonkurreraprismässigtkonsumentledetmöjlighet iatt

nuvarandeochbensin. Fördieselolja och ärnaturgas motorgas
nivå förkonkurrera påförmerkostnad sådan att att somsamma

på cirkaenergiskattennedsättningkrävsoch bensindieselolja aven
för fordonen,för merkostnadennivåer kompenserar%.60-70 Dessa

i kapitel 8.6..vilket redovisats
styrmedel krävsdesamhället införnödvändigtdetJag att somanser

harMaTs-samarbetetmiljömålen. Iuppnå deför uppsattaatt man
vägtrafik förfrån% CO-z reduktionmiljömål på 75tillkommit fram ett

emissionerlångsiktigt hållbar. Förskalltransportsektornatt avvara
nationelltlångsiktigtfinns sedan tidigarecancerframkallande ettämnen

% iminska med 90sådana böremissionemamiljömål ämnenatt av
rskr. 338.1990/91: JoU30,1990/91:90, bet.prop.tätortema

introduceraförkrävs aktivt stöddet i dagbedömningMin attär att
nås.skall kunnaCOz-reduktionenlångsiktigabiodrivmedel för denatt

introduktionviktigt stimuleradessutomdetJag att gas-avenanser
cancerfram-signifikant lägre emissionerhardrivmedelformiga avsom

bensin.dieselolja ochfrånjämförelse med emissionerikallande ämnen
drivmedelalternativamålen bör denå desyfteI uppsattaatt som

migi detMK-A och MK-B,miljöklasssemade högstaplaceras i av
merkostnadför denmiljöklassning, kompenserasförföreslagna systemet

med dieseloljajämförelsede har ioch distributionför produktion som
för inplaceringföreslagitdrivmedel jagalternativaoch bensin. De som

COz-emissionerbådevad gällerfördelar antingenoch hari klass A B
för sig.ellerhälsopåverkande föroreningaroch emissioner varav

och distribueraför produceramerkostnadennivån påpåBeroende att
undersänkasenergiskattenklass A eller B bördrivmedel ialternativa

tillsänks dennaenergiskattenhögremerkostnadenOmtid.viss är änen
medsänks dennaenergiskattenlägremerkostnadenOmkronor. än0 är
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motsvarande merkostnaden.en summa
För de fossila vätskeformiga drivmedlen har jag därtill föreslagit en

inplacering klassi C dessa drivmedel. Detta innebär de tillattav
påverkan på klimat-, miljö- och hälsa jämförbara med de bästaär
klasserna för dieselolja och bensin. Därmed bör de enligt min upp-
fattning inte medges nedsättning energiskatten.en av

På längre sikt kommer troligen skillnaden produktions-i och
distributionskostnad för de alternativa drivmedlen i jämförelse med
dieselolja och bensin successivt minska. beroendeDetta på deatt att
alternativa drivmedlen främst vad produktionsteknik har storavser

Ävenpotential till utveckling och därmed sänkta kostnader. de på lite
längre sikt sannolika prishöjningarna för dieselolja och bensin talar för

skillnaderna i produktionskostnad kommer minska och på siktatt att
upphöra. Med jämna mellanrum bör behovet skattestimulans förav en
de miljöklassade alternativa drivmedlen för utvärdera dengöras att
ekonomiska styrmedelseffekt kan nödvändig för bidra tillattsom vara
fortsatt ökning andelen mindre miljöpåverkande drivmedel. Skattesti-av
mulansen bör kostnadseffektivitetssynpunkt inte högre vadänur vara

krävs för uppnå miljömål.att uppsattasom
Denna skattestimulans uppnås oftast till den för stunden aktuella

merkostnaden jämfört med de konventionella drivmedlen. eventuel-Den
skattenedsättningen bör därför med jämna intemvall till deanpassas

för dagen aktuella skillnaderna jämfört med dieselolja och bensin.

20.4.1 Införandet ytterligare differentierade skatterav
för alternativa drivmedel

Sverige kan i dag inte på hand genomföra ekonomiskaegen nya
styrmedel för alternativa drivmedel i form differentierade ellerav
slopade skatter.

Enligt min uppfattning bör Sverige arbeta inom för skapaEU att
möjligheter till differentierade skatter alternativt skattebefrielse för
alternativa drivmedel. Detta kan möjliggöras bland annat ett nyttgenom
direktiv biodrivmedeldirektiv, förändringar i det befintligagenom
mineraloljedirektivet eller energibeskattningsdirektiv. Ettett nyttgenom
sådant arbete kan förväntas bli tämligen omfattande och därmed dra ut
på tiden. Om vi under denna tid vill genomföra skattedifferentieringen
för de drivmedlenalternativa måste detta ske undantag frångenom
mineraloljedirektivet i form nämnda artikel 8.4-undantag ellerav ovan

pilotprojektdispenser. Som jag redan påpekat skattenedsätt-ärgenom en
ning, och flera skattebefrielsei fall nödvändig för de studeradeatt
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skall kunna konkurrera meddrivmedlen i dag prismässigtalternativa
påha etablera sigbensin och därmed chansdieselolja och atten

miljömål kan nås.drivmedelsmarknaden bidra tillsamt att uppsatta
kräver rådsbeslut, det villenligt artikelundantag 8.4Ett säga att

sådant undantag.godkänner Sveriges ansökansamtliga EU-stater ettom
skattedifferentieringdärmed möjligheten tillså inte bli falletSkulle är

tillsvidare eller mindreansökande drivmedelför avsett mersom
ochSverigemedlemskapsförhandlingarna ansökteförbrukad. Vid om,

sådant undantag för biogas.anslutningsfördraget,fick i ett
Sverigeförutom biogas kandrivmedlen,biobaseradedeFör

Beslutmed pilotprojektsdispenser.förfarandettillämpatillsvidare om
vadvi självaregeringen ochfattassådana dispenser äravgör attsomav

sittKommunikationskommittén har ipilotprojekt.betrakta som
föreslagit1996:26,trafikpolitiken SOUkurs idelbetänkande, Ny att

drivmedelsförbruk-dagens totalaenergiinnehålleträknat på%15 av
för de ibiodrivmedel. Dettamedskalltill år 2010ning attersattvara

transportsektomsreduktionmålen förtill år 2020MaTs-arbetet satta av
Kommunikations-uppfyllas.skall kunnaCO,nettoemissioner av

fram planSIKA har tagitochKFB, NUTEKforskningsberedningen en
Myndigheternasdrivmedel.biobaseradeintroduktionsådanför aven

sådankostnader församhällsekomnomiskapåvisatarbete har stora en
introduktion iför procentigOm målet 15till år 2010.introduktion en

kostnadernasamhällsekonomiskaminskar deårförlängs till 2020stället
alternativa drivmedlenbiobaseradedeAnvändningenavsevärt. av

nå til volymertill årende 5 10knapast underkommer närmaste att upp
uppfattningmålet. Enligt mindet KomKom sattamotsvarar avsom

periodendessa drivmedel under denförbrukningendärför intetorde av
nivå pilotprojekt.rimlig förkanöverskrida vadatt vara enansessom

frågankommer kunna lösautgår från EU-statemaJag attatt om
åren. Detdrivmedel de till 10biobaserade 5beskattning ärnärmasteav

Dettapilotprojekt bedömasvarje börbeakta görhär viktigt seprat.att att
också den totaladärmedbli tämligen ochprojekt kanantalet stor,att

kannivån för vaddärför den totaladrivmedel,mängden attutan som
börsammanhangpilotprojekt överskrids. l dettabetraktas ävensom

pilotprojektsundantag.tillämparandra EU-staterbeaktas hur
förmedartikel undantagredan 8.4finnsFör biogas rättsagts ettsom

ursprung, vilketbiologisktskattebefria biogas metanSverige att av
måsteallt vill beskatta biogasSverigedet fallockså skett. För trots

Villfossilt ursprung.för metanskattenivåha naturgas avsomsamma
nivån förändå inte tillför biogas,skattenivånvi höja naturgas,uppmen

artikel Dettamed hänvisning till 8.4.undantagansökankrävs omen ny
förskattenivå tillämpasendast medgerpå EG-rättenberor attatt en
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för drivmedel. Om så aktuellt bör ansökananvänds blirmetan som
för minimiskatte-utformas så Sverige medges biogasrätt utöveratt att

biogas frånskatten, och vi så vill helt undanta,nedsättasatsen om
skattesat-så kräver inte ytterligare förändringbeskattning. På sätt aven

måste ställetansökan 8.4-undantag Iför biogas göras.attsen en ny om
Sverige i enlighetnotofiering till EUtorde det då räcka med atten om

förändrar skatten.beviljat undantagmed
efterändrasdrivmedlen kommer inte situationende fossilaFör att ett

andraeller liknande åtgärder ibiodrivmedelsdirektivbeslut ettom
i före-direkt uppenbar anledningdirektiv. Därmed finns ingen att

pilotprojektsdispenser för dem.kommande fall tillämpa
till mineraloljedirektivet,skattesatsdirektivet, direkt kopplatI ärsom

LPG.ochminimiskattesatser förfinns angivet motorgasnaturgas
möjlighet så vi hållerhär för Sverige längeDärmed finns det att, ossen

lämpligt regleraminiminivån, såsom vi finnerangivnadenöver
nivå påför dessa drivmedel. Dagenspå energiskattesatsenstorleken
mycketfordonsdrift såoch tillenergiskatt för ärnaturgas motorgas pass

nedsättningminiminivån den välhögre den fastställda attän rymmer en
tilldock inte begränsar%. förutsätterpå Detta60-70 rättenatt man

uppfyller de iochskattenedsättning till enbart motorgasnaturgas som
drivmedel. Villkvalitetskraven för dessalagen drivmedel angivnaom
kvalitet kräverskattenedsättning till visstillbegränsa rätten enman

harDå flera andraenligt artikel 8.4. EU-staterdetta undantag gettsett
tillämpaoch ellerskattebefriatillstånd naturgas motorgasatt

möjligheten tilldrivmedelbedömer jag dockför dessaskattelättnader
dessabeskattningsådan ansökanframgång med rör avsomen

förändraVad möjligen kantämligendrivmedel stor. somsom
förändringarochsituationen för ärnaturgasmotorgas av

svårt förutse ochdetta så fall innebärmineraloljedirektivet. Vad i är att
avvakta åtgärderinte till intäkt förbör min uppfattningenligt tas att

område.inom detta
Även teknikdrivmedel utgående från denalternativa somsom,nya

för, bedömsoch redogjortbl.a. kapitlen ll, 14 18jag i somovan
och därmeddieselolja och bensinoch hälsopåverkandemindre miljö- än

skattened-aktuellt på medgesbör så blirmiljöklassats sättnär samma
bensinjämförelse med dieselolja ochskattebefrielse isättning eller om

miljöklass A eller B.de inplacerats i
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20.5 Slutsatser

Av det jag framfört i kapitel framgår19 jag de biobaseradeatt attanser
alternativa drivmedlen bör befrias från COz-skatt. deFör fossila
drivmedlen skall COz-skatt de hänföratas ut tilloavsett är attom
konventionella eller alternativa drivmedel. Etrama MTBE och ETBE

två olika råvaror.,görs den har sitt i alkohol ochav varav ena ursprung
den andra i fossil isobuten. För bör därmed nedsättningenetrarna av
COz-skatten enbart alkoholdelen, förutsatt det frågaatt äravse om
biobaserad alkohol.

Av det jag framfört i kapitel 18 framgår jag biogas böratt attanser
inplaceras i miljöklass A. Biobaserad etanol och metanol, MTBE och

frånETBE biobaserade alkoholer RME bör inplaceras i miljöklasssamt
B. I miljöklass B bör ochäven inplaceras. Fossilnaturgas motorgas
metanol och etanol MTBE och ETBE från fossila alkoholer börsamt
inplaceras i klass C. Biogas har mindre påverkan på såväl klimaten

på miljö och hälsa. De övriga biobaserade drivmedlen harsom en
mindre påverkan på klimat ofta miljö och hälsa. Naturgassamt även
och har regional och lokal synpunktmotorgas klart lägre påverkanen ur
på miljö och hälsa.

Utvecklingen bör dock följas kontinuerligt vad exempelvisavser
storleken på emissioner och emissionemas påverkan på klimat, miljö
och hälsa och vid behov bör inplaceringen i miljöklasser Minomprövas.
uppfattning dock den mig föreslagnaär miljöklassningenatt börav vara
relevant under de åtta till tio åren för vätskefonniganärmaste drivmedel
och ytterligare fyra till fem år för de gasformiga drivmedlen.

Samtliga drivmedel i klass A och B bör enligt min uppfattning
medges nedsättning energiskatten, tillsammans med denen av som
föreslagna befrielsen från COz-skatten, deras i jämförelsemotsvarar
med dieselolja och bensin högre kostnader för produktion och dis-
tribution.

Detta innebär enligt min uppfattning biobaserad metanol ochatt
etanol heltRME bör befrias från energiskatt.samt Vad beträffar
kostnaden för producera MTBE och ETBE saknaratt jag tillräckligt
underlag för exakt storleken på skattenedsättningen.att Dennaange
fråga får därmed lösas i samband med behandling eventuellaav
dispensansökningar. jämförelseI med den alkohol utgörsom en av
råvarorna för produktion har dessa naturligtvis högreetrarav en
merkostnad för produktion. Denna merkostnad kompenseras dock i
mycket utsträckning bl.a. har högre energivärdestor ochatt etrarnaav
oktantal alkoholen. kanDet därmed inte uteslutasän därföratt etrarna
inte kräver högre kompensation för merkostnaden vad falletän ärsom
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för den i ingående alkoholen.etern
ställningstagandenJag grundar mina vad beträffar merkostnader för

produktion och distribution alternativa drivmedel på vadav som
merkostnaden förredovisats dessa drivmedel i kapitelom

det viktigt samhället långsiktiga signaler detJag närattanser ger
gäller de ekonomiska villkoren. Producenter alternativa drivmedelav
måste känna till spelreglerna de ska våga på produktion.satsaom en

måste kostnadseffektivitet avkrävas.Samtidigt Jag attanser en
energiskatten bör ligga fast i år storleken pånedsättning 8-10av men

cirka år.denna omprövas varannat
den merkostnad för produktion ochdet rimligtJag antaatt attanser

för på sikt kommerdistribution finns alternativa drivmedel attsom
produktion ochminska. Utifrån nuvarande kunskaper merkostnad förom

drivmedeldock de biobaserade vätskeformigadistribution jag attanser
bedömningi dagsläget bör befrias från energiskatt. Minjag studeratsom

underbefrielse från energiskatt bör relevantsådan ettär att parvaraen
på energiskattenår. Därefter måste storleken nedsättningen omprövasav

avseende på högretill vad då motiverat medoch äranpassas som
sådan omprövning börför produktion och distribution. Enkostnader

därefter ungefär år.vart annatupprepas
Även följa vadför det viktigt utvecklingenbiogas är att avser

från dagensproduktion och distribution. Utgåendemerkostnader för
uppfattning påmerkostnader bör biogas enligt minkunskaper vad gäller
energiskatten.fortsatt hel nedsättningtvå till års sikt medgestre av

och påDärefter nedsättningen energiskattenbör prövas anpassasav
drivmed-för biobaserade vätskeformiga alternativadesättsamma som

Som redan redovisat bedömer jag dock behovetlen. jag att av en
år.föreligger först tolv till femtonomprövning miljöklassningen omav

dock gälla under den förutsättning det klartOvan sagda bör att
drivmedel detta gäller under längre periodframgår deatt som en

förslagsvis år medges nedsättning energiskattentill 108 somen av
derasmed befrielsen från COz-skattentillsammans motsvarar

och distribution jämförelse med dieseloljamerkostnader för produktion i
såväl drivmedlenoch bensin. gäller de vätskeformiga biobaseradeDetta

återkommer frågabiogas. till denna längre ned.Jagsom
ochFör såväl fossil metanol etanol och ETBEMTBEetramasom
MK-C,gjorda på fossil alkohol har jag föreslagit i detinplaceringen

jämförbar dieselolja ochvill klass med de bästa klasserna försäga en
bensin. Därmed de medgesbör enligt min uppfattning inte en
skattenedsättning jämförelsei med dieselolja och bensin.

fossila och mitt förslag tillDe har enligtnaturgas motorgasgaserna
miljöklassning placerats därför enligt mini miljöklass börB. De
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uppfattning medges nedsättning energiskatten motsvararen av som
deras i jämförelse med dieselolja och bensin högre kostnader för
produktion och distribution. bådeFör och bedömernaturgas motorgas
jag nedsättningen energiskatten, för dessa drivmedelsatt att motsvaraav
merkostnader, bör uppgå till 60 till % förskrivna70 denav nu
energiskatten för respektive gasol motorgas fordonsdrift.tillnaturgas
Även här bör storleken på merkostnader med jämna mellan-omprövas

Jag för dessa drivmedel den föreslagna skattened-även attrum. anser
sättningen bör relevant i två till år. likhetI med förslagettrevara ovan,
bör därefter prövningen ske år, under förutsättningvart annat att en
nedsättning merkostnaden under 8 till år.10motsvarar garanterassom

Skattenedsättningama enligt bör enligt min uppfattning för deovan
biobaserade vätskefonniga drivmedlen tills påvidare, i avvaktan ett
eventuellt biodrivmedelsdirektiv alternativt förändrat mineraloljedi-ett
rektiv, i det enskilda fallet genomföras pilotprojektsdispenser.genom

gäller såväl COz-skatten energiskatten.Detta Dispenstiden börsom avse
år från påbörjad produktion med8-10 omprövning storleken påen av

skattenedsättningen ungefär år.vart annat
påPå så bra skattenedsättningen hela tidensätt sättgaranteras ett att

på optimal nivå för uppnå önskad styreffekt till så kost-är atten en
nadseffektiv sådan årsinsats möjligt. En garanti på till sikt8 10som
kan dessutom mycket väl nödvändig för någon skall våga deatt tavara
ekonomiska risker förbundna uppförandemed anläggningärsom enav
för Skulleproduktion drivmedel. det under denna tid det visaett nyttav
sig drivmedel medgivits dispens, och därmed inplaceratäratt ett som

hari miljöklass A eller B, inte tillräckliga fördelar klimat-, miljö-ur
och hälsosynpunkt drivmedlet omklassas,bör varvid underlaget för en
dispens förfaller. Dispensbesluten bör utformas på sådant sättett att
detta möjligt.är

införande skattesats förEtt biogas skiljer sig från denav en som som
tillämpas för fossil eller avviker från den medgivnai dagmetan som
befrielsen från skatt kräver ansökan undantag enligt artikelen ny om
8.4.

För fossil metanol, etanol, MTBE och finnsETBE idag inget motiv
till skattenedsättning till mitt förslag till miljöklassning.sett

och finnsFör i dag dispenser förstlöpernaturgas motorgas utsom
vid årsskiftet 1999/2000. För fortsatt skattenedsättning ochnaturgasav

årefter 1999 bör detta kan ske inom förövervägasmotorgas om ramen
dagens nivåer på energiskatten vid användning till fordonsdrift samt
minimiskattenivåema enligt aktuellt EU-direktiv. så fall kan deI

genomföras Sverige.ensidigt föreslagnaDen nedsättningenav ovan av
energiskatten 60 till % kan genomföras70 inom för dessaramen
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kraftigt kanår ha förändratsSkulle kostnadsbilden 1999skattenivåer.
möjligt medskatten vadnedsättningdet kräva än ärstörre somaven

så fall krävsminimiskattenivåer.stipulerade Ihänvisning till EU ettav
skattened-artikel Likaså kan intehänvisning till 8.4.medundantag en

underkvalitetskrav vadnågra andratillsättning knytas än som anges
Om så sker krävs,skatt på energi.i lagenrespektive tulltaxenummer om

hänvisning tillmedskattenedsättningen, undantagpånivån ettoavsett
strid medSverige, iskulle innebäradettaeftersomartikel 8.4 att

drivmedel.förskilda skattenivåerskulle tillämpagemenskapsrätten, ett
tvåvilken dessauttala migdag svårthar i vägarJag att somom av

till kvali-något förslaginte finnspå detberorbör väljas. Detta att
hamigjag inteellertetskrav för attmotorgas samtnaturgas anser

hararbete. Jaggenomföra sådantförförfogandenödvändig tid till ettatt
specifikationersådanaföreslagitbetänkandettidigare idärför att

föreslagna lagenden migoch in iskall framskyndsamt tastas omav
något behovvisa påeventuelltdetta arbetedrivmedel. Skulle att av en

ske.självfallet så inteföreligger börspecifikation inteinfördi lagen
Skulleskattenedsättning.förfarandet vad gällerförenklasDärmed en
förspecifikationbehovdet finnsvisadäremot attarbetet att av en

blandvad gällereffekter finnspositivade annatgarantera att som
in ispecifikationuppnås böroch hälsa kanpå miljöpåverkan tasen

artikel 8.4enligtförfarandet med undantagochdrivmedellagen om
tillämpas.

någrafinnaslängre börjag det inteårs sikt bedömerPå till15 25 att
dedistributionskostnader förproduktions- ochipåtagliga skillnader

och bensin.jämförelse med dieseloljaidrivmedlenalternativa
inledningsvissidafrån regeringensdärföruppfattningMin är att man

ned-eventuellasiktpå årsmål 15-25bör ha trappaatt uppsom
Senastdrivmedlen.för de alternativaenergiskattensättningar av

tillskattenedsättningartidigare, börmycketdärefter, helst settmen
relaterasnivå enbarttilloch hälsa,påverkan på miljö somanpassas en

för samhälletoch de kostnaderpåverkantill den externa an-som
heladockkrävermedför. Dettadrivmedelvändning dessa attav
medi enligtdrivmedel tills dessbeskattningför anpassatssystemet av

kostnader. Ettsamhällsekonomiskabeträffandeframförtvad jag ovan
tillhörandemedtill miljöklassning,ledasådant kommer attsystem en

tillfråninbördesdrivmedel rangordnasskatteskala, där samtliga sämsta
bästa alternativ.
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drivmedelBlandningar21 av

sammanfattade förslagMina

etanol i%til % RME eller 155inblandningFör av upp
bland-de olikautgående fråndrivmedlenbeskattasdieselolja
helhet.och blandningenegenskaperningskomponentemas som

pilotprojektsdis-tillämpningmedgenomförsBeskattningen av
Även och ETBEMTBEetanol, metanol,inblandning avpenser.

för deskattemässigt påskallbensin sätti somsammagynnas
komponenterna.rena

alternativadeframgår inte barautredningentilldirektivenAv att rena
vadbedömashälsoegenskaper skallochmiljö- ävendrivmedlens utan

blandbränslen.kallarman
medvadklarläggasförst måstedåVad är renaavsessomsom

kanAlkoholernablandbränslen.medoch vaddrivmedel t.ex.som avses
vanligantändas ifåssvårligen ottomotor.vid låga atttemperaturer en

förvärmningkrävs antingensvenskt klimatanvändas ialkoholerSkall
dubblatekniska förändringaralternativt andra t.ex.motorn somav

enklareanvänds för bensin. Ettdet sättbränslesystem annatvarav ena
snabbtkomponentlättflyktigtillsättertill alkoholemaär att somenman

blandarantändning. Vanligastmöjliggöroch därmedförgasas är att man
lågtämligenvid%. möjliggörtill 15 Detta"standardbensin"in startupp

bemärkelsestriktadå längre i ordetsDock har inte etttemperatur. man
drivmedel.rent

dieselmoto-de ianvändas precishellerkan inteAlkoholerna ärsom
deindikerarlåga cetantal, vilketalkoholemaspåberor attDettarer.

dieselolja förfallet förkompression, vadbehöver högre attärän som
krävsdieselmotoreralkoholer ianvändningsjälvantända. För av

tillsatsalternativtglödstift i cylindrarnatändstift ellerinstallation avav
användas ialkoholema skall kunnaadditivtändförbättrandeett renom

Även uppstårkoncentrationrelativt lågtillsätts iadditivetform. om
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frågan dådet eller blandat drivmedel.är ett rentom
de gasformiga drivmedlenFör frågan förgasning inte aktuell.är om

Därmed eventuella problem med kallstarter obetydliga och någonär
inblandning andra drivmedel eller additiv inte heller nödvändig.av

eller blandade drivmedel21.1 Rena

följande definitionInom utredningen har gjorts och blandadeav rena
drivmedel, kapitel ll.se

drivmedel drivmedelRena avsedda för speciellt utveckladeär ärsom
undantagMöjligen med för irapsmetylester RMEmotorer. som

många fall kan användas direkt i dieselmotorer där materialen
drift med dieselolja.föranpassats

Till drivmedel "Ren"-bränslen räknas metanol Ml00gruppen rena
% metanol och % ochoch M85 85 15 bensin, etanol E100, E95

95 % respektive 85 % etanol och % respektive %E85 5 15vatten
bensin, dimetyleter DME, och biogas.RME, motorgas, naturgas

blandningar konventionellaBlandbränslen i första handär av
drivmedel bensin eler dieselolja och något drivmedel, där detrent

Hitkonventionella drivmedlet huvudsaklig grundkomponent.är
räknas alkoholer och i bensin alkoholerRME respektiveetrar samt
i dieselolja.

Arbete med drivmedel i21.2 utvärdering av

såväl blandad formren som

Efter knappt och halvt års måste jag konstateraarbete attett ett
skall kunnaunderlaget fortfarande för bristfälligt för jag fulltär att ut

fråndra utgåendesäkra slutsatser blandningar drivmedel ochom av
Även detfrågan. beklagligtdetta lägga fram förslag i detta ärärom

kanså blandningar drivmedel inteenligt min uppfattning att av
bland-på korrekt förrän de drivmedelbehandlas sättett somrena
redanutredda i tillräcklig omfattning. Som jagningarna byggs ärupp av
arbetekapitlen och återstår fortfarande visstframfört i bl.a. ll, 14 18

alternativa blandningardå det gäller de drivmedlen. Hur avrena
inteåterkommer jag till jagdrivmedel skall utvärderas nedan. Trots att

kan jagoch hälsobedöma blandningar drivmedelfullt kan miljö-ut av
vilkanågra förändå dra vissa slutsatser kring speciella blandningar
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kunskaper allt föreligger. Dessa blandningar drivmedel finns itrots av
dag på marknaden. återkommer till detta.Jag

arbete med utvärdering drivmedel i21.2.1 Fortsatt av
såväl blandad formren som

arbete, kapitel har resulterat i grundstommeMatrisgruppens 11,se en
för utvärdering drivmedel. bör tillsammanstill matris Dettaav renaen

förKarl-Erik Egebäck och Westerholm gjortmed det arbete Rogersom
användningprovmetoder och emissioner vidutredningen avseende av

MTCmotordrivmedel, kapitel 14, Motortestcentersalternativa samtse
kunnaadditiv till drivmedel för lätta fordonför prövningPM utgöraav

fortsatta arbetet med dessa frågor. Ettunderlag för detbra motsva-ett
dockdrivmedel för fordon böradditiv tillrande förPM tastungatest av

bl.a.Egebäcks och Westerholms arbeteMTC.fram, förslagsvis gerav
kanemissionervilka icke regleradebra överblick över vara avsomen

drivmedlen. När dettaolika behandladebetydelse för designifikant
frånmed analysdatadå aktuella matrisen fyllasbör denarbete föreligger
ochvarefter miljö-kömingar/mätningar,och repeterbaraadekvata

och de olikakvantiñeras relativa talkan ihälsopåverkan slutligen
jämföras med varandra.fulltdrivmedlen ut

gällerbedrivas vadmotsvarande arbetemed detta börParallellt ett
alternativaandradrivmedel såväl medalternativablandningar av
kan enligtSåsom framgårkonventionella.meddrivmedel av ovansom

förrändrivmedel inte slutförasblandningararbetet medmin mening av
klara.ingår blandningarnadrivmedel imed dearbetet ärsomrena

blandardieseloljai exempelviskan tänka sigVisserligen att manman
form.kan användas idrivmedel intealternativtin helt nyttett rensom

drivmed-verkligen det alternativaifrågasättasså fall kan detI om rena
med i dettautvärdering blandningenutvärderas förelet behöver en av

fall blir lättaredock det i de allra flestafall dieselolja. Jag attatttror
kanvilka icke reglerade emissionerexempelvisavgöra vara avsom

olika komponenter.först utvärderat blandningensbetydelse manom
eller gamla alternativadrivmedlen, blandningar dessaDe avnya rena

utvärderabensin därefter bördieselolja ochdrivmedel med ärsom man
börpå marknaden. Detönskar introducerade olika intressentersom
kanfrån sida preliminärtalternativ krävasdock för dessa att statensman

påverkan på klimat,eller blandningamasalternativenbedöma de nya
kan barakan bli aktuellaoch hälsa. Vilka blandningarmiljö mansom

ochblandningar i dagMed vetskap vilkaspekulera prövasom som
inblandningdock sannolikt såvälmån saluförs deti viss är attävensom
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alkoholer och i bensin olika inblandning rapsmetylesteretrar samtav av
RME och alkoholer i dieselolja kommer aktuella.att vara

viktigt påpeka såvälDet modellen för utvärderingär att att av rena
drivmedel modellen för utvärdering blandningar drivmedelsom av av
alltid kommer kräva anpassning till de drivmedel eller bland-att nya
ningar kommer fram.därav Detta gäller bl.a. vilka icke regleradesom
emissioner betydelse misstänker kan finnas iav som man avgaserna.

här alltså fråga ständigt pågåendeDet där detär ärom en process
använda sig deviktigt alltid kunskaperna och inte minstatt nyasteav

gårde analysdata uppbringa.senaste attsom
bör framhållas det arbeteVidare jag redogjort föratt som ovan

såvälkräver tid i tillräcklig omfattning. Förutsatt attsom resurser
anslåstillräckligt med jag modell för bedömningtror attresurser en av

drivmedel kanblandningar klar inom två till fyra år.varaav
Oavsett för utvärderingmetod drivmedelsblandningar påkrävsav

sikt också olika blandningar drivmedel definieras svenskatt av genom
standard kvalitetskrav för eventuellt miljöklassade blandningarsamt att

i den mig föreslagna i lagen drivmedel.anges av om

drivmedelsblandningars21.3 Vissa emissioner

påverkan på klimat, miljö och hälsasamt

Då det för dagvissa i prövade blandningar föreligger emissions-av mer
data för blandningar i allmänhet går det dra slutsatservissaän attm.m.

dessa blandningar alternativa drivmedel. i första hanDe ärom av som
aktuella är:

Alkoholema metanol och etanol i bensin gällandetill gränsvär-upp
den avseende högsta tillåtna syrehalt % % respektive2 3 metanol

%5,5 etanol.
metyltertiärbutyleterEtrar MTBE och ETBEetyltertiärbutyleter

i bensin till gällande gränsvärden tillåtnaavseende högstaupp
syrehalt 2 % ll % MTBE respektive %13 ETBE.
Alkoholema metanol och etanol i dieselolja.
RME i dieselolja.
Alkoholema metanol och etanol dieselolja.tillsammans med iRME

Nedan redogör jag korfattat för vilka i dag kända fördelarproblem och
inblandningarna kan medföra och vilka däravslutsatser jagsom som
mig kunna dra.anser
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i bensinalkoholer ochInblandning21.3.1 etrarav

bensinoch ialkoholerför inblandningdagI etrarsätts gränsen avav
kemiskatill lagenbensin. bilagasyrehalten i Ihögsta tillåtnaden om

för bensin.miljöklassemakvalitetskraven förprodukter LKP anges
miljöklass Enförsyrehalt %tillåten 2högstaförskrivsDär omen

i dagensalkoholer ellervilldetinblandning säga, etraroxygenater,av
på Syrehalten,påverkantillsatsers skildapå dessaberoendebensin kan,

tabell visar denNedanståendegrad.varierande högvolymmässigtske i
uttryckt i volymprocentbensininblandningen itillåtnamaximalt av

olika oxygenater.

tillåtna in-syreinnehållet högstapåavseendeMedTabell 21.1
bensin.ialkoholer ochvissablandning etrarav

MTBE ETBEEtanolMetanolAlkoholer resp.
etrar

13115,5inblandning 3max
volymprocent

inblandningtillmöjlighetenoch därmedbensiniSyrehalten av
SSoch 15 54SS-EN 228svensk standard,ividarereglerasoxygenater

direktiven87/441/EG. I EU85/536/EG ochEU-direktiveni21, samt
intetill 2,5syrehaltmedblandningar massprocentstipuleras att uppen
Omnivå.nationellmedges påfårinblandningarförbjudas. Högrefår

falli sådock dettamåste3,7syrehalten överstiger massprocent anges
på pumpen.

begränsahälsosynpukt tillochmiljö-anledningen, attfrämstaDen ur
medföra ökadekansyrehalthögrebensinsyrehalten i är att en

gällandetill i daginblandningN 0x. Enkväveoxideremissioner uppav
iförändringarnågraskesåledes görs motorerna.kan attutannorm

inblandningfaktor förbegränsande äroxygenaterYtterligare aven
förhållande tillienergiinnehålletalltför "mager",bensinen bliratt

torde dockenergiutbytet. Dettapåverkardetså lågtblirsyrehalten att
finnsutmagringhälsa. Vidochbetydelse för miljöfrågainte avenvara

ökadeförsämrad medblirförbränningenrisk förviss attäven en
följd.emissioner som

närvarande studerassyrehalten förfråganbakgrundMot att omav
nödvändigtjag det inteOil-programEU:s Autoblandinom annat anser
på möjlig-dock positivtfråga. Jagutreda dennaför vidaremig att ser



Blandningar320 drivmedel SOU 1996:184av

heten till ökad inblandning och alkoholer. Jag villetrar ävenen av
framhålla låginblandning såväl alkoholer i många fallatt etrarav som
medför förbättring, till emissionemas påverkan på miljö ochsetten
hälsa. Detta bland då de tack sitt höga oktantal kanannat ersättavare
bensen, kapitel Bensen bl.a. dokumenterat cancerframkallandeärse
leukemi. Det bör också påpekas inblandning minskaratt oxygenaterav
emissionema kolmonoxid CO. I bl.a. Kalifornien har därförav man
föreskrivit viss inblandning bensineni för den skalloxygenater atten av
få användas. Förhållandena i Kalifornien dock inte helt jämförbaraär
med svenska förhållanden.

Jag har vissa fördelar jämfört med alkoholer vidatt etraranser rena
inblandning i bensin och därför också så långt möjligt bör prioriteras

inblandningskomponent. Mängden inblandat alternativt drivmedelsom
förändras inte har högre oktantal alkoholema ochetrarna änmen
påverkar inte det för avdunstningen viktiga ångtrycket. Skall alkoholer
blandas in ångtrycket blir för högt regleras iäven dettautan att
kvalitetskraven för miljöklassema i krävs hosLKP ångtrycketatt
bensinen sänks. kan uppnås förändradeDetta raffrnaderiproces-genom

Vidare de problem med fasseparation, på grund iär vattenser. av
distributionssystemen, kan uppstå vid inblandning alkoholer isom av
bensin mycket mindre omfattning för etrarna.av

aktuella framställsDe kemisk reaktion mellanetrarna genom en
metanol eller etanol och isobuten. Isobuten främst fossil rafñnade-är en
riprodukt, kan fås i samband Till-med utvinning olja.ävenmen av
gången på isobuten i dag begränsad. På grund detta kan baraär etrarav
tillverkas, och blandas in till, mindre kanskedel, till %. Jag5en upp

ändock det med låginblandning lämpligen kanäratt etraranser som en
påbörjas. Förhoppningsvis kan mängden tillgänglig isobuten påäven
sikt öka något. Denna fråga avgörande betydelse förär även av
produktionen alkylatbensin då isobuten råvara för dettaär ävenav en
drivmedel. På något eller några års sikt måste frågorna använd-om
ningen alkylatbensin i arbetsmotorer och eventuellt iäven utom-av
bordsmotorer och snöskotrar behandlas samordnat medm.m. en
värdering behovet i "vanlig" bensin de bästa miljöklasser-etrarav av av

Det bör då klarläggas i vilken utsträckning isobuten kommer attna.
finnas tillgå i vilka proportioner den bör användas föratt samt
produktion eller alkylatbensin. Frågan bör uppdras lämpligetrarav
myndighet eller utredning.

Vid inblandning metanol, etanol, MTBE och ETBE i bensin,av upp
till i fall den på grund den maximalt tillåtnagräns sättsvart som av

bedömning ochsyrehalten, bör beskattning blandnings-avse
komponenterna och inte blandningen helhet.som
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dieseloljai213.2 RME

dock,innebär iform i dieselmotorer. Dettaanvändas ikanRME ren
kanemissionerNOK. NO,ökade emissionerfordon,framför allt äldre av

insprutningenförändringEnergi AB,enligt Lantmännen avgenom
frånemissionermotsvarandeunderskridernivåertillminskas som
medför fordoninteSå får dockdieselolja.användning görasav
kaninsprutningeninställningFörändradavgasgodkännande. av

sammanhangdettapartikelemissioner. Iökademedföraeventuellt även
övervägandetillfrån drift med RMEpartiklarpåpekasbör dock att

dieseloljadrift medföroch inteRME-droppardelen består somav
kanPAHkolvätenpolicykliska aromatiskabl.a.till vilkakolkämor

på hälsapåverkanlägremycketharRME-dropparabsorberas. en
dieselolja. Detdrift medvidemitteraskolpartiklardejämfört med som

kanrelativt lättRMEdropparanledningfinns dessutom attatt tro av
katalysator.iförbrännas

dieselolja. DeniinblandninganvändasocksåkanRME genom
finns flerakapitel 9% RME. Itill 5inblandningenvanligste är upp

redovisade. Detblandningarsådanadrift medföremissionsmätningar
tillupphovnivå intepå dennainblandningframgår där att geren

NOK.emissionerökademärkbart av
harDelsinblandning.förlämpligdenfördelartvåharRME görsom

har dendelsmiljöklass ldieseloljamedi paritetcetantalden ett av
frågannedan tillåterkommeregenskaper. Jagsmörjandegoda om

utföralåtitEnergi ABLantmännenstorlek. Smörjtestercetantalets som
kapitel 15.3.2.iredovisas

dieseloljekvali-tidigarejämfört med"torr"relativtdieseloljaMKl är
medförtdieseloljaMKlintroduktionenunderspecielltharDettatet. av
Förför insprutningspumpar.bl.a.problem attmotortekniskavissa
additiv.smörjandedagtillsätts iproblemmed dettakomma till rätta

till dennahar den,RMEeffektensmörjande gör settgodaDen som
På såmiljöklassdieseloljaiinblandningförlämpligfråga, avsom

fossiltvilkaadditiv,smörjadeinblandning ärkansätt ursprung,avav
inblandningupphöra. Förnivåvissoch vidminskas att avenen

inblandning RMEkrävsupphöraskall kunnaadditivsmörjande aven
redovisatochgenomföralåtitLEAemissionstester%. Detill 8 somupp

% RME.5inblandningendastdockomfattar aven
lag Lagengällandei dagskall enligtDrivmedelsblandningar om

hela bland-frånutgåendebeskattasochmiljöklassasenergiskatt på
% itill RME32inblandningVidegenskaper. änningens merav

slutkok-fördeninträffarmiljöklass l gränsendieselolja övreattav
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285°Cpunkten för hela drivmedelsblandningen överskrids i sådan
omfattning den miljöklassnings- och skattesynpunkt bliratt attur
hänföra till betydligt kraftigare beskattad miljöklass 3 dieselolja.

Den för slutkokpunkten har bestämts blandövre gränsen annat
utgående från på så minska fraktionen kolväten ochsättatt tungaav

i dieselolja. För RME torde slutkokpunkten saknaaromater större
betydelse. RME innehåller inga huvud Attt.ex. överaromater taget.

för slutkokpunkten höjs torde därmed begränsatgränsen vara av
intresse. alltför kraftigEn höjning slutkokpunkten skulle eventuelltav
kunna medföra ökade emissioner. En inblandning till minst 5%upp
RME torde dock kunna detta inträffar. frånDatagöras utan att
kömingar med blandningar dieselolja och RME redovisats iav som
bland kapitel styrker detta.9annat

Genom inblandning i dieselolja kanRME biobaserat drivmedelettav
del fossilt drivmel kanske användningenersätta ett ävensamten av av

fossilt additiv. Detta enligt min uppfattning bådebetydelseett är storav
påmed avseende frågan COz-emissioner klimatpåverkanoch samtom

frågan övergång till fömyelsebara drivmedel.om en
bakgrund det framfördaMot jag blandningarattav ovan anser av

högstRME i dieselolja till % RME bör beskattas utgående från5upp
de bladningskomponentemas egenskaper utgående frånoch inteseparata
blandningens egenskaper. Att jag valt föreslå för inblandninggränsenatt
till %5 beror på det för denna nivå finnsdet mätdata. Detäratt som
kan emellertid inte uteslutas högre inblandning kanRMEatt görasen av

ökade emissioner. måste klarläggasDetta dock analysutan genom av
från kömingar med sådana blandningar. Skulle det visa sigavgaserna

så fallet bör höjning för inblandningär övervägasatt gränsenen av upp
till den då aktuella nivån.

21.3.3 Alkoholer i dieselolja

På för RME kan alkoholerna metanol och etanolsättsamma som
användas i sin form i dieselmotorer, dock krävs enligt tillsatsrena ovan

tändförbättrande additiv.av
Alkoholema kan blandas in i dieselolja. För inte fåäven att en

emulsion de två olika drivmedlen krävs här tillsats så kalladav av en
emulgator.

finns relativt liteDet data från kömingar med die-

lMed slut- och begynnelsekokpunkt här destillationsrest.95 %avses
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Kommunikationsforskningsbe-försel/alkoholblandningar. Inom ramen
gjorts medbiodrivmedelsprogram har dock kömingarKFBredningens

miljöklass% etanol i dieseloljatill 15 avupp
ochutvärderatskömingar har preliminärtdessResultaten av

KONSULT,redovisats BEFRIav

laboratoriumiförsöken har varitSyftet med utröna:att testergenom
väljas för de förstaskallVilket drivmedel testerna.som

medinsprutningsutrustningpåverkardrivmedletvaldaHur det
på Smörjning.avseende

körningkörbarhet vidfordonetspåverkarvalda drivmedletdetHur
på chassidynamometer.

regleradepåverkar emissionernadrivmedletvaldadetHur av
föroreningar.

antalbegränsatharlaboratorietestemafrån resultatenUtgående ettav
förförberedande flottprovkörts ifordon utröna:att

på tillverkning,avseendemeddrivmedlet fungerarvaldaHur det
hantering.lagring ochdistribution,

påverkas detkörbarhetunderhåll ochtillgänglighet,fordonetsHur av
drivmedlet.valda

drivmedlet.det valdapåverkasekonominHur av
drivmedletdetkörbarhetdenförarnaHur accepterar gernyasom

till.upphov

procentigföljande för 15framgårsammanfattningAv rapportens en
miljöklassdieseloljai främstetanolinblandning av

resultatpositivavisaregenskapernasmörjandedeTesterna menav
smörjandedeverifieragenomföras förmåsteytterligare atttester

driftstider.under längreegenskaperna
tillfredställande.och fordonförKörbarheten ärmotorer

Vidpåkörninginte vidförändrasDrivmedelsförbrukningen väg.
förbrukningenökarchassidynamometeroch påtestcellkörning i

något.
%.25medhar minskatPartikelemissionema uppemot

uppåtÖvriga bådeomfattningi litenfluktueraremissionerreglerade
olika fordonendefinns också förvariationerMotsvarandenedåt.och

och motorerna.
denindikerarkarakteriseringenbiologiskakemiska och attDen

i partikelfasenmindreaktivitetenTCDD-receptor ärmutagena,
och svårbcdömd.komplexfasengasformigadenmedan är mer
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Som jag redan redogjort för skall enligt gällande lag drivmedelsbland-
ningar bedömas utgående från hela blandningens egenskaper. Detta
innebär liknande problem jag redogjort för beträffandeatt ett som ovan
inblandning RME i dieselolja uppkommer här. Vad händerävenav som

begynnelsekokpunkten påär grund etanols låga kokpunktatt 78°Cav
sänks till nivå under den i lagen angivna miniminivån. villDet sägaen

MKl dieselolja blir efter inblandning %15 etanol mijöklass-en av ur
nings- och beskattningssynpunkt MK3 dieselolja. Den nedre gränsenen
för slutkokpunkten har på den betydelsesätt övre gränsensamma som
för dieseloljas emissionsegenskaper. Inte heller här tyder dock försökde

gjorts på den undre för slutkokpunkten kanatt gränsensom anses som
relevant för blandningen mellan dieselolja och etanol.

Genom inblandning etanol i dieselolja kan biobaseratettav
drivmedel del fossilt drivmel. enligtDetta minersätta ett ären av
uppfattning betydelse både med avseende på fråganstorav om
COz-emissioner och klimatpåverkan frågan övergång tillsamt om en
förnyelsebara drivmedel.

Mot bakgrund det framförda jag blandningarattav ovan anser av
etanol i dieselolja till högst %15 etanol tillsvidare bör beskattasupp
utgående från de bladningskomponentemas egenskaper och inteseparata
utgående från blandningens egenskaper. Jag dock underlagetattanser

så begränsat ytterligare data från kömingar i såväl bänkär attpass som
i testcell på chassidynamometer och på behövs för styrka de iväg att

från BEFRI KONSULT dragna slutsatserna. Sådana data börrapporten
kunna fram inom cirka och halvt år inom blandtas ett ett annat ramen
för KFB:s biodrivmedelsprogram.

Skulle data vad låginblandning metanol i dieseloljaanser av
och dessa visar någon försämrad emissionsbild intepresenteras, att

föreligger, bör sådana blandningar beskattas utgående från deäven
blandningskomponentemas egenskaper.separata

21.3.4 och alkoholerRME i dieselolja

Vid inblandning alkoholeri dieseloja minskar blandningen smörjandeav
egenskaper jämfört med den redan MKl dieseloljan. Alkoholentorra
förstärker således denna egenskap.

Likaså har alkoholerna cetantal jämfört med dieseloljan varförsämre
kan tillsatsinblandning kräva cetantals höjande additiv.en av

RME har redan påpekats goda smörjande egenskaper och ettsom
cetantal i paritet med dieselolja miljöklass fördelarDeav som
inblandning i dieselolja medför, förutomRME den viktiga fördelenav
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värdeblir därfördrivmedel,biobaserat stortextraatt ett omavav vara
dieselolja.etanol ochblandningtillsättsRME aven

etanolinblandningenförpåpågårmedFörsök sättatt avsamma som
% etanoloch 15% RMEinblandning 5utvärderadieseloljai även av

ingadet villresultat,på positivaförsök visar sägadessadieselolja. Omi
dennajagemissionerförändrade ävenmarginellt atteller anser

komponenternasingåendefrån deutgåendebeskattasblandning bör
helhet.blandningenochegenskaper som

drivmedelblandningarvissaBeskattning21.3.5 avav

iblandningarbedömningmindetförredogjort attSom jag är avovan
dieselolja,etanol i%15dieseloljai% RMEhand ävenförsta 5 men

börbeskattningssynpunktbegynnelsekokpunkt,ochgäller slut-vad ur
blandningskomponentemasfrån deutgåendebedömas separata

kanDettaegenskaper.blandningenshelai övrigtochegenskaper som
energi.påskattlagenkap. 7 §ändring 2genomföras omavgenom en

sådieseloljaetanol iinblandningförunderlagetDock passär av
styrkerdataytterligaredet krävsbedömerjagofullständigt att somatt

Frågankanslutligenfrågan avgöras.innanslutsatserhittills dragna om
samtidig% ochtill kanske 10dieseloljaiRMEinblandning uppav

ofullständigtsådieselolja dessutomietanolochRME ärinblandning av
förslagnågralämnamöjligtdetdagsläget inte attjag iutredda att anser
därmedskulleenergipåskattlagenBestämmelsen ifrågor.dessai om

frågeställningardessastället börändras. lbehövasnabbtriskera att
bland-beträffandeunderlagfullständigafinnsdetförstochföljas när

fattas.beskattningbeslutslutligtböremissionerningama om
beskatt-lämpligtdetjagbedömmer attbakgrunddennaMot som
etanol i%eller 15% RME5inblandningvad gällerningsfrågan av

pilotprojekts-tillämpningenforinomstället lösesidieselolja avramen
jagdieseloljai% RMEtill 5inblandningdispenser. För anseruppav

inblandningår. Förtill 5påkunnabördispenserdessa avatt uppges
medgesbaradispenserinledningsvisdieselolja böretanol i%till 15upp

år.halvtochtilllängst ettettuppsom
till denETBEochMTBEetanol,metanol,Blandningar uppav

frånutgåendebeskattasbörbensinisyrenivåntillåtnahögsta
helhet.blandningenochegenskaperblandningskomponentemas som

på tillpilotprojektsdispenserÄven uppfattningminenligthär kan upp
år tillämpas.fem
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21.4 Slutsatser

Jag det viktigt arbetet med utveckla metod föratt attanser ut-en
värdering såväl blandade drivmedel fortsätter. Detta kräverav rena som

tid framför allt i tillräcklig omfattning. Omatt såavsättsmen resurser
sker torde enligt min uppfattning sådant arbete kunna avslutatett vara
inom loppet två till fyra år. I avvaktan på det nämndaattav ovan
utvecklingsarbetet genomförs och metod för värdering blandadeen av
drivmedels miljö- och hälsopåverkan fram det viktigt intetas är att
tillämpningama drift med åtminstone vissa blandningar drivmedelav av
begränsas.

Enligt uppfattningmin exempelvis låginblandning alkoholerär av
och i bensin bra minska bensinavgasemas påverkan påetrar sättett att
klimat, miljö och hälsa och introducera förnyelsebara drivmedel påatt
marknaden. Jag här i första hand bör välja inblandningattanser man av

MTBE och VadETBE. beträffar den högsta möjliga inbland-etrama
ningen regleras den i olika sammanhang på sådant jag valtsättett att

vidare diskutera frågan. Jag dock positivt på ökad in-att ser en
blandning kräverDetta dock förändrade kvalitetskrav företrar.av
bensin de bättre miljöklassema.av

Såväl alkoholemaRME metanol och etanol kan blandas isom
dieselolja. förbättrarRME de smörjande egenskaperna och har ett
cetantal i paritet med dieselolja miljöklass Detta egenskaperärav

önskvärda såväl för diselolja miljöklassär l försom ren av som
dieselolja med inblandning alkohol.av

Den förhöjning slutkokpunkten alternativt sänkning be-av av
gynnelsekokpunkten sådan inblandning medför jag intesom en anser

relevant i sammanhanget.som
Mot bakgrund i dag tillgängliga data jag vidattav anser man en

inblandning %till 5 RME eller %15 etanol i dieselolja vadav upp
beträffar kokpunktsintervallet och beskattningsfrågan inte skall påse
blandningen helhet i stället de enskilda blandnings-utansom en
komponenterna.

Att just detta intervall valts beror på data finns tillgängliga. Omatt
data visar på högre inblandning kanRMEatt accepteras utannya en av

drivmedlets emissioner ökar påtagligt bör tillämpasatt synsättsamma
för denna blandning.

inblandning etanol krävsFör det dock enligt min uppfattning attav
ytterligare körningar och analys inom detman genom av avgaserna

halvt åretoch bekräftar och underbygger de i dagnärmaste ett ett
dragna slutsatserna.

Även samtidig inblandning RME och etanol i dieselolja harav
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emissions-sådan blandning krävskunna bedömadiskuterats. För att en
oförändradeoch på ifram visarOm sådana datadata stort setttasm.m.

medjämförelsesådan blandning imedfrån driftemissioner en
blandningarnablandning pådennabördieselolja sättäven samma som
komponenter-från de olikautgåendebeskattasdiskuteratjag ovansom

blandningens.egenskaper ochnas
inteförutsattetanol i dieseloljaochRMEInblandning attär,av
brauppfattningenligt minförsämras,påtagligtemissionsbilden ettvara

förnyelsebaradärmedbiobaserade ochintroduktionpåbörjasätt att aven
drivmedel.

pilotprojektsdispenser. FörBeskattningsfrågan bör lösas genom
uppfattning dispenserminbör enligt% RMEtill 5inblandning av upp

dieseloljaetanol iinblandningår.till 5 Förpåkunna anseravuppges
ochtilllängstinledningsvis bör medges ettdispenserjag att uppsom

halvt år.ett
dieselolja börmetanol iinblandningfram förmån dataI den tas av

kokpunktsintervallet.gällerdär vadgällabetraktelsesättsamma
drivmedelblandningardrivmedel börförPå sätt avrenasomsamma

ske.så kanuttalatimportören/tillverkarenfordon däranvändas i attbara
börbensinoch ETBE ietanol, MTBEmetanol,Inblandning uppav

beskattasochbensin bedömassyrehalt itillåtenmaximalförtill gränsen
blandningenegenskaper ochblandningskomponentemasfrånutgående

pilotprojektsdispenser.medbör lösasBeskattningsfråganhelhet.som
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lagförslagetAllmänt22 om

förslagsammanfattadeMina

miljöklassningenlagendrivmedel inrättas. IlagEn tas avom
miljöklassningenförs vidareTill lagendrivmedel in.alternativa
miljöklassningenochskatt på energi,lagendieselolja, från omav

kemiska produkter.i lagenfrån bilagabensin omav

tillförslagMiljöbalksutredningensremissbehandlasnärvarandeFör
riksdagentillpropositionöverlämnaRegeringenmiljöbalk. att enavser

reglernaföreslåsbetänkandetEnligtvåren 1997. attunder om
1985:426till lageni bilaganintagnabensin,miljöklassning ärsomav

förSkäletbilavgaslagen.tillLKP, försprodukterkemiska överom
bilagor.innehållabalken inte börbetänkandetidetta attvaraanges
mindresåledesspecifikationer,tekniskamed dessbilaga,LKP:s passar

ramlag.karaktärenharmiljöbalken,inväl i avsom
be-liksombestämmelserna,nämndastället deföreslår iJag att

lagenidieseloljamiljöklassningrörandestämmelserna m.m.av
lagtillförsenergi LSEpåskatt1994:1776 över omnyenom

drivmedlen.alternativaomfatta deskalldessutomdrivmedel, som
renodladtillkanlagflera: EnförslagetSkälen för görasär enny

bestämmelsernadåfallet idag,med vadjämförtmiljölag är omsom
tillsyns-minstskattelagstiftning. Intefinns ideldrivmedel till stor

tillsynenönskvärtsåledesdetta. Detfrågorna motiverar attär av
ochmiljö-ikompetensmed särskildmyndighetdrivmedel utförs enav

iförändringarföreslåingåttuppdrag harhälsoskyddsfrågor. mittI att
enkelhet.ochenhetlighetuppnå högre gradregelsystemet för att aven

Även dettasvåröverskådlig.splittrad ochi dagBränslelagstifmingen är
drivmedelpåkravtekniskasammanförai sig skälförhållande utgör att
resultera iförväntasAutoOillag. Arbetet inomochtill sammaen

gällervadbl.drivmedeln,traditionellamiljökrav på deskärpta a.
behovuppkommerframtidenbensenhalt. det ioch När attsvavel- av
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ställa ytterligare kvalitets- och miljökrav på drivmedel och koppla dessa
till miljöklassningssystemet det ändamålsenligt införaär dessa iatt en
och lag. Det bör vidare vissa regler i för-övervägassamma om
ordningen motorbensin och förordningen 1976:1055 svavel-om om
haltigt bränsle, vilka båda i viss omfattning behandlar kvalitetskrav,
skulle kunna föras till den lagen. I avvaktan på arbetetöver medattnya
följdlagstiftning till miljöbalken avslutas, föreslås dock inte någraatt av
dessa bestämmelser förs till den föreslagna lagstiftningen.över nu

Om förhållandet mellan lagen skatt på energi, miljöbalken ochom
den drivmedelslagen följande På grund in-är säga.att attnya av
delningen i miljöklass skatteuttaget bör i miljöklasser-styr parametrarna

i lag. Av de skäl anförts det enligt min bedömningärna anges som
mindre lämpligt bestämmelser till skydd för miljö och hälsaatt ange av
förevarande slag i skattelag. Frågan därefter hur omfattandeären en ny
lag drivmedel börom vara.

Enligt kap. miljöbalken skall2 l § balken tillämpas på verksamhet
kan motverka de förutsättningar för uppnå balkens mål somattsom

i kap.l 1 § andra stycket inte följer balken ellerannatanges om av
författning. Sistnämnda stadgande bl.a. människors hälsaattannan anger

och miljön skall skyddas. balken finnsI också särskilda bestämmelser
kemiska produkter. För motverka utsläpp lufteni föroreningarattom av

bemyndigas regeringen i 14 kap. meddela föreskrifter23 § attex.
bränslen gäller förbränning, handel, överlåtelse eller importom som
behövs med hänsyn till skyddet för miljön och hälsan. I andrasom

stycket regeringen kan överlåta myndighet eller kommunattanges en
meddela sådana föreskrifter. Paragrafen 1 §att närmastmotsvaras av

lagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle. Utredningen förutskickarom
i betänkandet det finns anledning återkomma frågantillatt att om
balkens förhållande till speciallagstiftning. Detta kommer ske iatt ett
kommande betänkande.

Balkens regler alltså tillämpliga på hanteringen bränslen ochär av
all verksamhet förknippad därmed. Således gäller samtligat.ex.
aktsamhetsregler i dess kap.3 Det tänkbart delarär göraatt av
miljöbalkens regelsystem direkt tillämpligt på den lagen. Frågan ärnya

det nödvändigt med tanke på den utredningen valt vad gällerär vägom
balkens tillämpningsområde. Reglerna tillsyn i balken enligtom anges
förslaget "en myndighetsutövning syftar till säkerställaatt attvara som
denna balk och föreskrifter, domar och beslut har meddelats medsom
stöd balken efterlevs.". Det förefaller ändamålsenligt göraattav mer
de föreslagna 23 kap. och kap.24 i miljöbalken direkt tillämpliga på
den föreslagna lagen i stället för utforma tillsynsregler i lagen.attnu
Vilken lagteknisktväljs bör i den vidare beredningenväg avgörassom
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inledningsvis erinrahar jag förförslagen. lagförslagetI stannat attav
kapitlen i förslagetoch de nämndaregler gällerbalkens göraattattom

på tillsyn och avgifter.direkt tillämpligttill miljöbalk
uttryckligen fråni balkenalternativ naturligtvisEtt är attannat

dåbränslen/drivmedel,tillämpningsområde undantabalkens som
dethar dock antagitden lagen. Jagskulle regleras iuteslutande attnya

Särskildapå mitt arbete.önskvärd inriktningickealternativet är en
frågorgällernödvändiga, särskilt vadskulle bliöverväganden om
för arbetetutanförvilka liggeraktsamhetsbestämmelser,allmänna ramen

drivmedel.alternativautredninginom denna om
dethar jag bedömtanförtsbakgrund det mestMot somsomav

speciallagtillbränslenmiljöklassningenändamålsenligt göraatt enav
ändras intePå såmiljöbalken.knyts tillpå eller sättsättannatettsom

jämfört medbränslenför regleringenprincipernagrundläggandede av
innehållabaraalltså ikommeridag.förhållandena Lagen attstort sett

olikafördefiniera miljöklassemaförspecifikationertekniska att
dessutomtillämpningsområde har jaggäller lagensbränsleslag. Vad

betydelsendrivmedel iomfattaden tillinskränkaför attattstannat
alltså inteomfattarfordon.motordrivna Lagendriftförbränsle av

avseddabränslenvarmedmotorbränslen, är attgenerellt somavses
ochluftfartygfartyg,fordonmotordrivnasåvälanvändas i som

praktiken iimed dethar främststationära Detta göra attattmotorer.
f.n.fordonmotordrivnaanvänds i äroljorhuvudsak endast är somsom

omfattatendastutredningsuppdragmittVidare harmiljöklassade.
drift fartygavsedda förmån bränslenvadfordonsbränslen. I är avsom

böromfattas därförfårdrivmedelslagendenoch luftfartyg även nyaav
anledningafinnaskan dockuppdrag. Detutanför mittligga attanses

ändamålför sådanaavseddautsträckning bränslenvilkeniöverväga
gäller bensin,lagen.regleringen i den Detsammaskall omfattas nyaav

enligtmiljöklassningomfattasnuvarande regler i LKPenligt avsom
motordrift ellerförbränslettill den lagenbilagan är avsett upp-om

värmning.
avståvalthar jagdrivmedlen,de alternativavad gällerSlutligen, att

iinfoga dessakunskapsstadiumnuvarandefrån på gemensamtettatt
stället harbränslena. ltraditionellamed detillsammansmiljöklassystem

miljöklassatlagtexten,drivmedel på visst ialternativajag definierat sätt
Miljöklass-och bensin.med dieseloljajämförelsedessa gjortsamt en

syftetmiljödeklaration medtills vidare slagssåledesningen attutgör en
hälsoförde-ochdrivmedlens miljö-bedömningenvägledning vid avge

standardise-utökas allteftersomdrivmedel kanalternativalar. Antalet
regelrättikan de inordnasoch så småningomfortskriderringsarbetet ett

till skatteuttag.direkt kopplingeventuellmedmiljöklassystem en
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Eftersom de alternativa drivmedlen jämförs med de traditionella och
inte inbördes eller i förhållande till olika kvaliteter inom samma

har klasserna åsatts bokstavsbeteckningardrivmedelsslag i stället för
ånyo betonas klassificeringenbör de alternativaDet attnummer. av

drivmedlen bör kompletteras med kvalitetskrav såparametrar snart
utredas i särskildmöjligt. Detta bör ordning. Som utvecklats isom

dentidigare kapitel, jag miljöklassning jag föreslårattanser som
beträffande alternativa drivmedel bör kombineras med användning av

styrmedel. praktiken kommer detta, bakgrundekonomiska I mot av nu
förhållanden på området, sannolikt innebära reglernagällande att att om

alternativa drivmedel i den direktmiljöklassning lagen inteav nya
tillämpliga för skatt LSE.kommer enligt Däremotatt uttaget avvara

miljöklassningen bör kunna vägledande för regering-jag att varaanser
förvilka alternativa bränslen kan komma i frågabedömning av somens

för s.k. pilotprojektdispenser.skattelättnader inom ramen
behandlastill lag miljöklassning drivmedelFörslaget omny av

författningskommentaren, kapitel föreslagna lageni 28. Dennärmare
i LSE. lagstiftning läggsföljdändringar Förslag till sådanmedför vissa

fram mig.dock inte av
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Framtidsutsikter för23 dimetyleter
DME

slutsatsMin sammanfattade

för diesel-kan bra drivmedeltyder på DMEMycket ettatt vara
på miljö och hälsa.låg påverkanmedmotorer en

DMEhar dimetyletermed utredningenUnder mitt arbete rönt ett
fortfarandeframförts dock underlagetSom redanintresse.växande är

Även mycketkanmiljöklassning inteså ofullständigt göras.att omen
för dieselmotorerutomordentligt drivmedeltalar för DME är ettatt

reglerade och ickeanalysfler kömingar medbetydligtkrävs dock av
ochpå miljöpåverkaninnan DME:sföroreningar ireglerade avgasema,

omfattningi tillräckligdata finns tillgängligaNärhälsa kan klarläggas.
drivmedel.alternativapå övrigautvärderasbör DME sätt somsamma

vaddrivmedel såvälkunskaperna DMEförbättraFör att om som
har utredningenoch miljöegenskaperanvändningproduktiongäller som

ochsammanfatta egenskaperuppdragUtveckling AB igivit Strateco att
för DME.förutsättningar

ref.huvudsakliga slutsatserna iredovisas deNedan rapporten,
betänkan-bilagedel tillåtergiven ihelhet finnsi sinRapporten separat

det.

Produktion

Hittills harde flesta kolföreningar.kan tillverkasDME är avgas somen
Ingenjörsfirmanfrån metanol framställdproduceratsDME naturgas.ur

framhar dock tagitHTAS, utanför Köpenhamn,ASHaldor Topsöe en
Påkatalytiskdirekt från påproducera DMEmetod för väg.naturgasatt

efter avskiljningmetanolsteget. Biogasfördyrandeså undviks det ärsätt
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koldioxid C02 lika användbar för produktion DMEav av som
naturgas.

kan användas råvara för små anläggningar medanBiogas som
förgasning kolråvara föredra vid produktionsvolymer.är att storaav
HTAS biogasanläggningar med produktionsnivåer underbedömer att

GWh år kan framställa DME till lägre kostnad vad20 äränper en som
fallet för produktion metanol.av

från måste tillförseln enligt StatecoVid produktion naturgas av gas
m3 COz/NOuppgå till 000 till 3 500 timme medUtveckling 3 ettper

på % för de verkligt storskaliga driftfördelama skallinnehåll 35 att
uppnås.

för DME relativt resurssnål, vilketProduktionsprocessen ärär ett
skall kunna hållasför priset lågt.grundkriterium att

Kostnader

tillproduktionsanläggning för cirka 15 00050 DME dagEn ton per
för med sig investeringskostnad på till 30år 2020 000 ton enper

likaenligt uppgift % lägre fördollar. 25miljoner Detta storär än en
volym kan förse cirka stadsbussar, 3 000metanolanläggning. Denna 800

distributionsbilar eller 3 000 taxibilar med drivmedel.
pekar påAMOCO har gjort uppskattningarHTAS och attsom

för produktionskostnadenproduktionskostnaden DME endast överstiger
uppskattningsvis kronormarginellt, med till 0,30för dieselolja 0.10 per

dieselekvivalent.liter

Distribution

med DettaDistribution sker påDME sätt motorgas.av samma som
dagipå distributionssysteminnebär kan bygga detatt systemet som

kostsam-för någotanvänds för Tankstationema DME ärmotorgas. mer
fördieseloljetankanläggning, billigareför änän separat menma en

volymenochnaturgas/biogas. Trycktankarnakomprimerad är tyngre
iför dieselolja. Volymenför DMEska inrymmas är stortstörre änsom

komprimeradmindre volumniös förmed etanollikvärdig änsett men
naturgas/biogas.

hälsoegenskaperSäkerhet och

kanförångandehudkontakt medVidoch giftfriDME är torr gasgas.en
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i för-luft lägger den siguppstå. Dåfrostskador änär tyngregasen
ellerDå inte hellerbrunnar ochdjupningar, synsgropar. gasensom

därför ske medMärkning börrisk för antändning.luktar finns det
ungefärsäkerhetsriskema fodrasmotverkaluktämne. För typatt samma

tillämpas försäkerhetsregler motorgas.somav

Miljöegenskaper

provomgångar med DMEtvåresultatenredovisasNedan av

23.1Tabell

PartiklarNOXHCRes./Av- COEuro III

gas

5 0.10.62.0IIIEuro
0,053.850.2kataly- 2.17DME, utan

sator

Tabell 23.2

NO, SotHCCOAusi 100US FTP 75,

02 00.040.6katalysatorDME, med
0-7 0.0240.070.3Diesel, med katalysator
0-2 0.041.7 0.04ULEV

kompres-medförlättare, vilketsjälvantändningencetantalHögt attgör
verkningsgrad.försämradsänkassannolikt kansionen utan

formerande komponenterpartikelinnehåller ellerinteDå DME sot
NOx-partiklar. Andelen"trade-0ff-förlusterfärrefinns t.ex.som

med sänktaökasdärmedEGR kanrecirkulerade avgaser
påheller ökaverkar inteHC-emissionernaföljd.NOx-emissioner som

metangasdrift.vidsättsamma som
emissioner interegleradeoch andra ickealdehyderFörkom ärsten av

redovisade.
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Marknaden

Marknaden för begränsas i dagDME bristen på billig DME. Dåav
DME till övriga användningar, drivgas i sprayburkar, hart.ex. som en
tämligen liten omsättning kommer sannolikt produktionen för driv-
medelsbruk bli dominerande på världsmarknaden, ocksåoch därmedatt
prisledande.

på några årDME kommer inte finnas tillgängligt iännu att stora
påvolymer marknaden. Det gäller därför inte skapa föratt stora

förväntningar användarna inte orkar på.väntasom
Försörjningen DME kan lika god för olja och bensinvaraav som om

producerar den naturgas.man av
bakgrund lågaMot de relativt produktions- och distributionskost-av

nadema i förhållande till andra alternativa drivmedel, möjlighetensamt
fasa in bioråvara i produktionen bör för såvälDME attraktivtatt vara

samhället användarna.som

scenarierRoller och

För skall få plattform på den svenska eller internationellaDMEatt en
drivmedelsmarknaden krävs Strateco fårenligt Utveckling denatt en
stark huvudman. också viktigt blundar för eventuellaDet inteär att man
svårigheter. Vidare krävs tillgång till distributions- och marknadskana-
ler.

Framtida avgaskrav för dieselfordon, med III-kravEurotunga som
kommer kunna innebära påfrestningar på dennästa steg, att stora

europeiska produktionsapparaten för dieselolja. Europia, oljebolagens
europeiska samarbetsorganisation, har pekat på olika möjligheter för
oljebolagen vidga sin intressesfär och bredda sitt sortiment bl.a.att mot
DME.

23.1 Slutsatser

Den redovisade styrker min uppfattning DME kanrapporten att ettvara
mycket drivmedel förbra dieselmotorer, med låg påverkan på miljöen

hälsa.och
angivna kostnaderna vid produktionDe direkt från utanprocessgas,

relativt låga i jämförelsemetanolsteg, med övriga studerade altemati-är
introduktiondrivmedel. En DME skulle därmed kunnaavva genom-

sänktbehov drivmedelsskatt. påpekasföras Det bör dockutan avsamma
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blirvarvid DMEfrånpå produktionbyggerberäkningarna naturgas,att
förgasad biomassaProduktion frånfossiltmeddrivmedelett ursprung.

högre.betydligtkostnaden blitorde dockmöjlig. Dåfulltdockbör vara
kräverintroduktionpåpekandetvikt vidocksåfästerJag attstor en

förrelevantjaghuvudman. Dettastarkfrån äruppbackning anseren
drivmedel.alternativasamtliga
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Utländska erfarenheter alternativa24 av

drivmedel

sammanfattade slutsatserMina

påbörjats detintroduktion alternativa drivmedelEfter äratt aven
drivmedel elleruppstår brist sigangeläget det inteatt av vare

in-för drivmedlet. viktigaste vidfordon anpassade Det en
samhälletoch långsiktiga signaler fråntroduktion dock tydligaär

ekonomiska Spelreglerintressenter detill olika avsessomom
långtillåts ligga fast under tillräckligtdessagälla, samt att en

introduktionsperiod.

närvarande i radhar eller används fördrivmedelAlternativa använts en
och dåPå kontinenten,Beroende på land varierar utbudet.olika länder.

Österrike, biodieselså kalladTyskland, Italien ochfrämst Frankrike, är
den i daghand rapsmetylester RMEi förstadet vill storasäga

med biour-baserad på etanolEtyltertiärbutyleter ETBEprodukten.
framgång bl.a. Frankrike.dock på kraftig ietanoldelenavser ärsprung

Även finns, och ökar år från år.drift med naturgas
drivmedlet.det alternativaför närvarandeI USA störstaär motorgas

valtalternativa drivmedel harvätskeformigaVad gäller attman
metanol frånalkoholer och då i första handsig påkoncentrera

framgångsrik och i daghar dock inte blivitMetanolsatsningennaturgas.
gå till etanol i första handUSA påpå många håll i väg överattär man

kapitelfrån majs, 25.jäsning av se
Även på metanol och i Kinahar valti Japan övervägeratt satsaman

framtida drivmedel för den ökandemetanoldag starkti ettsomman
fordonsparken.

för cirka 20 sedan etanol jäsningBrasilien valdeI man av
och sockerframställningfrån sockerrörsodlingprodukter ettsom

alternativ till bensin.
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Orsakerna till de olika valen drivmedelsaltemativ har varierat.av
i förstaUrsprungligen det hand energiförsörjningsfråga. USAvar en

önskade minska oljeimporten och möjligt övergå till produktiont.ex. om
från inhemska råvaror. Brasilien det förutom energiförsöijningenI var

få för sockerproduk-fråga avsättning delar denäven atten om av egna
diskuterar fordonsdrift alkoholer i visstionen. När vi i dag med detär
Sverige Canada ochmån på grund tillsammans med bl.a. Finland,attav

råvamtillgång form viUSA har mycket i skogsråvara, vilkenstoren av
på olika önskar tillgodogörasätt oss.

fördelar miljö-På år har de alternativa drivmedlensäven ursenare
Fråganoch hälsosynpunkt kommit spela allt roll.störreatt omen

frånnettoemissioner koldioxid C02, övergångminskade av genom en
fossila till biobaserade drivmedel, i dag högt prioriterad.är

Miljö på Komminikations-SDAB Transport och har uppdrag av
forskningsberedningen KFB gjort sammanställning och analysen av

några sammanfattas kort ierfarenheterna från länder, Nedan
erfarenheter.redovisaderapporten

Brasilien24.1

Huvudproblemet vid uppbyggandet det så kallade Proalcoolav
brukar kallas "frågani Brasilien det för hönanprogrammet var som om

och ägget". Varför bygga fordon drivmedlet till dem saknas,när
respektive varför bygga stationsnät för drivmedel det saknasnärettupp
fordon för drivmedlet

I Brasilien har i olika valt såväl blandade drivmedeletapperman
företrädesvis % etanol i bensin, E2222 drivmedel 96som rena

Genom starkprocentig etanol, E96. statlig styrning har försökten man
undanröja olika problem.

Under antal år i slutet sjuttiotalet och början åttiotaletett av av
såldes i bara bilar avsedda för drift med etanol E96. Istort sett ren
dag försäljningen sådana bilar i under 5 %.är stort settav nere

kollapsat fleraEtanolmarknaden har gånger och olika anledningar,av
bland på grundannat av:

Brist på bilar för renetanoldrift.
fulltMissnöje med bilar inte för drift medanpassats utsom

renetanol.
på fordon för renetanoldrift.Högt pris
på det drivmedlet E96 jämförtHögt pris med blandaltemati-rena

E22.vet,
Oro till driftför brist på renetanol E96 fordon.av
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Brasilien på antingen eller E22. Ingendag körs fordonen i E96I annan
bensin saluförs.

introduktionen etanol i Brasilienkan drasDe lärdomar avsom av
enligt följande:sammanfattas i rapporten

långt perspektiv.drivmedel måste iBeslut alternativa ettsesom
baseras påproduktion drivmedel kan inteFrågan inhemsk avom

råoljepriser.och oberäkneligaosäkra
nödvändig viddrivmedelmed produktion andraSamordning ärav

rafñnaderierna.
styrmedelpå ekonomiskamycket positivtKonsumenterna reagerar

policypå långsiktigkapital- och driftskostnaderpåverkar samtsom
dessa.förenlig medärsom

första omdömenamycket känsliga för dekanKonsumenterna vara
alternativa drivmedel.drivs medbilar somom

bland de intressentemafinns enighetviktigt detDet störstaär att en
införandebeträffande m.m.

dock varitharmed ProalcoolproblemetDet programmetstörsta
fordonefterfrågan på såvältillgång ochmöjligheten balanseraatt som

drivmedel.

USA24.2

metanol iintroduktionenerfarenheter frånproblem ochBeträffande av
kapitelUSA 25.se

graddrivmedel i högalternativapåverkas utvecklingenUSAI avav
allt frångällerdessa frågor. Dettaförordningarde lagar och styrsom

bensinipå inblandningluftkvalitet, kravstandarder för oxygenaterav
drivmedel imed alternativaantal fordon drivnaoch krav på visst större

försälj-på minstaemissionskrav på fordon och kravtillfordonsflottor
kravuppfyller dessafordonning m.m.somav

få i gångomfattande subventionerrelativtförsökTidigare att genom
någralett tillför fordonsdrift har inteetanolproduktion störreaven

kommit tillproduktionen har inteframgångar och procenten avupp
behövs fortfarandeårs produktiondrivmedelsmarknaden. Efter 10

bensin,konkurrenskraftigbioetanolsubventioner för gentemotgöraatt
produktion från majs.effektivmyckettrots en

startade år omfattan-DOE 1994of EnergyDepartment ett program
och kommersialisering i syftedemonstrationutveckling,de forskning,

biobaserade drivmedel. Programmetanvändninguppmuntraatt av
och förordningarpå de lagar reglerarutsträckningibygger stor som
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drivmedelsfrågoma. Programmet genomförs tillsammans med industrin
och övriga berörda intressenter. DOE konstaterar i programmet att
biodrivmedel med nuvarande teknik och marknadsförhållanden bara kan
konkurrera med bensin och dieselolja under speciella förhållanden och
under förutsättning subventioner olika slag biodriv-Föratt attav ges.
medel skall få möjlighet etablera sig på USA-marknaden fodras,att
enligt DOE, eller flera följande saker inträffar:att en av

Förbättring teknologi för odla biomassa och för konverteraatt attav
denna till drivmedel.
Höjningar de i dag låga priserna på bensin och dieselolja. literEnav
bensin kostar USAi cirka 25 % det svenska priset.av
Intemalisering de verkliga fördelarna med biodrivmedel. I dagav
beaktas inte fördelar beträffande C02 och minskad oljeimport.

mångaDe och strategier för alternativa drivmedelnya program som
under år beslutats i USA betydligt omfattande vadär änsenare mer
många i kanEuropa föreställa sig. Tillsammans innebär de oerhörden
potential för framtida förändringar drivmedelsförsörjningen. Så längeav
de drivmedlen förblir dyrare dagens konventionella drivmedelännya
kommer de dock inte kunna införas i omfattning. Det inteatt större är
politiskt gångbart i USA föreslå höjningar drivmedelsskattema.att av
Så länge inte intemaliserar drivmedlens kostnader kommerexternaman
således inte några genomgripande förändringar ske drivme-att av
delsmarknaden.

För alternativa drivmedel skall kunna introduceras krävs ocksåatt
aktivt frånstöd starka intressegrupper. Vidare krävs inte främstatt man
bedriver konkurrens "internt" mellan de olika alternativa drivmedlen

inriktar sig på tillsammans konkurrera med dieselolja ochutan att
bensin.

24.3 Frankrike

År 1992 presenterades i det franska parlamentet förslagett om
obligatorisk inblandning biodrivmedel i såväl bensin dieselolja.av som
Som resultat detta förslag uppdrogs förre chefen för Renault,ett av
Raymond snabbutredningLévy, framtidsutsikterna förgöraatt en av
biodrivmedel Frankrike.i Lévy-rapporten blev klar och har1993
kommit det grundläggande dokumentet för fransk politik inomutgöraatt
detta område. konstateradeLévy bl.a. biodrivmedlen i dagsläget inteatt

konkurrenskraftiga bensin och dieselolja, de troligen,är mot attmen
förutsatt kraftig satsning på forskning och utveckling, kan bli det påen
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förespråkade Frankrike i första hand skulleårs sikt.10 till 15 Lévy att
på RME.satsa

År 1EnergieAGRICE Agriculture Chimiebildades1994 etpour
produktionskost-forskningssamverkan arbeta för sänktaför att genom

fastslagit Frankrike förbiodrivmedel. AGRICE harnader för attatt
fossilamålsättning % Europas5klara ALTERNERs ersättaatt av

biodriv-måste införa skattelättnader förbiodrivmedeldrivmedel med
för förbättra biodriv-landets forskningsresursermedel samla attsamt

satsning på RMEkonkurrensförmåga. AGRICE har förordatmedlens en
införa 000kortsiktiga målsättningen för RME 400och ETBE. Den är att

tillmotsvarande siffra 160 000år. För ETBERME inom 5 ärton
år.320 000 ton per

RME ioch etanol i bensinETBEInblandning samtävenav
teknik Frankrike. Erfarenheternadag etablerad idieselolja i attär av

påsåFrankrike har varit godabiodrivmedel iinföra satsaratt man nu
bensin från årdieselolja och ETBE iinföra RME iobligatorisktatt

drivmedelsskatt.befrielse från Ihuvudförutsättning därvidEn2000. är
näringslivetfrån början involveraefter redanFrankrike strävar attman
samarbete isöka internationelltbiodrivmedelsprogrammeti samt att

kostnaderna.syfte bl.a. minskaatt

FoU-samarbeteInternationellt24.4

Internationelltfrån SDAB,utdragNedan redovisas rapportett ur en
framversion, tagitspreliminärdrivmedelsamarbete rörande somm.m.

på uppdrag NUTEK.av

Bakgrund

sker i dagdrivmedelområdet alternativaarbete inomSveriges FoU-sam
projektmultilateralaExempel på tidigamultilateralt.huvudsakligen

COST. Undereldrift finns inomaltemativadrivmedel ochavseende
International Energyförsamarbete inominleddes1980-talet även ramen

IEA.Agency,
europeiskadetförgick med i EU har intressetoch med SverigeI att

energimyndighetenfranska miljö- ochviktigare. Densamarbetet blivit
tagit1996EU/Altener underfinansiering frånhar medADEME ett

frågaieuropeiskt och globalt samarbeterörandeantal initiativ om
höstenNUTEKdirekt följdbiodrivmedel. Initiativen är en aven av

Transportation.Workshop "Biofuels forInternationalanordnad1995
Market".From R D to
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International Energy Agency IEA

Inom IEA medverkar Sverige aktivt i FUD-program inom följande
samarbetsavtal: Implementing Agreement IA Bioenergy l978- ,on
Alternative Motor Fuels 1984- Hybrid and Electric Vehiclessamt
1993- . Inom Bioenergy samarbetar länder och inom Altemati-sexton

Motor Fuels tio länder. Det avtalet, Hybrid and Electricnyasteve
Vehicles, innefattar tio länder.även

Under år 1996 har inrättats särskild "Steering Groupen on
Transport" med uppgift samordna de FUD-programatt berörsom

I ingår ordförandenatransporter. istyrgruppen Executive Committees
för respektive samarbetsavtal.

European Union EU

Inom EU medverkar Sverige för närvarande i fåtal projekt inomett
alternativa drivmedel Följande F oU-program kan exempel.utgöram.m.
ALTENER för alternativär energi. Svenskaett konsultföretagprogram
m.fl. medverkar i projekt avseende biodrivmedel. FAIR är ett program
för jordbruk och fiske. LRF och SLU med i några projekt,är som
perifert kan beröra biodrivmedel. Inom JOULE, energiforskning,
medverkar industriföretag i projekt under rubiken "Rational Usem.m.
of Energy in Transport". Av dessa projekt de flestaavser
elfordon/batterier.

Ett de projekten inom THERMIEstörre ZEUS. Här medverkarärav
Stockholms stad i utvärdering olika fordon och alternativatyperav av
drivmedel.

International Symposia Alcohol Fuels ISAFon

Sverige initiativtagare till "The International Symposia Alcoholvar on
Fuels", ISAF. förstaDet symposiet arrangerades SMAB/SDAB iav
Stockholm Sverige1976. anordnade hösten 1995 Internationalen
Workshop "Biofuels for Transportation. From R D Market" ito
Saltsjöbaden i samverkan md ISAF, NUTEK, EU/Altener och IEA.
Senaste ISAF-mötet hölls år i Sydafrika,1996 planeras hållasnästa att
i Kina år Sverige1998. har viss möjlighet anordna ISAF år 2000.att
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initiativNågra nya

NetworkN TBEuropean

År ADEMEenergimyndighetenochfranska miljö- ettdenstartade1994
InformationCoordinateNetworkNTB-nätverk "Europeaneuropeiskt to

theNTBTechnical BaniersIdentify Non toorderExchange in to
EU/Altener.finansieradesBiofuels". DetLiquidofDevelopment av

medländer/organisationereuroopeiskanio treDeltagare somvar
medplanerasoch Fas 3januari 1997avslutas iFas 2observatörer. nu

identifieras.kande hinderundanröjamålsättning att som
partnershipbasedshould benetworkNTB"The European on

compani-oilbiofuel producers,farmers,economic playersthebetween
theinvolved inauthoritieslocaland system,manufacturersmotores,

kanföreslagitsharprojektnioBland desupport".publicwith som
Comparativevegetable metylofStandardisation ester, assess-nämnas:

NetworkCitiesCleanReformulted gasoline,emissions,biofuelsofment
harNUTEKwith Europe.EasterninformationofExchangessamt

med andrasamverkaniarbetetdet fortattadelta ianmält intresse att
intressenter.

BiofulesLiquidInternational Secretariat on

ADEMEfranskaeuropeiskt, harnätverketföregåendedetMedan är rent
"Intemationalnätverkglobalttillinitiativettagitockså ett mer

InternationelladenunderInitiativetBiofuels".LiquidSecretariat togson
tänktArbetet1995.ordnade hösten attärNUTEKWorkshop som

gå vidare.börhurtill Altenerförslagmed1997juliavslutas ett man

CooperationEthanolSwedishFrenchBrazilianAmerican ---
brasilianska,amerikanska,antalundertecknade1996novemberI ett

understanding""Memoranda oforganisationersvenskafranska och om
etanol.rörandesamarbete

deltagandet tillfransk-svenskadethand utvidgaefterAvsikten är att
effort"jointMålsättningeneuropeiska länder.flera är att engenom

development,economicglobalexpandallianceinternationalbuild toan
of tradeinternational balancetheand improveenvironmentclean the

ethanol".ofthrough the use
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Framtida svensk medverkan i internationella projket

För det fall i Sverige gå vidare med utveckla alternativaattman avser
drivmedel såsom biodrivmedel, eldrift för på sikt införaattm.m.
dessa, föreslås följande åtgärder:

Sverige bör fortsätta följa den internationella utvecklingen.att-
Speciellt gäller detta utvecklingen inom IEA och inom EU. Genom

Brasilien har världens endaatt storskaliga etanol-program deär
brasilianska kommersiella erfarenheterna också viktiga följa.att
Medverka, och konstruktivt påverka samarbetet inom EU och IEA-
rörande införandefrågor, styrmedel/skatter, forskning, utveckling och
demonstration liksom produktion, distribution och användning i
fordon alternativa drivmedel.av
de hittillsvarande svenska FoU-insatsema i EU det gällernär-
drivmedelsrelaterade projekt har varit fragmentariska, möjligen med
undantag för eldrift. NUTEK och övriga berörda börprogramorgan

utarbeta strategi och mål förgemensamt svensk medverkan ien
internationellt samarbete inom området altemtiva drivmedel.

24.5 Slutsatser

De utländska erfarenheterna från drift med alternativa drivmedel är som
omfattande och bör kunna bidra till Sverige vid satsning påattsynes en

alternativa drivmedel kan undvika vissa grundläggande misstag.
De redovisade erfarenheterna jag viktiga beakta vidattanser som en

introduktion alternativa drivmedelstörre i Sverige. Stor vikt börav
fästas vid det efter introduktion påbörjats inte får uppstå bristatt att en
på sig drivmedel eller fordon anpassade för drivmedlet i fråga. Detvare
allra viktigaste dock klara, tydliga och långsiktigaattsynes vara
signaler skickas från samhället till olika intressenter vilka ekono-om
miska spelregler gäller, och dessa tillåts ligga fast underattsom en
rimligt lång introduktionsperiod. Samtidigt det avgörandeär att
samhället efter intoduktionsperiod tydligt indikerar krav på kost-en
nadseffektivitet för alternativen skall kunna konkurrera.

En väsentlig aspekt frågan trygghet och tillförlitlighetärannan om
för såväl drivmedel klimat, miljö och hälsoaspekter fordonspåver-som
kan. Här har drivmedelsproducentema och bilindustrin viktig roll atten
spela i utvecklingsarbetet.
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från introduktionErfarenheter25 av

drivmedel i USAmetanol som

slutsatsersammanfattadeMin

tillgångkrävsalternativa drivmedelintroduktionVid större aven
viktigt inteVidare detdistributionssystem.utbyggttill är attett

drivmedel kan ha.alternativaproblemblunda för de som

såväliår, vaknade intresset1970-talets förstaunderEfter oljekrisen,
inhemsktdrivmedelhitta alternativaSverige förUSA i att avnyasom

beroendetdärmedolja ochskulle importenPå så sätt avavursprung.
byggmarknaden iamerikanskaNedgången i denminska.OPEC kunna

sökakomindustrinden kemiska1970-talet medfördemitten attattav
avsättnings-sådanför metanol. Enavsättningsmöjligheterefter nya

fordonsdrift ochanvändas förmetanol kanuppstod eftersommöjlighet
politiskaråvaror. GenomUSA inhemskatillverkas ikanäven av

blandskeddedrivmedel.metanol Dettaintroduceradesinitiativ som
ekonomiskt stöd.statligthjälpmedannat av

ochUSAmetanolsatsningen iuppmärksammadesI Sverige staten
medutvecklingsbolagmed Volvotillsammansårbildade 1974 ett

tiddrev underMetanolutveckling AB. BolagetSvensknamnet proven
vidtankningsmöjligheteroch hademetanoldrivna fordonmed ettl 000

ochägandetdrogNynässtationer. Volvo sigochOK-antal ursenare
till personalen.till sistbolaget såldes

påUSAdollar icirka miljardekonomiska satsningar 1Trots stora
metanolen heltdag konstateradrivmedel måste imetanol attmansom

Varför dåUSA.kraftig nedgång ioch underi Sverigehar försvunnit är
mycketvaritintroduktionförutsättningarna förmåsteUppenbarligen en

USA.åtminstone igoda
anlitatutredningenfråga harpå dennafåmöjligtFör ettatt svarom

uppgifter frånutgångspunkt frånMedAB.UtvecklingStrateco
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fråganintervjuer med i insatta i USA har Strateco Utvecklingpersoner
AB gjort bedömning vilka frågeställningar påverkaten av som
introduktionen i USA.

redovisas StratecoNedan Utveckling AB:s huvudsakliga slutsatser
i ref. Rapporten i sin helhet finns återgiven irapporten, separat
bilagedel till detta betänkande.

Metanolen i25.1 USA

Politiska aspekter

Naturgasutvinningen i Mellersta sker till lägre kostnader iöstem än
USA och facklingden sker vid olje- och gaskällor inomgasav som
OPEC Sydostasienoch i ungefär Sveriges energianvändning.motsvarar
Vid expansion metanolproduktionen finns därmed risk förstor atten av
konkurrens uppstår mellan inhemskt producerad och billig importerad
metanol.

USA har enligtIngen i uppgift varit beredd på den risk,sigatt ta
eller ekonomisk,politisk det skulle innebära förbinda sigattsom upp

så leveranser krävs för metanolfabrik. kräver detDettastora attsom en
först finns marknad, långsiktig energipolitik och trovärdigen en en
skattelagstiftning.

samhällsekonomiskaDen kostnaden, jämfört med användning av
dieselolja och bensin, riskerade därmed bli så hög i ställetatt att man
skulle importera metanol gjord på naturgas.

Myndigheternas aggerande

California Air Resources Board CARB och Southern California Air
Quality Management District SCAQMD har tillsammans med
Department of Energy DOE och Environmental Protection Agency
EPA varit de främsta förespråkama för metanol.

CARB och SCAQMD pekar förhållandepå miljövinsten iattnumera
till de ökade konsumentprisema.inte Blanduppvägernyttan annat
reformulerad bensin emissioner i storleksordning tillger samma men
lägre kostnad, dock koldioxidfrågan inräknad.
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Oljein dustrin

Oljebolagen Chevron och Texaco har varit de bolag sigengageratsom
för metanol drivmedel. Texaco valde år dra1990 sigmest attsom ur

arbetet med metanol. Motiven två, dels högadet priset till konsu-var
smådels de miljöförbättringama jämförelsei med de reformule-menten

rade bensinkvalitetema.
För kunna distribuera alternativt drivmedel i USA krävsatt ett

tillgång till distributionsapparaten för drivmedel. kräver samarbeteDetta
med något oljebolag, alternativt köp distributionskedja.av egen

Företrädarna

Kemiindustrins avsikt få avsättningsområde för sinytterst att ett nyttvar
produkt. Avsaknaden distributionskanaler och bristande påtroav en
affärsidén, metanol drivmedel, har dock begränsat möjligheten tillsom
introduktion i skala.större

Som alternativ till metanol drivmedel har emellertidett ett rentsom
intresset för metyltertiärbutyleter MTBE ökat kraftigt. MTBE kan
distribueras i befintligt inblandning i bensin. Så sker isystem genom
dag omfattning.i mycket stor

Strutspolitik

Metanol har, många andra drivmedel, olika nackdelar. Metanolsom
brinner synlig flamma, den mycket korrosiv och denärutan är
humantoxisk.

Metanolföreträdama har under många år lyfta devalt inte framatt
negativa egenskaperna vilket medfört förloratpå sikt iatt man
trovärdighet.

Bil- motortillverkareoch

förstaI hand har metanol i så kallade Vehicle""Flexible Fuelanvänts
FFV-fordon. Tekniken för kunna hantera alkoholer påombordatt ett
fordon har med materialval och utfällningar Metanolgöra. äratt som
redan påpekats mycket korrosivt och påverkar delar i bränslesystem

packningar. I dieselmotorer har problem medsamt storam.m. man
igensättningar och filter.spridareav

CumminsFör motortillverkaren har det år för fåtagit 15än attmer
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driftsäkerhet.fram metanoldieselmotor med acceptabel Den vanligaen
motorutveckling år.tiden för 5är

Priset

kraftigt på världsmarknaden ochMetanolpriset fluktuerar mellan tioen
Priset för produktion, distribution och lagringkronor liter. ärper ny

underhållskostnadema. kombination med småhögt och så Iär även
förhållande till reformulerad bensin medförtmiljövinster i har detta att

risktagandet försvarbart.industrin inte bedömt som

Slutanvändarna

huvudsakliga flottan metanolfordon har DOE. Meta-Den ägtsav av
har inte köpts på kommersiella villkor och det finnsnoldrivna fordon

andrahandsmarknad för dem.inte längre en
för metanol tidigare Californiatankstationer kontrakteratsDe som av

underCommission avveckling.Energy är

Slutsatser

erfarenheterna dras följandeAv de redovisade slutsatser:
fördelar inhemskt lågemissionsdrivmedelMetanolens överstegsom

ekonomiskakostnaderna för affärs- och hälsoriskerinte samt
åtaganden.

bättreMetanolens miljöegenskaper inte tillräckligt mycket änär
egenskaper för reformulerad bensin.motsvarande

förMTBEhanterar hellre och smidigareOljebolagen betydligt
inblandning i bensin.

ohållbartsubventioner blevstatliga beställningar ochBeroendet av
behållas.då miljöförsprånget inte kunde

introduktiontillpåverkar möjlighetenhos metanolenEgenskaper ensom
ar:

förhållande tillihöga prisetDet nyttan.
korrosivitet.Oacceptabel hög

tillförlitlighet hosmedProblem motorer.
underhåll m.m.fordonskilometer inklusiveTotalkostnaden ärper

det troligenjämfört med etanolför metanolhögretroligen trots
metanol.förlägre prisetbetydligt

svåra.verkstadsarbetenspeciellthumantoxicitetHög gör



drivmedel USA 351metanolintroduktion iErfarenheter frånSOU 1996:184 somav

Slutsatser25.2

påUSAipå dentanke satsatsMed enstora sompengarsumma
detresultat,drivmedel, ärmetanol nämnvärtintroduktion utansomav

från deraslärdommardraviktigtmycketuppfattningmin attenligt
erfarenheter.

habehovetblandvidläggas attvikt bör annatJag avatt storanser
viktigtdetjagLikasådistributionsapparat.utbyggdtillgång till anseren

drivmedlenalternativadeproblem trotsför deblundarinteatt somman
konsumen-på sikt barakommerförespeglingar göraattFalskaallt har.

till dentillbakagårde troligenresultatmedbesvikna, atttema
drivmedlen.konventionella
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Slutsatser26

belysahandförstauppdrag imittutredningentill attEnligt direktiven är
hälsoegenskaper vidochmiljö-blandbränslensochbränslensalternativa

fordonsanvändning.
kvali-deutformningförslag tillutarbetaskall jagVidare ett av

hurbränslenalternativapå övervägaställasbörtetskrav samtsom
förhållande tillbehandlas iblandbränslen börochbränslenalternativa

motorbränslen.miljöklassningförsystemet av

överväganden26.1

åtgärderBehov av

internationellamål ochnationellttilllevaSverige kunnaSkall sattaupp
långtgåendefallmångamiljöområdet krävs iöverenskommelser inom

Beträffandesamhällssektorer.alla trans-iinomåtgärder stort sett
rskr. 338,1990/91 JoU. 30,bet.1990/91290,iportsektorn sägs prop.
uppnås".miljömålentillskall bidra"transportsektombland attannat att

det krävsdärpekatsområdenharMaTs-arbetet utInom tre
påverkan tilltransportsektornsnedbringaföråtgärderlångtgående att en

områdenacceptabel nivå. Dessa är:
C02.handförstaiklimatet-emissionerPåverkan på av

luft iemissioner tillpå hälsa-Påverkan tätorter.
buller.Påverkan genom

finns enligtdrivmedlenalternativastuderademigdemångaFör avav
ochemissionerminskadebidra tillpotential tillmin mening attstoren

biobaseradeDeoch hälsa.miljöklimatpå såvälpåverkan som
emissionemaminskahand tillförstabidrar idrivmedlen att av

fossilaC02. Dekoldioxidfrämstklimatpåverkande gasernagaser,
emissionemaminskahand tilli förstabidraroch attmotorgasnaturgas

minskadesåvältillbidrarBiogasföroreningar.hälsopåverkandeav
hälsopåver-ochmiljö-minskade emissionerCO,emissioner avsomav

föroreningar.kande
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Påverkan på klimat, miljö och hälsa

De studerade alternativa drivmedlen har enligt min uppfattning i många
fall lägre emissioner och mindre påverkanäven på regional och lokalen
nivå, miljö respektive hälsa, vad fallet för deän bästa klassernaärsom

dieselolja och bensin. För fordon skillnaden oftast relativttunga ärav
påtaglig medan den för lätta fordon med och katalysatorre-ottomotor
ning marginell, speciellt vid driftär med vätskeformiga drivmedel. För
de gasfonniga alternativa drivmedlen bedömer jag de generellt haratt

klart mindre påverkan på miljö och hälsa jämfört med de vätske-en
fonniga.

någraI fall medför de alternativa drivmedlen emissionemaatt av
vissa föroreningar ökar. Som exempel kan kväveoxider NOXnämnas
från drift med rapsmetylester RME och aldehyder från drift med
alkoholer. Jag dock dessa ökade emissioneratt uppvägsanser attav
andra minskar. såvälFör RME för alkoholema minskar i de flestasom
fall exempelvis emissionema hälsopåverkande partiklar ochav
policykliska aromatika kolväten PAH.

De biobaserade alternativa drivmedlen har vidare genomgående en
fördel vad gäller påverkan på klimatet frågan fömyelsebarhet.samt om

Det också min mening deär alternativa drivmedlen, medatt
undantag för metanol, har mindre påverkan på arbetsmiljö samt atten
de alla har mindre påverkan vid spill och katastrofutsläpp till marken
och vatten.

Miljöklassning

Enligt min uppfattning miljöklassning informeraär ochett sätt att
vägleda konsumenter de produkter mindre påverkan påmot som ger en
miljö- och hälsa övriga jämförbara produkter.änm.m.

I för miljöklassning dieseloljasystemen och bensin jämförs olikaav
kvaliteter varje drivmedel med varandera. Då de studerade alternativaav
drivmedlen enkla till sin sammansättningär finns inget behov ettav
sådant internt miljöklassningssystem. I stället bör miljöklassningen av
dem grundas på jämförelse emissioner och påverkan på klimat,en av
miljö och hälsa med motsvarande påverkan vid drift med dieselolja och
bensin. Min bestämda uppfattning dock på sikt måsteär att man
utveckla där samtliga drivmedelett utgående frånsystem sin totala
påverkan på klimat, miljö och hälsa detoavsett är ettm.m., om
konventionellt eller alternativt drivmedel, inplaceras på skala frånen
minsta till totala sammanvägda påverkan.största Till sådantett system
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tillekonomiska styrmedel relateraskopplagår det också lättare att som
drivmedlen upphovkostnad de olikasamhällsekonomiskaden gersom

nedan. Attekonomiska styrmedeltill frågantill. återkommerJag taom
lång tid itorde dock relativtsådantfram och utveckla tasystemett

olikafinns förbland detanspråk och kräver vägaattannat att ett system
bedömningvarandra. Till exempel krävspåverkanformer mot avenav

föroch riskenhälsofråganviktigareklimatfrågan änär canceromom
framså vidare. Attallergier ochökad förekomstviktigare taär än av

samrådmyndigheter ibör åläggas berördasådantförslag till systemett
alternativt förorganisationer,olika branscher ochföreträdare förmed en

utredning.frågan tillsatt
det kompro-jagklassningssystemetföreslagnaDet är ser ensomnu

gårrelativt omgåendeföreslå detta för detvaltmiss. harJag attattatt
ochjämförelse med miljö-pådet byggergenomföra attsamt en

heltAtt avvaktadieselolja och bensin.hälsokvaliteter för nytt systemett
mångaunder relativtsamtliga drivmedel jagmiljöklassningför trorav

alternativaskala införamöjligheten iblockeraår skulle störreatt
marknaden.den svenskadrivmedel på

speciellC02 idagkoldioxidemissionerDrivmedlens styrs av enav
skatt bördrivmedlet.kolinnehållet i Dennatillskatt relateras ävensom

alternativabiobaseradedrivmedlen.alternativa Depå detillämpas
medförC02 intedå emissionerdock undantas derasbördrivmedlen av

påverkanbidrar tilloch därmed inteC02-balansennettotillskott tillett
emissionemaoch därmedklimatfråganDå jag bedömerpå klimatet. av

CO2-emissionemalåtahar jag dessutom valtviktigC02 mycket attsom
varitdärvidutgångspunkt harmiljöklasser. Minipåverka indelningen

med insatstillverkasdrivmedel så långt möjligtbiobaseradeatt avsom
C02 tillnettotillskottetreducerarenergibiobaserad avsevärt av

atmosfären.
meningenligt mindrivmedel böralternativaförMiljöklassystemet

drivmedel medför alternativaTvå klassermiljöklasser.innehålla tre
fråndenmiljö och hälsapåverkan på klimat,sammanvägdmindre än

drivmedelförbensin klassdieselolja ochförde bästa klasserna samt en
påverkan.jämbördigmed

drivmedel jagalternativabedömning desammanfattandeMin somav
demycket bättrei klassbör placerasbiogasstuderat änärär att somen

grund fördelarpådieselolja och bensin. Dettaförbästa klasserna av ur
och global klimat synpunkt.lokal hälsamiljö,såväl regional

från biobaseradetanol, MTBE och ETBEochBiobaserad metanol
bättre de bästai klassplacerasRME böralkohol änärsamt en som

på grund de tilloch bensin. Dettadieseloljaklasserna för att settav
bättreantingen ellerpåverkanoch lokalregional ärsammantaget
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jämförbara med de bästa klasserna för dieselolja och bensin desamt att
alla biobaserade och där med har klartär mindre påverkan påen

Ävenklimatet. och bör placeras i denna miljöklass.naturgas motorgas
Visserligen de fossila drivmedel och har ingen eller mycketär liten
fördel till klimatpåverkan jämfört med dieselolja och bensin. Då desett

gasformiga har de dock genomgående klartär mindre påverkan påen
främst hälsa miljö, vilket motiverar sådan inplacering.ävenmen en
Slutligen bör såväl fossil metanol etanol MTBE och ETBEsamtsom
från fossilbaserad alkohol placeras i miljöklass jämbördig med deen
bästa klasserna för dieselolja och bensin. harDe påverkan på såvälen
klimat miljö och hälsa jämförbar med de bästa klasserna förärsom som
dieselolja och bensin varför de inte bör bättre inplacering änges en
dessa.

Den mig föreslagna inplaceringen i miljöklasser bygger på i dagav
tillgängliga data och bedömningar. Utvecklingen inom detta området
måste kontinuerligt följas och vid behov bör miljöklassningen omprövas.

kanDet då bli aktuellt förflyttningmed vissa drivmedel frånav en
bättre till miljöklass, alternativt det omvända. Min bedömningsämreen
utgående från dagens kunskaper på området omprövningär att en av
den föreslagna indelningen i miljöklasser inte bör bli aktuell förrän om

till för8 10 de vätskeformiga drivmedlen och till år för12 15 de
gasformiga drivmedlen.

Drivmedelsblandningar

Frågan blandningar drivmedel har jag endast kunnat studera iom av
begränsad omfattning. Det beror på frågan påverkan frånatt om
användning de alternativa drivmedlen i sin "rena" form tagit mycketav
tid och i anspråk. blandningarFör drivmedel saknas ävenresurser av
data i mycket utsträckning för drift med drivmedlen i sinstörre än lrena

Iform. harJag dock mig kunna dra vissa slutsatser lågin-ansett om
blandning eller etanolRME i dieselolja. lav

lVad gäller låginblandning alkoholer eller så kalladeetrar,av
i bensin underlaget något bättre. finnsHär i det befintligaäroxygenater,

miljöklassningssystemet för bensin MK 2 krav på högsta tillåtna
syrehalt max % och därmed maximalt tillåten2 inblandning. Denna

för inblandning skall kunna skegräns är attsatt utan att motorerna
behöver och de regleradeställas emissionerna ökar. Jag harutan attom
inte mig ha anledning i dagsläget föreslå någon förändringansett att av
dessa främstkrav. Låginblandning i bensin jagetrar ettav anser som
bra för introduktionalternativ biobaserade alternativastörreen av
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introduk-faseninledandedengäller dettaminstdrivmedel. Inte enav
drivmedletsockså förbättraregenskaperhartion. Dessutom etrarna som

och hälsa.på miljöpåverkanoch dessemissioner
datafinnsi dieseloljaRMElågiblandninggällerVad somav
ökningmarginellförundantagmedemissionema,indikerar avatt en

idockdata,finnsopåverkade. Det ännutämligen ävenförblirNOX,
ietanolinblandninghellerintevisaromfattning,begränsad att avsom

Även låginblandningnegativt.emissionsbildenpåverkardieselolja av
föralternativbrajagdieseloljaietanol ettochRME somanser

drivmedel.alternativabiobaseradeintroduktion av
miljöklassdieseloljai% RMEtill 32inblandningVid än avav mer

dockförändrasmiljöklass ldieseloljaetanol i%till 15ellerl avupp
miljöklass 1förkvalitetskravensåkokpunktsintervallblandningen att

ställetiklassasBlandningenuppfylls.längredieselolja inte ensom
definieraföranvändsKokpunktsintervallet attmiljöklassdieselolja av

mindrekokpunktsintervallet hatordeetanolochRMEdieselolj För oma.
påtillgängligt visarfinns attunderlagbetydelse. Detnågon somens

möjligdieseloljaetanol i%respektive 15 är% RME5inblandning av
dieseloljamedjämförelseipåverkasväsentligtemissionema avattutan

ochRME%till 5blandningardärförmiljöklass Jag att uppanser
bedömasbörkokpunktsintervalletvad gällerdieselolja,etanol i%15

bland-och inteblandningskomponenternaenskildadefrånutgående
idockjagetanolinblandningBeträffande atthelhet.ningen ansersom

medundermåste byggasbedömningarochtillgängliga datadag
innanutvärderingarochavgasanalyserförsökskömingar,ytterligare

frågan.ikanställningslutlig tas

Provmetoder

bensin,ochdieseloljameddrivmedlenalternativajämföra deFör att
representativafrånutgåendemetod,krävsinbördes,ävensamt en

med idetframgåtthar detgångarbetetsUnder attemissionsdata m.m.
jämförarättvisandeheltpåalltid går sättdata intetillgängliga ettdag att

förmetodvedertagenfunnitshar dethellerdrivmedel. Inteolika en
i syftearbetengenomföralåtitolikadärför påhar sättjämförelse. Jag

utvecklingenpåbörjakunskapsunderlaget ävenförbättra samt enavatt
ochhälsapå klimat,påverkandrivmedlensjämförelseförmetod av

miljö m.m.
värderings-redovisat,tidigarejagfrågordessamedarbetenDe som

medvid driftemissionerochprovmetoderdrivmedel,förmatris
medtillsammansuppfattningminenligtbördrivmedelalternativa



358 Slutsatser SOU 1996:184

underlag och kunskaper i frågan på bland Naturvårdsverket,annat
Kommunikationsforskningsberedningen och Motortestcenter kunna
utvecklas till bra metod för värdering drivmedel. Detta förutsätteren av
dock tid och för sådant arbete.att avsätts Mot bakgrundettresurser av
vägtrafikens relativt påverka på klimat, miljö och hälsastora jaganser
det mycket viktigt så sker. I avvaktan på sådant arbeteatt kanatt ett
påbörjas bör lämplig myndighet, förslagsvis KFB, åläggas kontinuer-att
ligt uppdatera matrisema med data i den takt och omfattning sådananya
kommer fram.

På några års sikt måste den metod jagäven redogjort försom ovan
och utvecklas för blandningar drivmedel. Om så sker kananpassas av

därefter i varje befintlig eller blandning,stort efter desett attny prov
och krävs för fram relevanta datatester genomförts, bedömasatt tasom

klimat, miljö och hälsosynpunkt Utgånde från denna be-ur m.m.
dömning kan därefter den aktuella blandningen inplaceras i lämplig
miljöklass. Här krävs dock de blandningar skall undersökas ochatt som
bedömas har klart definierats svensk standard och kvali-t.ex.genom
tetskrav bundna till miljöklassningen.

Ekonomiska styrmedel

Att införa miljöklassning alternativa drivmedel är sättett att styraav
de riksdagen miljömålen.mot För ytterligare förbättrauppsatta attav

den styrande effekten kan till klassningen kopplas ekonomiska
styrmedel.

Koldioxidskatten

Som redan påpekats finns det i dag ekonomiskt styrmedel förett
emissioner CO, och därmed påverkan på klimatet, COz-skatten.av
COZ-skatten relaterad till kolinnehållet i drivmedelär och övriga
bränslen. Jag det rimligt COz-skatten får styrmedel föratt utgöranser

minska COz-emissionema från förbränningatt alternativaäven av
drivmedel. De biobaserade drivmedlens COz-emissioner ingår dock i
den totala COz-balansen och inget nettotillskott till denna.utgör De bör
därför befrias från COZ-skatten. Dagens nivå på COz-skatten enligtger
min mening inte den styrande effekt skulle önskas eller kansom som

de kostnader COz-emissionema upphovmotsvara externaanses som ger
till. Storleken på COz-skatten bör därför Om den Kom-övervägas. av
munikationskommittén i delbetänkande, Ny kurs i trafikpolitiken SOU
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och årliterhöjningen COz-skatten 10föreslagna1996:26, öre perav
effektenstyrandegenomförs kommer denmoch 2020mellan 1998 att

påtagligt förbättras.
låtitdrivmedel jagproduceradesammanställningAv den somav

dådrivmedellivcykelperspektiv bör anläggas förutföra framgår att ett
övrigadrivmedel.biobaserade FörCOz-emissioner frångällerdet

för-drivmedel stårfrån fossilaCOz-emissionemaemissioner samt
tilldelen 80helt dominerandeför denbränningsfasen fordonsmotori

reglerade,ickeutsträckning dei vissreglerade% de90 ävensamtav,
emissionema.

livsckelperspektivdrivmedlen ibiobaseradeinte deFör sett ettatt
måsteklimatpåverkanC02 och därmednettotillskottettillskall bidra av

energi.biobaseradmed insatsproducerasomfattningde i stor av
påstorlekenhand bör lösasfrågan i förstaJag attatt genomanser

villstyrande effekt. Detmed tillräckligtnivåhöjs tillCOz-skatten en
energibiobaseradväljaekonomiskt fördelaktigtblirså det attsäga att

drivmedel. Ibiobaseradeför produktionenergiframför fossil av
frivilligtinföraSverige börså kan ske jagpåavvaktan ettattatt anser

fastabörSystemetbiobaserade drivmedel.förmiljöklassningssystem ta
energipåverka insatsenförCOz-frågan. Andrapåenbart vägar att av

medkräverochkompliceradevisat sigproduktionsleden hari vara
för EU. Eninförande inomsannolikhet gemensamtstörsta ett ramen
biobaseradeimportörertillämpasmiljömärkning kanfrivillig även avav
biobaseradeoch importörerproducenterRisken fördrivmedel. att av

påproduktertillverka sinaunderlåtaSverige skalldrivmedel i ettatt
liten.bedömer jaghållbartmiljöriktigt och sätt som

Energiskatten

harbensindieselolja ochfinns förstyrmedelekonomiskaDe som
uppstår förmerkostnadför dende kompenserarutformats så attatt som

Jagmed dei jämförelseklassernaproducera de bättre attsämre. anser
med dedrivmedelvarjestället belastaipå sikt bättredet attvore

påverkanupphov tilldesamhällsekonomiska kostnader genomsom ger
skatthardock delskräver ärfrån emissioner. Detta att somenman

miljökostnaderdrivmedlenstäcka detillräckligt för samtsämstaattstor
hänföradrivmedelsskattendelhurhar bestämt är attstoratt somavman

samhälls-dekvantifierakanVidare krävskostnader.till dessa att man
påverkanupphov tilldrivmedlenkostnaderekonomiska genomgersom

sådansäkertkan inteoch hälsa. I dagmiljö görapå klimat, enman
drivmedelbeskattningsådan formFörslag tillkvantifiering. avaven ny
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bör fram lämplig myndighet alternativt för frågan tillsatttas av en
utredning. viktigt dåDet tittar på samtliga aktuella drivmedelär att man
och förslag till beskattning blir generellt tillämpbart och inteatt ett
inriktat bara eller flera drivmedel eller drivmedelsgrupper.mot en
Arbetet såbör långt möjligt samordnas med motsvarande arbete för ett

miljöklassningssystem för samtliga drivmedel.nytt
Skall flera de riksdagen nationella målenuppsatta ävensamtav av

vissa de internationella åtganden kunna uppnås krävs enligt minav
uppfattning på sikt relativt omfattande introduktion alternativaen av
drivmedel. så skall kunnaFör ske krävs de kan konkurrera medatt att
dieselolja och bensin i konsumentledet. De mig studeradeute av
alternativa drivmedlen dag oftasti betydligt dyrare tillverkaär änatt
dieselolja och bensin. deFör skall kunna konkurera konsumentledetiatt
krävs därmed de kompenseras för sina merkostnader.att

Enligt krävsmin bedömning för de biobaserade drivmedlen i
miljöklass ochA B inledningsvis hel befrielse från såväl COz-skatten

energiskatt. De fossila bör belastas med full COz-skattsom gaserna
medan energiskatten bör nedsättas med 60 till %. de vätske-70 För
formiga fossila alternativa drivmedlen finns, bakgrund denmot av av
mig föreslagna miljöklassningen, ingen anledning till nedsättning av
drivmedelsskatten.

Även vid inblandning och biobaserad i dieseloljaRME etanolav
biobaserad etanol, metanol, ochETBE MTBE i bensin börsamt

skattebefrielsen för detta den del kommer frånetrarna avser som
biobaserad alkohol gälla. tillkommerHär dock vissa problem avseende
blandningen helhet till vilka jag återkommer nedan.som

Storleken på nedsättningen energiskatten till merkost-relaterasav
naden för produktion och distribution jämförelsei med dieselolja och
bensin. viktigt kontinuerligt följaDet utvecklingen kostnads-är att av
bilden för de alternativa drivmedlen och påvid behov justera nivån
nedsättningen så den verkligen den då aktuella merkost-att motsvarar
naden. Utgående från dagens kunskaper på området det minär
bedömning den föreslagna nedsättningen energiskatten böratt ovan av

aktuell under de kommande två till åren bör omprövningtrevara av
skattenedsättningens storlek ske ungefär år.vart annat

denJag vidare skillnad i dag finns mellan de altemati-attanser som
konventionellaoch de drivmedlen vad gäller kostnad för produktionva

och distribution på sikt kommer i helt försvinna. Minatt stort sett
uppfattning så kommer ske på tidshorisont år.20-25är att att en av
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drivmedelsskatterDifferentierade

redanvadSverige inte,kanmedlemskapet i EU utöveroch medI som
reglerasfrågadrivmedelskatter. Dennasinadifferentieraensidigtgjorts,
Sverigemineraloljedirektivet. Jagkalladeså attdetblandi annat anser

biodriv-specielltbeslutdet fattasförarbetabör ettinom EU att om
biobasera-förskattendifferentieravilketmedelsdirektiv, rätt attossger

förminiminivåernuvarandeunderskridadrivmedelde ävensamt
mineralolje-in iskrivningarsådanaAlternativt bördrivmedelskatten. tas

direktivet.
biobaseradeför deskatterdifferentieradeinföraredanVill vi nu

tidsbegränsade dispenserskekan dettadrivmedlenalternativa genom
kalladesåmineraloljedirektivet,iartikel 8.2dtillhänvisningmed
medgesfallvissaSverige iAlternativt kan ävenundantag.pilotprojekts

rådsbeslutdockkräverDettaartikel 8.4.stödmedundantag av
Sverigeundantag. Dettasådant rättfinnsbiogasenhälligt. För ett ger

på dettaVill vi ändradrivmedelsskatt. utan att tafrånbiogasbefriaatt
detnaturgas kräverfossilför ettnivåpåskatt metanut somsamma

8.4-undantag.artikelnytt
förangivnaminimiskattesatserfinnsochFör motorgasnaturgas

underskrider dessavi inteSå längedrivmedel.användning som
står detdrivmedelvarjeförskattesatsharoch baraminiminivåer ossen

underskridaviVillskattesatserna.nivån påsjälvafritt avgöraatt
ansökerviskattenivåer krävs ettinföra fleraellerminiminivån att om

8.4-undantag.artikel
förpilotprojektsundantaganvända sig attSverige börJag att avanser

biobaseradedeförenergiskattenCOz-skattensåvälnedsätta som
artikelbefintligatillsvidare detkanbiogasdrivmedelen. Föralternativa

SverigekanochFörtillämpas.8.4-undantaget motorgasnaturgas
miniminivå förEU:sså längeenergiskattennivån påförändraensidigt

tillämpas.skattenivå dåDock kan baraunderskrids.skatter intedessa en
drivmedel förkvalitetskrav lagen naturgasinföraSverigeVill t.ex. om

för demskattenivåer,tvådet finnssåpåoch sätt att sommotorgas en
krävsdet,inteför democh görkvalitetskravenuppfyller somannanen

8.4-undantag.
pilotprojektsundantag avgörsbetraktaVad är avatt somsom

delbetänkande,sitthar iKomKomdem.tillämparlandrespektive som
procentig15föreslagit1996:26SOUtrafikpolitikenkurs iNy en

2010.till årbiodrivmedelintroduktionenergibaspåräknat av
förslagetfrånutgåendeintroduktionsstrategipåKostnadsberäkningar en
scenariosådanthar visatBeräkningarnaSIKA.har gjorts att ettav

introduktionenOmkostnader.samhällsekonomiskaavsevärdamedför
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förlängs till år minskar2020 kostnaderna påtagligt. Min bedömning vad
gäller omfattningen den volym biobaserade drivmedel vilken kan bliav
aktuell de fem till tio årennärmaste den inte kommerär att att
överskrida vad rimligen kan betraktas pilotprojekt. utgårJagsom som
från frågan beskattningen biodrivmedelatt under denna tidom av
avgjörs inom EU:s Beträffande vad kan betraktasram. som som
pilotprojekt bör beakta hur andra länder, tolkat begreppetävenman
pilotprojekt EU ALTERNER-programmet uttalat ambitionensamt att

5% drivmedelsmarknaden till år böratt 2005 ha medersattsav
biodrivmedel.

Pilotprojektsdispensema bör enligt min uppfattning på åtta till tioges
och på så storleken på skattenedsättningensätt ungefäratt omprövas

år.vart annat
Pilotprojektdispenser bör vidare tillämpas för beskatta blandningaratt

till %5 RME i dieselolja och till %15 etanol i dieseloljaav upp upp
utgående från de enskilda blandningskomponentemas egenskaper
miljöklassning och inte blandningen helhet. Dispenser försom
inblandning RME kan enligt min uppfattning på cirka fem årsav ges
sikt medan dispenser för inblandning etanol tillsvidare bör påav ges
högst och halvt år.ett ett

Även för inblandning metanol, etanol, MTBE och ETBE i bensinav
bör pilotprojektsdispenser på till fem år tillämpas.upp

Lagar och förordningar

Lagen drivmedelom

I mitt uppdrag ingår enligt direktiven föreslå förändringar i regelsys-att
för uppnå högre grad enhetlighet ochtemet enkelhet.att Fören av

närvarande remissbehandlas Miljöbalksutredningens förslag till
miljöbalk. Enligt betänkandet föreslås reglerna miljöklassningatt om av
bensin, finns bilaga till lagen kemiska produkter LKP,som nu som om
förs till bilavgaslagen. Då jagöver detta mindre lämpligtanser som
förslår jag i stället bestämmelserna i LKP, liksom bestämmelsernaatt
rörandse miljöklassning dieselolja och andra produkter i lagenav om
skatt på energi LSE förs till lag bränslen, lagenöver en ny om om
drivmedel. Lagen drivmedel blir enligt mitt förslag renodladom en
miljölag jämfört med vad i dag fallet. Denna lag skallär ävensom
omfatta de alternativa drivmedlen och miljöklassningen dem.av

Bestämmelserna beskattning drivmedel skall framgentävenom av
finnas kvar i lagen skatt på energi.om
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drivmedel skall alternativa drivmedel definieras och deI Lagen om
miljöklassats skall uppräknas och indelas i de föreslagnatresom en av

klasserna, beroende på i första hand påverkan på klimat, miljö och hälsa
och påverkan katastrofutsläpp.arbetsmiljö vid spill och Iävenmen

lagen drivmedel skall också de kvalitetskrav alternativaom anges som
drivmedel måste uppfylla för få miljöklassade.att anges som

viktigt såväl svensk standard kvalitetskrav framDet är att tassom
ske skynd-för de mig studerade alternativa drivmedlen. Detta börav

utgå från svensk för drivmedlen iKvalitetskraven bör standardsamt.
fråga. kvalitetskrav för de mig studerade drivmedlen börFörslag till av

standardise-fram Naturvårdsverket i samarbete med allmännatas av
ringsgruppen berörda myndigheter och branschföreträdare.samt

Förordningen motorbensin och bilavgaslagenom

förbjudalagstiftning det svårt, möjligt,Med dagens är attom ens
ochdagens kvaliteér bensindrivmedel sämre än sämstaär avsom

härvidenda lagstadgade begränsningar finnsdieselolja. De ärsom
förordningenhalten bensen och bly i bensin iregleringen omav av

kapitel jag missförhållandemotorbensin, 17. Detta ett somse anser vara
till. Förordningen bör därförbör motorbensin görasrättassnarast omom

motordrivmedel och grundläggande kravtill förordning i den böromen
för samtliga drivmedel till och kompressionsmotorerottomotorer

Naturvårdsverket har flera framlagtregleras. vid tillfällen till regeringen
sådanförslag beträffande ändring.en

det inteför certifiering och fordonDagens gör attsystern motorerav
går förbjuda användningen drivmedel i vissaheller motortyperettatt av

ändamålet specificeradeller Certifieringen sker med förfordon.
tillpå deteller bensin, beroende Därefterdieselolja ärmotortyp. upp

beaktande använda detmed tillverkargarantier,användaren att, av
finner det förbjudahan själv bäst. Inte heller gårdrivmedel att

skulledrivmedel i äldre fordon.användning vissa eller Dettamotorerav
önskvärt, bland då det gäller användningeni vissa fall kunna annatvara

så och baradrivmedel. På skulle alkoholer RMEalternativa sätt t.ex.av
många falltillåtas fordon för dessa drivmedel, vilket ii anpassatssom

bättre inverkan på emissionsbildenskulle ha ävenännu samten
förslitning motorerna.m.m. av

motorer/fordon börmed certifieringJag dagens systematt avanser
samtligacertiñeringsdrivmedel fram förvidareutvecklas på så sätt att tas

såväldrivmedel, det villde drivmedel definieras i lagen sägaomsom
drivmedel.och biobaserade alternativafossiladieselolja och bensin som
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Likaså bör bilavgaslagen utvidgas till motoravgaslag med möjligheten
emissionskrav för alla slags Emissionskraven bör föratt motorer.ange

motorer/fordon kopplas till drift med elleri bilavgaslagen angivna ett
drivmedel. kan här tänka sig olika emissionsnivåerflera bestämda Man

drivmedlet i fråga. få köra motor/fordon påberoende på För att etten
flera olika drivmedel skall motom/fordonet certifieras för dessaeller

krävs då tillverkaren kan visa han vid drift meddrivmedel. Det att att
förde drivmedel certifieringsdrivmedel vilka han önskar använda

uppfyller de krav härför imotom/fordonet uppställts motorav-som
gaslagen.

och utvidga förordningenArbetet med förändra motorbensinatt om
bör åläggas lämplig myndighet eller för frågan tillsattoch bilavgaslagen

utredning.

Påverkan på motorer

drivmedlende alternativa och då främst metanolJag ävenattanser men
medför ochetanol och i viss mån RME ökad korrosion på motoreren

problem kan lösas delardistributionssystem. Detta utsattaattgenom
gjorda fallmed delar resistenta material. Så har i mångaersätts av

användsskett. Brasilen etanol sedan tillbabaka iI 20 stort.ex.
fordon. fordonutsträckning till drift dag finns miljonerI där cirka 4av
och påkör på etanol cirka miljoner kör10 fordon ensom ren som

etanol förblandning % i bensin. uppfattning22 Detta talar enligt minav
korrosion där inte längre kan problem.att ett stortvara

viktigt betona användasdet olika drivmedel börJag baraatt attanser
de fordon för vilka tillverkaren gäller intei godkänt detta. fallI annat

ökadetillverkar- och emissionsgarantier. förVidare riskenär stor
drivmedlet.emissioner då fordonet inte fullt för detärut anpassat nya

jagNågon laglig möjlighet drivmedel på detta finns,sättatt styra som
redogjort för, inte.ovan

Råvarupotential

migdepå råvarupotentialen förhar i syfte storlekenJag utrönaatt av
ochdrivmedlen studerat flertalbedömda alternativa rapporterett

inriktning denna fråga.betänkanden med mot
frågafinnas kring dennauppfattning verkarrelativt enigaDen som

uppskatt-kan med deråvarupotentialen Visserligen inte,ärär stor.att
medall drivmedelsförbrukningningar i dag ersättasgörs,som
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skallenergiproduktionsynnerhet intebiobaserad sådan i ävenom annan
långtrelativtmedellångt och kanskebiobaserad. Sett i ävenettvara

detta.ambition tillförstår inte hellerfinns enligt vad jagperspektiv en
lång sikt, kommerSverige, på relativtuppfattning iMin är att man

alternativabiobaseradedieselolja och bensin medkunna ersättaatt
aktuell, exempelvisrimligen kan bliutsträckningdendrivmedel i som

driv-på % allföreslagna nivån 15till år 2010den KomKom avav
medelsförbrukning.

forstorleksordningråvarupotentialen iFör ärnaturgas somsamma
Även uppstårantingen utvinns ellerråolja. för motorgas som ensom

potentialenrañinaderierbiprodukt vid är stor.

DME

tyderMycketdrivmedel för dieselmotorer.alternativtDimetyleter är ett
då emissions-inte minstmånga bra drivmedel,på pådet sättär ettatt

påverkanochbedömma DME:s emissionerförmässigt. Underlaget att
tillför räckaför bristfälligtoch hälsa jagpå klimat, miljö ettattanser

finnsunderlagSå fort fullödigtmiljöklassning.förslag ettom en
bör i dettaoch miljöklassas. Vidareutvärderasframme bör DMEäven

skattenedsättningtilleventuellt behovställningsammanhang samttas av
genomföras.kani så fall hur detta

drivmedelalternativaIntroduktion av

min meningmål kunna nås krävs enligtSkall riksdagen attuppsattaav
alternativatransportområdet. Devidtas inomlångtgående åtgärder

emissionernaavsevärd potential till reduktionerbjuderdrivmedlen aven
viktigtdethälsopåverkande föroreningar. JagC02 och attanserav

möjligt fördrivmedelskatten detreduktionSverige göravengenom
miljö och hälsapåverkan på klimat,drivmedel, tillalternativa settsom

Möjligenkonkurrera med dessa.dieselolja och bensin,bättre attär än
studerademigså kan inget deförmed undantag naturgas avav

och bensin.dieseloljapå hand heltdrivmedlenalternativa ersättaegen
totalaandel dendock relativtSammantaget kan de utgöra stor aven

Sverige intedet därför viktigtdrivmedelsförbrukningen. Jag attanser
så långt detiställetdrivmedel i vikoncentrerar sig på taget utan attett

på bredhälsosynpunkt går frammiljö- ochklimat-,motiveratär ur
alternativen jagde studeradeinriktningfront. ensidigEn trorettmot av

produktionskostnademahögade i dag relativtockså riskerar befästaatt
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för alternativa drivmedel.
SverigeDet viktigt utnyttjar de erfarenheter finns kringär att som

frågan introduktion alternativa drivmedel i andra länder. Stor viktom av
bör fästas vid det efter introduktion inte får uppstå brist påt.ex. att en

drivmedel eller försig drivmedlet anpassade fordon. Likaså ärvare
tillgången på distributionssystem och starka intressenter/huvudmän
viktig.

Det allra viktigaste torde dock klara, tydliga långsiktigaochattvara
signaler samhället vad gäller ekonomiska spelregler samt attges av
dessa fast underligga längre period.avses en

26.2 Förslag

bakgrund vad jag tidigareMot i betänkandet redogjort för desamtav
överväganden redovisats föreslår jag regeringen föreslårattsom ovan
riksdagen lag för drivmedel tillskapas. föreslås bliLagenatt en ny en
renodlad miljölag. Till lagen drivmedel bör de i dag i bilaga tillom
lagen kemiska produkter lagen skatt på energi befintligasamtom om
indelningen i miljöklasser för bensin respektive dieselolja föras över.
Differentiering drivmedelskatten eller liknande åtgärder skall ävenav
fortsättningsvis finnas i lagen skatt på energi.om

föreslårJag också det fattas beslut för miljöklass-att ett systemom
ning alternativa drivmedel det införs i lagen drivmedel.samt attav om
Systemet för miljöklassning alternativa pådrivmedel skall baserasav
alternativa drivmedels påverkan på klimat, miljö hälsa ioch m.m.
jämförelse med dieselolja och bensin. I bränsle lagen skall alternativa
drivmedel definieras. Vidare skall där uppräknas de alternativa
drivmedel inplacerats i miljöklassningssystemet samtsom anges

okvalitetskrav för dessa drivmedel.
Svensk standard bör skyndsamt fram drivmedelför de alternativatas

där standard inte föreligger.ännu
Naturvårdsverket bör uppdrag samråd medi skyndsamt och iattges

allmänna standardiseringsgmppen ochberörda myndighetersamt
branschföreträdare fram förslag migtill kvalitetskrav för deta av
studerade alternativa drivmedlen. Kvalitetskraven från svenskbör utgå
standard eller förslag till svensk standard.

föreslår miljöklassningssystemet för drivmedelJag alternativaatt
klasser enligt nedan och med inplacering de mig3utgörs avav av

studerade drivmedlen enligt nedan.
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MILJÖKLASS samladedrivmedelföljandeA hörTill vars
lägreväsentligtoch hälsamiljö änklimat,påpåverkan år
bensin iochmiljöklassdieselolja i lfrånpåverkanmotsvarande

miljöklass
ursprungbiologiskthuvudsakiBiogas metan av

MILJÖKLASS samladedrivmedelföljandehörBTill vars
motsvarandelägreoch hälsamiljöklimat, änpå ärpåverkan

miljöklassioch bensinmiljöklass ldieselolja ifrånpåverkan

metanolBiobaserad
etanolBiobaserad

biobaseradframställdMTBE,Metyltertiärbutyleter av
metanol

etanolbiobaseradställdframETBE,Etyltertiärbutyleter av
RMERapsmetylester

ursprungfossilthuvudsakiNaturgas metan av
ursprungfossiltutsträckningiMotorgas stor avpropan

MILJÖKLASS samladedrivmedelföljandeC hörTill vars
påverkanmotsvarandelikvärdig medmiljöklimat,påpåverkan är

miljöklassbensin iochmiljöklass 1idieseloljafrån

metanolFossilbaserad
etanolFossilbaserad

metanolfossilbaseradframställdMetyltertiärbutyleter, av
etanol.fossilbaseradframställdEtyltertiärbutyleter, av

dag,finns ikunskaperfrån de attutgåendeuppfattning,minDet somär
drivmedlen böralternativavätskeformigadeinplaceringen varaav

inplaceringenbördrivmedlengasformigaför deår.till 10i 8relevant
år.till 15totalt 12villår dettill 54ytterligare sägairelevantvara

ellerRME%till 5blandningarförvidareföreslårJag att uppav
slutkok-gällervadmiljöklassningenskalldieseloljaetanol i%15

destillationsrest%vid 95begynnelsekokpunktenrespektivepunkten
och inteegenskaperblandningskomponentemasfrånutgåendebedömas
detordandraMedhelhet. är t.ex.blandningenfrånutgående som

iinblandningenförebegynnelsekokpunktochslut-dieseloljans som
dieselolje-miljöklassningenföravgörandeskallavseendedetta avvara

blandningen.delen av
utformassikt bördrivmedel påmiljöklassningenJag somatt avanser

skallSystemetdrivmedel.samtligaförklassningssystemgemensamtett
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utgå från drivmedlens samlade påverkan på klimat, miljö och hälsa
Vidare bör till detta knytas skattedifferentieringsystemm.m. en som

utgår från de samhällsekonomiska kostnader drivmedlens emissio-som
upphov till. Jag föreslår regeringen lämpligaattner m.m. ger ger

myndigheter eller flera uppdrag utreda denna fråga och lämnaett att
förslag till för miljöklassning och skattedifferentieringsystemnya av
samtliga drivmedel. Alternativt kan uppdraget för frågan specielltges en
tillsatt utredning.

Jag föreslår vidare metod fram för hurutvärderaatt tas atten rena
drivmedel och blandningar drivmedel påverkar klimat, miljö ochav
hälsa De arbeten med dessa frågor jag tidigare redovisat,m.m. som
värderingsmatris för drivmedel, provmetoder och emissioner vid drift
med alternativa drivmedel bör enligt min uppfattning tillsammans med
underlag och kunskaper på Naturvårdsverket, Kommunikationsforsk-
ningsberedningen och Motortestcenter kunna utvecklas för skapaatt en
bra metod för värdering drivmedel. Ett uppdrag med denna innebördav
bör läggas på någon angivna myndigheter.av ovan

Skall de riksdagen miljömålen kunna uppnås krävs bitvissattaav
långtgående åtgärder inom vägtrañksektom. Skall målen vad gäller
minskade emissioner C02 och emissioner med påverkan på hälsaav
kunna minskas jag alternativa drivmedel i omfattningatt storanser
måste dieselolja och bensin. För så skall kunna ske krävsersätta att att
de prismässigt kan konkurera med dieselolja och bensin konsument-i
ledet. Samtliga mig studerade alternativa drivmedel dyrareär attav
producera och ofta dyrare distribuera vad fallet föräven att än är
dieselolja och bensin. Skall de kunna konkurrera ochmed dieselolja
bensin krävs de åtminstone inledningsvis kompenseras för dennaatt
merkostnad.

föreslårJag de biobaserade drivmedlen helt från COz-skattbefriasatt
då deras emissioner CO, inte nettotillskott till den totalautgör ettav

biobaseradCOz-balansen. För MTBE och ETBE detta den delenavser
härrör från biobaseradrespektive metanol eller etanol. Jageter somav

biobaseradföreslår biogas,vidare metanol och etanol RMEatt samt
Ävenenergiskatt.fråninledningsvis befrias MTBE och ETBE fram-

bör för denalkoholer delställda biobaserade härrör frånsomav
ochalkoholen befrias från energiskatt. Naturgas bör medgesmotorgas

energiskatten.till60 70 procentig nedsättningen av
% itill 5 RME dieselolja,Vidare föreslår jag blandningaratt uppav

begynnelsekokpunkt vid% etanol i dieselolja, och15 vad gäller slut
blandningskomponenter-%95 destillationsrest, beskattas utgående från

Vidarehelhet.egenskaper och utgåendeinte från blandningen somnas
inblandas iskall biobaserad etanol, metanol, ETBE och MTBE som
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vadCOz-skatt beskattas enligtbefrias frånbensin samt ovansom
ochMTBEprodukterna etanol, metanol,beträffande deframförts rena

ETBE.
drivmedlen börvätskeformigaför de biobaseradeSkattenedsättningen

pilotprojektsundantagtidsbegränsadegenomföras såsomtillsvidare
från dagens be-mineraloljedirektiv. Utgående8.2d i EU.sartikel

till tillkunna 8för dispenserna börtidenräkningar jag sättasattanser
ungefärstorleken på skattenedsättningenomprövningår med10 vartav

år.annat
drivmedelsskattennivån påvad gällerfinns redanbiogas ettFör

mineraloljedirektiv.artikel ihänvisning till 8.4 EU:smedundantag
bör% för och60-70Skattenedsättningama motorgasnaturgasom

Om detta inteminimiskattenivån underskrids.kunna göras attgenom
itill artikel 8.4med hänvisninggenomförasbör undantagmöjligtär

mineraloljedirektivet.
dieseloljaoch etanol iinblandning RMEförSkattereduktionen av

pilotprojektsundantag.tidsbegränsadesåsomgenomförastillsvidarebör
uppfattning kunnaenligt minbör dispensernaRMEinblandningFör av

dispensernaetanol börår. inblandningcirka fem Förtillsättas av
inblandningoch halvt år.cirka Förbarainledningsvis ett ett avavse

pilotprojektsundantagi bensin böroch ETBEetanol, MTBEmetanol,
år.på till femdispenstidmedtillämpas uppen

bilav-ochmotorbensinförordningenjagSlutligen att omanser
motordrivmedel ochenförordningutvecklas tillgaslagen enom

förordningenoch utvidgaförändraArbetet medlag. attmotoravgas om
i denförfattningsförslaglämnabilavgaslagenmotorbensin och samt

utredning.tillsattmyndighet eller för fråganlämpligåläggasdelen bör
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förslagenKonsekvenser27 av

sammanfattande slutsatsMin

den omfattningintroduktion alternativa drivmedel iEn somav
ochmig föreslagna miljöklassningenkan bli fallet denav av
förmedför inga negativa konsekvenserskattedifferentieringen

statsfmansema. under förutsättning den KomKomDetta att av
koldioxidskatten genomförs.föreslagna höjningen av

Ekonomiska konsekvenser27.1

Samhällsekonomiska och statsñnansiella27.1.1

konsekvenser

minasamhällsekonomiska och statsfmansiella konsekvensernaDe av
utsträckning alternativagrad beroende på i vilkenförslag i högär

dieselolja och bensin.drivmedel verkligen kommer ersättaatt
KomKom har i sitt delbetänkande, NyKommunikationskommittén

räknat påSOU 1996:26 %,kurs i trañkpolitiken 15angett att
dagens förbrukning drivmedel måsteenergiinnehållet, ersättasav av

fram till år de i MaTs-arbetetmed biodrivmedel 2010, uppsattaom
kunnaCOz-emissionema till år skallmålen för reduktion 2020av

därefter uppdragit Kommunikationsforsknings-uppnås. harKomKom
fram introduktionsplan förKFB och NUTEKberedningen att ta en

därefter SIKA beräkningargrund har gjortdetta mål. Med denna som
statsfinansiella kostnaderna. myndig-samhällsekonomiska och Ideav

kostnaderna förtill redovisas scenariosheternas KomKom trerapport
enligt följ
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Snabb introduktion kontrollstation.SCENARIO utan

för produktion och distribution etanol ligger under helaKostnaden av
på konstant nivå kost-perioden fram till år 2010 och motsvararen

bensinnadsnivån för bästa teknik i dag. Kostnaden för tillförsel ochav
dieselolja oförändrad under perioden.antas vara

Styrmedel

COz-skatt för hela perioden till årBefrielse från 1997 2010.
perioden årMomsbefrielse för etanol drivmedel under hela 1997som

till år 2010.
från år tillEnergiskatten för etanol höjs successivt kr liter 19970 per

år1,50 kr liter 2010.per
för nyanskaffning FFV-bilar kompenserarSubvention av som

År beräknas denna subventionköparen för hela merkostnaden. 1998
ned till kruppgå kr. fordon för succesivt 0till 7000 att trappasper

år 2010.
kompenserarSubvention för nyanskaffning fordontunga somav

beräknas uppgåhela merkostnaden. subventionköparen för Denna
årkronor fordon år 1998 för 2010till i genomsnitt 30 000 attper

fordon.kronor15 000 pervara

gjort två beräkningar denSIKA har med dessa förutsättningar varv ena
COZ-skattenvärdering COz-emissionemagrundar sig på dagens av

nivån försig på den föreslagnamedan den andra grundar KomKomav
kr liter bensin och kr litervill 2,70 3,11år 2020, det säga per per

diesel.
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tabell.nedanståendenuvärde iredovisas iberäkningarnaResultatet av

statsfinans-samhällsekonomiskt ochSammanfattningTabell 27.1 av
COZ-emissio-värderingartvå olikavidscenario 1iellt utfall avav

nerna

AckumuleratvärdetDärav:samhâlls- stats-TotaltVärderingsgrund av
utfall förfinansielltCOz-reduktionen;utfallekonomisktför CO,

1996-2010nuvärde 96-2010nuvärde 96-2010
kronormiljardermiljarder kronorkronormiljarder

-26+2,5-19Nuvarande vär-
enligtdering

-26+7,6-13be-KomKom:s
räkning för år
2020

år 2002.kontrollstationmedintroduktionSnabbSCENARIO

bara2002efter årintroduktionfrånutgårscenariodettaI att enman
etanol inteförproduktionskostnadenförutsättninggenomförs under att
drivmedelfossiltproduktionskostnaden förfår större än summan avvara

sub-högreblandVidareenergiinnehåll. annatmed antas ensamma
FFV-fordon.ventionering av

Styrmedel

till år 2010.perioden 1997för helaCOz-skattfrånBefrielse
till år1997periodenfördrivmedeletanolMomsbefrielse för som

ordinariedärefteroch2001 moms.
literkrfrån 0succesivtetanolförEnergiskatten trappas perupp

år 2010.literkrtill 2,501997 per
kompenserarFFV-fordonnyanskaffningSubvention somavav

År subventiondennaberäknas1998merkostnaden.helaförköparen
succesivtsedanFFV-bil förinköptkronor attuppgå till 7 000 per

år 2010.kronortill 5 000sänkas
ifordonsubvention ärförFörutsättningarna tunga somsammaav

scenario
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Även här två beräkningar beroende på värderingen C02-görs av
emissionema.

-

Resultatet beräkningarna redovisas i nuvärde nedanståendei tabell.av

SammanfattningTabell 27.2 samhällsekonomiskt statsñnans-ochav4 iellt utfall scenario vid två2 olika värderingarav av
COz-emissionerna

ÅrligAntagen Samhälls- Ackumuleratsam-
produktions- ekonomiskt hälls- statsfinansiellt

Princip för värdering kostnad förC02 nuvärde ekonomisk utfallav
miljarderetanol kr kostnad mdr kronor

mdr kr/år

COz-värde1 överens-som
med dagens 0,64 -3,0 -0,32 -6stämmer

COz-skatt
2 COz-värde överens-som

med COz-skatten 1,83 -4,0 -0,43 -14stämmer
enligt beräknings-Komkomzs
förutsättningar 2010år

SCENARIO Senarelagd introduktion.

scenario innebär fullföljer ochDetta vidareutvecklar pågåendeatt man
någonFoU inte via stöder introduktion i skala förestörrestatenmen

kontrollstationen år 2002.

Utmärkande för strategin blandär annat:
FoU fram till kontrollstation årFortsatt 2002.en

efter kontrollstationen den exakta sammansättningenFörst avgörs av
eventuell framtida omfattande introduktion.en mer

till kontrollstationen förutsätts skattebefrielse för motoralkoho-Fram
drivmedel baserade på förnyelsebaraler och andra råvaror.
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samhällsekonomiskaberäkningar deöversiktligagrund förSom av
harstrategiför dennastatsfinansiella utfalletdetkostnaderna samt

beräkningsantagandenföljande använts:
år 2003.literkretanol 1,8förProduktionskostnaden antas pervara

dieseloljeprisetochbensin-på såstigaRåoljepriset sätt attantas
till år 2020.år framkrmedstiger 1 per

och pågårpåbörjas år 2003drivmedelbiobaseradeIntroduktionen av
år 2020.fram till

fossilaÅr miljoner M 30,7biobränslevolymen2020 motsvaraantas
för-totalaKomKom% den8drivmedel drygt antagnaavav

år 2005.brukningen
FFV-användas ihuvudsakligendrivmedlenbiobaseradeDe antas

betydandebensinlåginblandning i ävenfordon, samt engenom
fordon.ianvändning tunga

blandutgående frånhar bestämtssamhällsekonomiska utfallet annatDet
utbytes-ochbensinkr litertill 0,862,70koldioxidvärderingen per
till 1,5.1,3drivmedeltill fossilarelationbiobränslen iförfaktorerna

därmed ivarierarsamhällsekonomiska utfalletför deNuvärdet
ackumuleradekronor. Detmiljardertill -2,0intervallet +1,8

dessaundervarierartill år 2020år 2003utfallet frånstatsfinansiella
miljarder kronor.och -7mellan -5förutsättningar

dyrmyckettill 2010introduktionprocentigblir 15Som ensynes
statsfmansielladetkostnadersamhällsekonomiskatill såvälsett som

förochnågotkostnadernaminskarscenariot ännu2utfallet. För mer
ochtill år 2020fölängtsintroduktionförtidendärscenario en

totala för-% dentill drygt 8biodrivmedel begränsatsmängden av
brukningen.

utgå fråndock varit% harmåletuppnå 15 attFör tvungenatt man
heltföreslagit,harvad jagstyrmedel t.exbetydligt kraftigare än som

fordonsinköp. Jagtillsubventioner ärslopadeller delvis samtmoms
Blandberäkningar.i dessaantagandenatill vissanågot tveksam av

fördrivmedelskattensänkningförståsvårthar jag attattannat aven
bensin,literkrhöjts med 2,70C02 skattenetanol, efter det att per

höjdaredandenharverklighetenskattebortfall. Iredovisas ettsom
höjningEnförökad intäktinneburitCOz-skatten staten.avsevärt aven

ochliterkrtill 2,7bensin 0,86kr literpåCOz-skatten 1,84 perper
årligförtordekrl,05 till 3,1dieseloljaliterkr2,05 enper

miljaderoch 3,1bensinmiljarder literpå 5,7drivmedelsförbrukning
miljarder16,9på cirkaskatteintäktökadmedföradieseloljaliter en

drivmedelsförbrukningenminskningdenår. Omkronor somavper
2005miltill literliter mil 0,63från 0,92förutsattKomKom perper
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blir verklighet bland på grund den höjda CO2-skatten,,annat blirav
intäkten den höjda COz-skatten i stället cirka 11,5 miljarder krav per
år. Om vidare etanol skattebefrias och cirka 15 % den totalaersätter av
drivmedelsförbrukningen med uppskattat medelvärde på driv-etten
medelskatten energiskatt plus COz-skatt på cirka 5,50 kr literper
medför det skattebortfall på cirka 7,3 miljarder kronor.ett Sammanlagt
medför detta intäkten för detta år minskar tillatt 4,2 miljarder kronor,
vilket allt pluspost.trots är storen

Mot bakgrund jag inte föreslagit lika kraftigaatt styrmedel börav
inte storleken på introduktion bli lika omfattande under tid.en samma
Om räkneexempel %6 dieseloljeanvändningenett antar attman som av
har RME och etanol årersatts 2005 %4samt attav av
bensinförbrukningen med ETBE, etanol och biogas blir denersatts totala
andelen biobaserade drivmedel knappt 5 % den totala användningen.av
Samtidigt förutsätts enligt KomKom minskningen av
drivmedelsförbrukningen från 0,92 liter mil till liter0,63 mil årper per
2005. Därmed har förbrukningen bensin och dieselolja minskat tillav
5,47 respektive miljarder2,91 liter år. Om etanol, RME och biogasper
befrias från såväl COz-skatt energiskatt och ETBE befrias frånsom
såväl COz-skatt och energiskatt för den del kommer från biobase-som
rad etanol blir det totala skattebortfallet 2,15 miljarder kr. Detta bygger
på uppskattat medelvärde på drivmedelskattenett energiskatt plus
COz-skatt på cirka kr5,50 liter i dagens penningvärde. Omper
COz-skatten för drivmedel höjs med 10 år från och med 1998öre per
kommer detta år 2005 resultera i öning COz-skattenatt med 0,8en av
kr liter och ökad skatteintäkt på cirka 6,7 miljarder kr. Dettaper en
innebär total ökad skatteintäkt på cirka miljarder4,6 kronor.sett en

Om det i stället för etanol, ETBE, RME och biogas är naturgas som
bensin blir skattebortfallet mindre, ochersätter den totala intäkten större,

förutsatt i enlighet med mina förslag dels påläggsatt naturgas en
COz-skatt dels bara medges 60 till 70 procentig nedsättningen av
energiskatten.

Mot bakgrund redovisade siffror det min bedömningärav attovan
de mig föreslagna åtgärderna, under förutsättning drivmedelsskat-attav

COz-skatten höjs för dieselolja ochten bensin, inte kommer att
medföra några negativa konsekvenser för statsñnansema. Går staten,

i förslaget från KFB och NUTEK in och kompenserarsom
merkostnaden för fordon blir naturligtvis utfallet Jagett annat.m.m.

dock inte det ingår i mitt uppdrag föreslå sådanatt strategi.attanser en
Mina beräkningar grundar sig enbart på de alternativa drivmedlenatt

prismässigt konkurrenskraftiga med dieseloljagörs och bensin.
Skall introduktion lrda till de mål KomKom föreslagit detären som
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måsteinledningsvisför fordonmerkostnadenuppfattningdock min av
gällerDettaberörd intressent.ellerkommunkompenseras stat, annanav

fordonfrämst förmerkostnadenfordon där tungagasdrivnahandi första
bilar FFV-drivmedelsflexiblaförmerkostnadenhög. Attmycketär

Mintill.tveksamdockjagkompenserasbehövaskulle ärfordon
köpa dennaberedda typde konsumenter är attbedömning avär att som

till 7 000merkostnad 0mindrebetalabereddaoftastfordon attär en
påfordondessatillverkarnaocksåkankronor. Man attanta sammaav

förpristillbilarsälja dessabereddaUSAi att somsammasätt som
poisiv PR.beroende påblandmodellerna,bensindrivna annatde

Sysselsättning

produktioninhemskför kommerredogjortjagdet avFörutom enovan
arbetstill-mängdinnebäraoch biogasetanol, RMEexempelvis att en

vidproduktionsanläggningaruppförandesåvälvidfällen somav
fördeldrivmedlet. Denfärdigaoch detråvarabådeproduktion somav

förberäkningarSIKASibeaktatshar intemedförarbetstillfällennya
introduktionsstrateginföreslagnaNUTEKochKFBden av .samhällsekonomiskasamladedeberäknaLRFlåtitharLantmännen

föranläggningdelsdriftenochuppförandeteffekterna enavav
förm3 anläggningdelsåretanol00050produktion enperav

år,°. harm3 arbetendessaI ävenRME00034produktion perav
byggandetframgårAvbeaktats. attsysselsättningseffektema rapporterna

beräknasindirekt,ochdirektetanolfabriken,ochRME-fabriken geav
Därefterårsarbeten.respektive 820motsvarande 120sysselsättning

sysselsättningodling,fabrikdrift transportberäknas samt m.m. geav
alternativaintroduktionVid770 störrerespektive360 avenpersoner.

tillknutnaarbetstillfällenantaletsåledesdrivmedel kommer
Avmycket rapporternadrivmedlen stort.produktionen att varaav

videffekternastatsfmansiellatotaladevidareframgår enatt
på 14intäkttillbedömsRMEochetanolförskattebefrielse en

arbetslöshet.minskadpåberoendeårkronormiljoner26respektive per
drivmedelalternativaproduktionviddetdiskuteraskanDet avom

ställetidet ärarbetstillfällen ellerfråganverkligen enär omnyaom
detuppfattningMin ärlandet. attarbetskraft inomomfördelning av
påblandjaggrundar annatarbetstillfällen. Dettasigdelvis rör nyaom

skogsråvarafrånetanolproduktionföranläggningarexempelvisatt av
måstededettatillAnledningensmå. är attrelativtkommer att vara

maximaltskapaslångainteså transportvägarråvaranligga attnära
Anläggningarnamycket.förlönsamhetenpåverkasmil,cirka 10 annars
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kommer då i mycket utsträckningatt finnasstor på landsbyggdenatt ute
och ofta i län har problem med avflyttning och brist på arbetstill-som
fällen.

Emissioner

Det förefaller mig odiskutabelt minskade emissioner medföratt en
minskad påverkan och därmed mindre kostnader för samhället.

Vare sig SIKA eller LRF har i beräkningarna kostnadsmässigt tagit
hänsyn till minskningen andra emissioner C02. Användningenänav av
alkoholer minskar exempelvis emissionema kväveoxider, partiklarav
och PAH främst Ävenvid användning i fordon. mångatunga andraom
emissioner, och då kanske främst de icke reglerade inte har åsatts någon
skatt eller liknande styrmedel medför emissionema dem i många fallav
påtagliga kostnader för i form påverkan på miljöstaten och hälsa.av
Denna kostnad kan bland relateras till ökad andel sjukdomarannat en
vårdkostnader m.m. och ökat antal dödsfall. Detett i dag svårtär att

uppskattningar kostnadernagöra för påverkan på klimat och miljö.av
Beträffande påverkan på miljö talar i vissa sammanhangman om en
ackumulerad miljöskuld. I bland värderas den utgående från kostnaden

återställa vår miljö till "ursprungligt"att skick. De skatter vi i dagsom i
har på vissa emissioner enligt min uppfattningmotsvarar inte de
verkliga kostnaderna för sådan påverkan. Detta har jag bland tagitannat

i kapitlen. 18,19 och 20 vad gäller C02.upp
äVidare bör de fördelar inhemsk produktion innebär tillsom en sett
Ehandelsbalans och importberoende beaktas.

i
åSlutsatser

Sammantaget jag det, till främstatt de statsñnansiellasettanser i
effekterna, innebär fördel med inhemsk produktion drivmedel,en ien av

de befrias frånäven eller medges nedsättning drivmedelsskatten.om av
1Även de alternativa drivmedlen inledningsvis måsten importerasom

torde inte statsfinansema påverkas negativt. Då bortfaller dock de ifördelar ökad sysselsättning och minskat importberoendesom utgör. lOvan redovisade bedömningar förutsätter höjning COz-skatten fören av
fossila drivmedel, enligt KomKom:s förslag.t.ex.
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Privatekonomiska konsekvenser27. 1.2

drivmedel kommer intealternativaförDrivmedelspriset nämnvärt att
tillmina förslagoch bensinpå dieseloljafrån prisetskilja sig om

genomförs.drivmedelalternativadrivmedelskatten förnedsättning av
förslag tillöka KomKom:sdrivmedelpriset påkommerDäremot att om

innebärakommergenomförs.COz-skatten Dettahöjning attatt enav
förkostnadmedför högredrivmedelalternativaintroduktion enav

transporter.
påkan köraför fordonkostnadernaökadebeträffar deVad som

förblygsammadag relativtde redan idrivmedelalternativa är person-
Merkostnaden fördrivmedel.vätskeformigamedbilar drivna en

kronor. Detnågraköra på RMEkanpersonbildieseldriven är tusensom
merkostnad förnågonväljertillverkarensäkertinte att ta utattär ens

USA vadfallet idagetanol. Så iellerpå RMEdrivnapersonbilar är
bensin.alkohol ochbådepåkan körabränsleflexibla fordongäller som

vidkronorcirka 000i dag 8personbilförMerkostnaden är menen
bil.bensindrivenvanligförprisförsäljning uttas som ensamma

tillcirka 20 000högre,personbilarför gasdrivnaMerkostnaden är
någondet krävsuteslutaskan det intefordon. Härkronor40 000 attper

Underefterfrågas.skallsådan fordonförsubventionform att enav
igasdriftuppfattningenligt mindockkommerperiod attinledande

då oftastocholika slagfordonsflottoranvändas ihand tungaförsta av
allmänheten kommertankningsställen fördärförBlandfordon. attannat

kommertankningsställenkanställetfå. I attattantaytterstatt manvara
fordonsflottor därliknande harellertill företaganslutningiläggas som

lokaltra-utgångspunkt,tillåtervänderkvällfordonen varje t.exsamma
företagoch servicerenhållningverkfik, större transport m.m.

konsekvenserFöretagsekonomiska27.1.3

introduktionkonsekvensernaföretagsekonomiskabedömer deJag av en
överkom-relativtden mån de negativa,drimedel, ialternativa är somav

medför påför dieselolja och bensinskatternaliga. höjda sättDe samma
Dock börökad kostnad förför privatpersoner transporterna.ensom

redan föreslagitshöjning COZ-skattenihågkomma att avavenman
drivmedel.fossilaminska användningenförKomKom att av

uppskattas tillfordon kan denmerkostnaden förVad gäller tunga
till 300 000för etanoldriven busskronor100 000 samtuppemot uppen
merkostnadbiogas eller naturgas buss. Dennaför gasdrivenkronor en
första handdet ikommer jag bedömerför gasdrivna fordon attsom
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belasta kommuner, företag och statliga verk har störrem.m. som
möjlighet bära sådan merkostnader och fördela dem påatt även ett

Vidare bör användningen alternativa drivmedel i viss månsätt.annat av
kunna komma användas i PR-syfte.att

Som jag redan anfört det dock min uppfattning merkostnadenär att
för främst fordon inledningsvis måste kompenserastunga stat,av
kommun eller berörd intressent, den KomKom angivnaannan om av
nivån för biodrivmedel, på % skall15 kunna uppnås. finnsDet

miljömåldärutöver andra lokala kan förgrundäven som vara en en
kompensation för merkostnader.dessa

För de företag antingen producerar råvara för produktionsom av
alternativa drivmedel eller företag producerar alternativa drivmedelsom

företag såväl råvara drivmedel innebärtransporterarsamt som som en
introduktion alternativa drivmedel efterfrågan, vilketstörre störreav en

rimligtvis positivt företagsekonomiskbör synpunkt.vara ur
För bil och motortillverkare kan den situation uppstå känneratt man

sig tvingade tillverka fordon för alternativa drivmedel inte fulltatt men
kan merkostnaden kunden. Jag dock många till-utut ta tror attav

verkare åtminstoneberedda inledningsvis detta, detär att göra atttrots
kanske innebär på kort sikt något reducerad vinst. för förDetta atten

så långt möjligt behålla sin kundkrets, samtidigt fåratt ävensom man
miljösynpunkt positiv profil. Detta kan siktockså på lite längreen ur

bidra till vinner kunder och ökar marknadsandelar.sinaatt man nya
Likaså torde det fördel med från och utveckla"starten"attenvara vara
teknik för drift alternativamed drivmedel På så fårsätt ettm.m. man
försprång till de konkurrenter valt inte etablera sig på dennaattsom
marknad, då försäljningen fordon drivna med alternativa drivmedelav
börjar öka.att

27.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Sett till de regionalpolitiska konsekvenserna produktionbör en av
exempelvis etanol från bioråvara medföra effekter på grundpositiva av

möjlighet till arbetstillfällen, kapitel torde27.l.l. Detsammaen nya se
gälla för såväl ETBE och RME för biogas.som

Det ökade priset på dieselolja och föreslagit,bensin, KomKomsom
kommer naturligtvis medföra ökad kostnad för Iatt transporter.en
glesbygdsregioner där människor i allmänhet saknar utbyggden
kollektivtrafik och därför måste ha bilar för förflyttakunna sig,att
exempelvis till arbetsplatser, kommer detta innebära ökade kostnader.att
Detta dock, inte fråga i första hand knuten till mina förslagär ären som
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har i sittCOz-skatt.ökad KomKomförslagtill KomKom:sutan om en
kompensa-någon form"det torde behövasskrivitdelbetänkande att av

arbetsresor". Kom Komde har långaboendeför demtion gör attvars
skullebränsleprishöjningenvisa sigdet skullevidareskriver attatt om

glesbyggden bör dessanackdel förfördelningseffekter tilloacceptablafå
regionalpolitikenföråtgärder inomeffekter kompenseras ramengenom

mening".i vid

konsekvenserämställdhetspolitiska27.3 J

någonharinteföreslagna åtgärdernamigdebedömerJag att av
i landet.jämställdhetenpåverkan på
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Författningskommentarer28

1 §
på bränslen,tillämpliglagenbestämmelseninledandeI den ärattanges
Medprodukter. andramed andrablandningeller iformbåde i ren

användaskaninteblandprodukter ensamtetrar,annat somsomavses
vid inblandningbränslekomponentbetraktabränsle är attutan som en
definierad i denbränsle inteBenämningeni andra bränslen. närmareär

användningsom-sittdefinieraslagstiftningen,nuvarande utan genom
för driftanvändasavseddaskallderåde. Här attatt avvaraanges

definierade iMotordrivna fordondrivmedelfordon ärmotordrivna
1972:595.fordonskungörelsen

2 §
yrkesmässigt för intillverkaren och denparagrafenI att somanges

miljöklas-bränslen i deoch tillhandahålladela infårbränsle till Sverige
lagendelvis 6 §Bestämmelsenlagen.i motsvarar a omangesser som

eftersom detdock byttsharimportörkemiska produkter. Begreppet ut,
energi. andraskatt på Ilagenbetydelse enligthar bestämd omen

gäller föruppfylla de kravskallbränslenmeningen att somanges
innebärStadgandet alltsåbestämmelsendelendenmiljöklassen. I är ny.

miljöklassningfrivilligt,miljöklasseriindelningen är attatt ommen
beträffandesker, får detOm så inteuppfyllas.så skall kravengörs

beskattningen. Dettakonsekvenser förbensin ärdieselolja samtm.m.
alternativa bränslena.beträffande deinte falletdäremot

3 §
definieras påDieselolja visstdefinitioner.innehåller vissaBestämmelsen

dieselbrännolja andraLSE inte baraenligteftersom ävenutansätt
beträffandebestämningMotsvarandemiljöklassas.oljeprodukter görs

bensin.
definition vadockså medinnehållerBestämmelsen som avsesaven

drivmedel bensinsådananämligendrivmedel,alternativa ersättersom
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och dieselolja, dvs. de konventionella drivmedlen. Både fossila och
förnyelsebara biobaserade bränslen omfattas. Dessa också deñniera-är i
de på så det de huvudsakligensätt har framställts detatt attanges av ieller det andra. Biologisk råvara kan härröra från såväl växt-ena som
djurriket. Strängt skillnaden mellan de biobaserade ochtaget utgörs
fossila bränslena bara åldern på råvaran. Några tillämpningsproblemav
torde inte uppkomma, varför åldern inte speciñcerats i lagtexten.

4 §
Första stycket innehåller erinran miljöbalkens bestämmelseratten om
tillämpas på bränslen. Detta torde innebära de allmännaatt attex.
aktsamhetsreglema tillämpliga på hanteringen bränslen.är av

Andra stycket innehåller hänvisning till LSE. Beteckningaren som
används i LSE har betydelse i lagen drivmedel. Därmedsamma om

Iomfattas beteckningen motordrivna fordonäven ex. l
1

5 §
Andra stycket kap.2 LSE.5 § Redaktionellt harmotsvaras av en
ändring gjorts så specifikationema i stället har uppställts i tabellfonn,att
för bättre med reglerna för bensin föroch ökaatt överensstämma att
läsbarheten. Kokintervallet beskrivs i stället begynnelsekokpunktsom
med angivande minimum- och maximumgradtal.av

Andra punkten, kraven för miljöklass 3 negativtutgör ärsom
bestämd på så övriga oljeprodukter hör dentill miljöklassen,sätt att
dvs. sådana uppfyllerinte kraven för de andra klasserna.som

5 §
Kraven för bensin bilagan till LKP, i dess lydelse från denmotsvaras av

januaril 1997, vari således ingår den klassiñceringen alkylat-nya av
bensin kategori c.2

7 §
Paragrafen har ingen motsvarighet i dagens lagstiftning. alternativaDe
drivmedlen delas enligt bestämmelsen in i olika klasser och jämförstre
med de bästa klasserna för dieselolja bensin. I den delensamtm.m.

bestämmelsen miljödeklaration. Till skillnad frånutgör de traditionel-en
bränslena alltså inte olika kvaliteter bränsle.anges av samma

har hellerBestämmelsen ingen direkt koppling till skattelagstiftningen.
Även de alternativa drivmedlen beskattas enligt reglerna LSE.i För att
uppnå fasthet i regelsystemet bör kvalitetskrav och andrastörreen

specificeras i bestämmelsen. Eftersom bestämmelsen innebärparametrar
slags miljöklassning för bensin och diesel har bokstavbe-ett annat än
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bäst frånbetecknar klassC där A denAteckningarna äranvänts, som-
klasserna BUppräkningarna drivmedel ihälsosynpunkt.miljö- och av

dessa inom klassen.värderingoch C innebär ingen av

3 §
tillsyngrundläggande reglernainnehåller deParagrafema överattom

myndigheterden eller delagenefterlevnaden utövas somavav
avgifter förfårtillsynsmyndighetenochbestämmerregeringen uttaatt

kontrollerförAvgifter får naturligtvis intekontroll.ochsin tillsyn uttas
bestämmelsestycket innehållerTredjebetalats.skatträttatt omenav

avgifter.ochvad gäller tillsyntillämpligmiljöbalkenkap.2423 äratt -

9 §
tillfår skeöverklagande,bestämmelserinnehållerParagrafen somom

förvaltningsdomstol.allmän

Ikraftträdande
tidpunktenske den januari 1998torde tidigast kunna lIkraftträdande

ikraftträdande.miljöbalkensför
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yttrandeSärskilt

Åkerfeldtsakkunniga SusanneyttrandeSärskilt av

högbe-påochbensinpåenergiskattendifferentieringskerIdag aven
Kravenhänförs.bränsletmiljöklassvilkenpå tillberoendeoljaskattad

kap. 5 §i 2finnsoljeprodukteravseendemiljöklassemaolikaför de
miljö-förkravenLSE, medanenergi,påskatt1994:1776lagen om

1985:426till lagenbilaganinförda ibensinförochklass 3 om2 är
regleringenföreslårUtredningenprodukter, LKP. attkemiska av

tillförsoljorhögbeskattade överbensinsåvälförmiljöklassningen som
skallförslagetdrivmedel. Enligt ävenmiljöklassninglag avomnyen

deninföras idrivmedelalternativamiljöklassningregler nyaavom
lagen.

lösningenvaldautredningen ärdendelförJag att avegenanser
avseendemiljöklassningenbefintligaidagdenförst gällerVadolämplig.

omständigheter.följandepåpekasärskiltvill jagdrivmedel,fossila
den månbetydelse ipraktiken endastiMiljöklassningsreglema är av

denRedanstyrmedel.ekonomiskaanvändningentillkopplasde avav
skattelagstift-ifinnasskallreglernaskäl förstarkatalaranledningen att

skall tjänamiljöklassningenönskemåletkanVidareningen. att som en
likaminstdrivmedel ivalkonsumenternasförvägledninggenerell av

skattelag-återfinns imiljöklassningentillgodosesgradhög attgenom
kriterier-såvälfinnalag kaniinnebärDettastiftningen. att sammaman

fördelarskattemässigavilka stats-miljöklassemaför somsomna
miljöklassema.bättretill deknytabefogademakterna attansett vara

skalldessabränslen förpåställsvilka krav attReglerna somom
förbetydelseavgörandesåledesmiljöklassvisshänföras till är aven
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beskattningen. Energibeskattningen har under lång tid varit föremål för
betydande förändringar, vilket lett till lagregleringen kompliceratsatt
och blivit svåröverskådlig. I samband med energibeskattningenatt
anpassades till gemenskapsrätten gjordes också författningsteknisken
och språklig lagstiftningen. Resultatetöversyn blev lagav en ny om
skatt på LSE,energi trädde i kraft den l januari 1995 och ersattesom
fem skattelagar på området. Genom LSE har således iseparata princip
samtliga regler beskattningen energi samlats i lag,rör vilketsom av en
inneburit betydligt högre grad överskådlighet och enkelhet änen av
tidigare. Förändringen har också upplevts positiv de skattskyldi-som av

och andra hanterar den aktuella lagstiftningen.ga som
Om utredningens förslag genomförs kommer energiskattelagstift-

ningen åter splittrad i flera författningar, vilket i högatt gradvara
försvårar tillgängligheten de aktuella reglerna. hävdarJag därför, iav

till utredningen, överförandet miljöklassningsreglemamotsats föratt av
dieselbrännoljor från LSE till drivmedelslag motverkar deen ny
intentioner förenkling och lättillgänglighet under årom som senare

arbetet med lagstiftning. Följaktligen jaggenomsyrat attny anser en
läsare skattelag där skall kunna läsa vilken skatt belastarutav en som

viss produkt, han samtidigt måste söka sig till lagstiftningutan atten
inom område för finna vissa nödvändiga upplysningar.ett Jagannat att

alltså reglerna miljöklassning dieselbrännoljor ochattanser om av
liknande produkter bör finnas kvar i LSE. Förenklingsskäl talar starkt
för bestämmelserna miljöklassning bensin bör förasatt även överom av
till den lagen.

Det bör framhållas reglerna beskattning dieselbrännoljaatt om av
och andra oljeprodukter i LSE uppbyggda på detär sätt görett som
mycket svårt för inte omöjligt självständigt utanför LSEsägaatt att- -

vilka bränslen skall omfattas miljöklassningen ochange som av
samtidigt i skattelagen åstadkomma riktig beskattning. Detta visar sigen
också i det utredningen lämnade förslaget till drivmedelslag, därav ny

nödgats definiera dieselolja bränslen i visstman ettsom som avses
llagrum i LSE. Utredningen har inte heller lämnat något förslag till

vilka följdändringar i LSE skulle behövas till följd densom av nya
drivmedelslagen. Vidare omfattar den föreslagna drivmedelslagen
bränslen avsedda användas för visstär ändamål, nämligenatt ettsom .drift motordrivna fordon. Skatt enligt LSE däremot, vad gäller detas Qav
miljöklassade 3bränsleslagen dvs. bensin och dieselbrännolja, ut

ioberoende bränslets användningsområde. Anledningen till detta ärav
lfrämst olja för uppvärmning respektive fordonsdriftatt i princip är

i
identiska produkter och den skattskyldige, i många fall inte självatt som
förbrukar bränslet, därför saknar vetskap för vilket ändamål denom

l
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förgällerMotsvarandebränslet.användaförbrukarenslutlige attavser
bensin.

vadmåndifferentierad i vidareidag inte änpå bensinSkatten är som
miljöklassi-oblyad bensinblyad ochmellanskillnaden samtföljer avav

intetillåterGemenskapsrättenbensinen.oblyadedenñceringen av
uppvärmningsanvändningrespektivedrivsmedels-förskilda skattesatser

Även såldadedelenövervägandedenbensin.gällervad avom
förekommerfordonmotordrivnadriftanvänds förbensinvolymema av

uppvärmnings-förfartyg ochibensinanvändningskattepliktig t.ex.även
ändamål.

lägrerespektiveefter högrebeskattasDieselbrännolja enen
oljanhögbeskattadeför denenergiskattenenergiskattenivå. Vidare är

Någonhänförs.oljanmiljöklasstill vilkenberoende pådifferentierad
Lågbe-oljan.lågbeskattadedeninteförekommermiljöklassning av

särskildamedförseddhögbeskattad oljaskillnad frånolja tillskattad är
förbudavgiftssanktioneratinnehållerLSE motfärgämnen.märk- och ett
Förbudsbe-båtar.ochfordonmotordrivnaolja imärktanvändning av

märkta,denanvändningenpraktikenisåledesreglerarstämmelsen av
deli någonLSE förbudinnehåller inteoljan. Däremotlågbeskattade,

förutsättningolja. Undermiljöklassad,högbeskattad,användningmot av
användasoljansåledesbetalats fårnivånden högreefterenergiskattatt

för uppvärmning.motordriftsåväl allför typ somav
skattläggningendet förinnebäromständigheternanämndaDe attnu

ochbensinmiljöklassningreglernanödvändigtLSEenligt attär avom
användningsområde. Denbränsletstillknutnadieselbrännolja inte är

bränslenpåtillämplig endast ärdrivmedelslagenföreslagna är som
energiskattesatserna,skildafordon. Demotordrivnadriftavsedda för av

dieselbrännoljapå bensin ochskall tillämpaspå miljöklass,beroende
till följdskulle fåförslagUtredningensanvändningsområde. attoavsett
få vidareskulleöklassindelningen i LSEmiljtillämpningsområdet för ett

högbeskattadpåEnergiskattendrivmedelslagens.tillämpningsområde än
utifråndifferentieradanvändningsområde,dieselbrännolja är, oavsett

Genombensin.oblyadMotsvarande gällermiljöklasstillhörighet.oljans
drivmedelslagenmiljöklassningsregler enligttillhänvisaLSEiatt -

fordonmotordrivnaför driftbränslenomfattaralltså endastvilka av -
föråstadkommasskattemässigt kunnaintemiljöklassningskulle en

andraförförbrukasdieseloljahögbeskattadrespektivebensin som
mycketkontrollskäl,minstintefritidsbåtar. Detändamål t.ex. i är, av

bränslendessabeskattningåstadkommai LSEsvårt somatt aven
användningsområde. Denförmodadebränsletstillknyter avan

praktisktmeningenligt minsåledesordningenföreslagnautredningen är
miljöklassningmellankopplingenönskar bevaraogenomförbar, manom



390 Särskilt yttrande sou 1995134

och ekonomiska styrmedel formi differentierad skatt beroende påav
indelning i miljöklasser.

därefterVad gäller utredningens förslag till miljöklassning av
alternativa drivmedel har jag ingen invändning bestämmelsernamot att
i den försdelen in i särskild lag, dock under förutsättning atten
miljöklassningen inte kopplas till skatt enligt LSE. sådantIuttaget av
fall gäller mina redovisade synpunkter vikten samtligaattovan om av
bestämmelser skatteuttaget finns i skattelagstiftningen. Omstyrsom
beskattningen drivmedelalternativa regleras i LSE, skattelagenbörav
också innehålla bestämmelsernade krav bör ställas pånärmare om som
drivmedlen miljöklassningssynpunkt. den månl det bedöms lämpligtur
kan tillsynen miljöklassningsbestämmelsema anförtros beskatt-över
ningsmyndigheten i samråd med lämplig miljötillsynsmyndighet.

Gemenskapsrätten utgår från alla bränslen används för driftatt som
fordon beskattas. Med stöd undantagsbestämmelsemotordrivnaav av en

skattelättnaderhar regeringen beviljat för vissa bränsleslag inom ramen
Utvecklingenför pilotprojektsdispenser. inom går dockEU mot att

energislag, inklusive biobränslen, skall omfattassamtliga ettav
energibeskattningsdirektiv. torde visserligen innebära skattDetta inte att

biobränslen, tanken de skall omfattasbehöver för ärut atttas avmen
fossila tydlig trend inombeskattningsstruktur bränslen. Ensomsamma

differentieradevidare ökad öppenhet förgemenskapsrätten är en
miniminivåerbl.a. miljöskäl under förutsättning EUzsskattesatser attav

behovden angivna bakgrunden finns detuppfyllda. Mot ettär av
skilda med-och övervakning vilka kriterier deinformation somav

Ävenför EU-synpunktställer krav lägre skatt.lemsstatema urupp som
miljökriteriema i skattelag.olämpligt intedet därförär att anges

skattelättnader inomhittills beviljat olika sökandenRegeringen har
för maximalt fem år i Jagför pilotprojektsbestämmelsen taget.ramen

sådana regeringsbeslututredningens bedömning,därför inte attattanser
kan komma ifråga för tidsperioder,förutsättningar längreunder vissa är

realistisk.
utredningen ienligt min uppfattning inte ankommit påDet har att,

för praktiskamån vad behövs åskådliggöra denvidare än attsom
föreslagna indelningen alternativa drivmedel itillämpningen denav av
förslag utformningen den framtida be-miljöklasser, lämna om av.

drivmedel. Vidare har utredningen saknatalternativaskattningen egetav
bedömningar de statsfinansiella konsekvensernaförunderlag av av

förslag.sådana
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Kommittédirektiv Dir
1995:97

alternativa bränslens ochUtredning om

miljöegenskaperblandbränslens m.m.

juni 199521regeringssammanträde denBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

alternativauppgift belysamedtillkallasutredaresärskild attEn
vidhälsoegenskapermiljö- ochblandbränslensochbränslens

utformningförslag tillskall utarbetafordonsanvändning. Utredaren ett
övervägasådana bränslenpåställasbörkvalitetskrav samtde somav

förhållandeibehandlasblandbränslen börochalternativa bränslenhur
motorbränslen.miljöklassningförtill systemet av

Bakgrund

Inledning

utsläppensamladededelförVägtrañksektom stor avavensvarar
kolmonoxid ochkväveoxider, kolväten,såsomluftföroreningar

gällerdetmiljömålen närnå departiklar. För uppsattaatt
hittillsåtgärddenavgaskravsuccessivt skärptaluftföroreningar är som

påkvalitetskravbetydelsefull åtgärd äreffekt. Enhar störstgett annan
frånpå utsläppeneffektbränslekvaliteterdiesel. Bättrebensin och ger

avgasreningenförförutsättningarnaförbättraroch attfordonsparkenhela
lång tid.undereffektivtfungerafordon skallpå

bränslenAlternativa

och biogas kan,metanol,etanol,Alternativa bränslen naturgast.ex.som
för dessa bränslen, hautveckladeärianvändsde motorer somom

fossilakan dessutom ersättaBiobränslenmiljöpåverkan.skadligmindre
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bränslen.
Utsläppen luftföroreningar vid övrig användning alternativaav av

bränslen och bränsleblandningar varierar och i vissa fall dåligtär kända.
Det saknas i dag särskilda kvalitetsregler i lagstiftningen för den här

bränslen. Reglerna för miljöklassningtypen bensin och diesel ärav av
inte utformade med hänsyn till alternativa bränslen och blandbränslen.
Kvalitetskrav i form bränslestandarder finns däremot i vissa fallav
fastställda SIS-Standardiseringen i Sverige.av

Kvalitetskrav och miljöklassning diesel och bensinav

Dieselbränslens sammansättning regleras i förordningen SFS
1976:1055 svavelhaltigt bränsle beträffande högsta tillåtnaom
svavelhalt och den miljöklassning dieselbränslen infördesgenom av som
år 1991 och vidareutvecklades år 1992. De bränsle-parametrar som
bestämmer inplacering i miljöklasser och därav åtföljande skattesatser

i lagen 1994:1776 skatt på energi. För bensin finns sedananges om
Ävenår 1994 motsvarande skattesatserna förett bensinsystem. anges

i lagen skatt på energi medan specifikationen de olikaom av
miljöklasserna i lagen 1985:426görs kemiska produkter. Förom
bensin gäller vissaäven andra kvalitetsregler bestämssom av
förordningen SFS 1985:838 motorbensin. Förordningen innehållerom
även bemyndigande till Statens naturvårdsverkett vissaatt utge
föreskrifter för tillsyn och kontroll.

Tidigare utredning

Utredningen vidareutveckling med miljöklassning försystemetom av
bilar M 1993:08 har bland haft i uppdrag utvärdera hurannatm.m. att

med miljöklasser för dieselbränslen har fungeratsystemet liksom
beskattningen två enskilda blandbränslen. Uppdraget redovisades iav
utredningens delbetänkande Med i tankarna SOU 1994:64.raps
Utredaren lämnade vissa förslag vad gäller beskattningen de aktuellaav
blandbränslena samtidigt användningsområdet bordeattmen angav
begränsas särskilda kvalitetsregler för motorbränslen kansamt att vara
nödvändiga införa. Utredaren föreslog vidare det borde framatt att tas

särskilt milj för alternativa bränslen olikaett slag.av

Skattereduktion för alternativa bränslen

Sveriges medlemskap i EU har inneburit vissa förändringar av
lagstiftningen inomenergiornrådet. Huvudregelnibeskattningshänseende
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finnsMöjlighetskall beskattas lika.bränslenallaär oavsettatt ursprung
skattenedsättning. Genomförsöksverksamhet medgefördock att

begränsadskattereduktion underharregeringsbeslutsärskilda en
medlemslandenskiltför alternativa bränslen. Etttidsperiod medgetts

direktiv inomfrån EG:svissa andra undantagansökakan även om
området.

Uppdraget

alternativasamtliga aspekterangelägetbakgrund detdenna ärMot att
ochsåsom miljöegenskaperblandbränslenochbränslen

i samman-hang.förutsättningslöst utredsbeskattningsfrägor ett
särskilddärvid särskilt analyseras. Eninom EU skallPågående arbete

belysahuvud-uppgift blirUtredarensdärför tillkallas.utredare bör att
vidhälsoegenskapermiljö- ochoch blandbränslensalternativa bränslens

förslagoch lämnaskall vidare utarbetaUtredarenfordonsanvändning.
ochalternativa bränslenkvalitetskravutformningtill av

ibehandlassådana bränslen börhurbränsleblandningar övervägasamt
motorbränslen.för miljöklassningförhållande till systemet av

förnybartbåde fossilt ochalternativa bränslenUppdraget avavser
diesel ellermedeller blandasrenbränsleanvänds somursprung som
utvecklingalternativ underutgå från i dag kändaskallbensin. Utredaren

samtidigtskallutsträckning. Utredareni vissintroduceratseller gesom
alternativaellerblandbränslenkombinationerriktlinjer för hur avnya

behandlas.fortsättningsvis skallbränslen
förkvalitetsreglernanuvarandebeakta deskallUtredaren

finnsbränslekvalitetför kontrolldemotorbränslen systemsamt somav
reglerdekompletteringar behövsfinner ävenutredarenOmidag. att av

till sådanaförslagbränslen skallkonventionellagällersom
regeländringar lämnas.

frånpå resultatbör ställasvilka kravskall studeraUtredaren som
skallmiljöegenskaperför bränslensutsläppsmätningar att ansesm.m.
alternativamåste till dedokumenterade. Hänsyntillräckligt väl tas att

bensin idieselbränslen ellerfall direkt kani vissa ersättabränslena
särskilti fordonfall användas äri kanoch andradagens motorer som

för ändamålet.utvecklade
sig på mångaskiljeralternativa bränslen sättBlandbränslen och rena

Vid avgasmätning kommerbensin dediesel eller ersätter.från den en
karakteristik. Lämpligafå armorlundaocksådärför utsläppen att en

miljö-utvärde-ringen de samlade ochförutgångspunkter av
redo-visas.skallhälsoegenskaperna
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Det uppståkan problem vissanär bränslens påverkan påtyper av
och avgasreningens hållbarhet inte tillräckligtmotorns är väl känd.

Detta gäller särskilt sådananär bränslen används i motorer som
omfattas avgaskrav tillverkar-ansvaroch enligt bilavgaslagstiftningen.av
Även denna kvalitetsaspekt på de olika alternativen skall belysas av
utredaren.

Även miljöpåverkan vid odling, utvinning, framställning och
distribution bränslet skall imed bedönmingen. Storleken påtasav
föroreningsutsläppen och energieffektiviteten i de olika leden i ett
bränsles livscykel kan dock variera. Utredaren skall redovisa resultat
från relevanta livscykelanalyser för olika bränslen vilkasamt ange
beräkningsförutsättningarna har varit.

Utredaren skall länma förslag till de lag- förordnings-ändringaroch
följer förslagen. Vid utformningen förslagen skall beaktassom av av

värdet enhetlig reglering inom EU. Förslagen skall i övrigtävenav en
utformas på sådant enkelhetsätt i främjas.regelsystemetett att en

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredningsarbetet iskall ske samarbetenära med Natur-vårdsverket och
andra berörda myndigheter och organisationer. Arbetet skall samordnas
med Närings- och teknikutvecklingsverkets och Kommunikations-
forskningsberedningens för alternativa drivmedel ochprogram
motorutveckling.

Såväl företags- samhällsekonomiska aspekter lämnade förslagsom av
skall redovisas. Utredningens förslag förutsätts statsfinansielltvara
neutrala.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.att
1992:50, jämställdhetspolitiska konsekven-ser dir. 1994:124 attsamt

offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23.
Uppdraget skall redovisas den juli1 1996.senast

Miljödepartementet
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