
VTI notat 28-2011
Utgivningsår 2011

www.vti.se/publikationer

Samhällsekonomisk värdering av skillnader i
luftföroreningar mellan miljöklass 1-diesel och

Europadiesel
Beräkningar utifrån befintliga emissionsprovstudier

från 2003–2008

Lina Jonsson



 



VTI notat 28-2011 
Dnr 2011/0225-21 

Förord 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har i denna rapport på uppdrag av 
Statoil värderat uppmätta utsläppsskillnader för diesel av miljöklass 1 respektive 
miljöklass 3 för tunga fordon i samhällsekonomiska termer. Uppgifter om utsläpp av 
luftföroreningar hämtas från en litteraturstudie skriven av AVL på uppdrag av 
Trafikverket (Danielsson et al. 2010). För värderingen används i huvudsak de officiella 
kalkylvärdena för luftföroreningar i transportsektorn, de så kallade ASEK-värdena. 

Resultat, åsikter och slutsatser som redovisas i rapporten är författarnas egna. 
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Samhällsekonomisk värdering av skillnader i luftföroreningar mellan miljöklass  
1-diesel och Europadiesel – beräkningar utifrån befintliga emissionsprovstudier 
från 2003–2008 
av Lina Jonsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Den svenska miljöklassningen av diesel innebär att diesel som uppfyller villkoren för 
miljöklass 1 beskattas med en energiskatt som är 40 öre lägre per liter bränsle än diesel 
som hamnar i miljöklass 3. Miljöklass 1-dieseln har något högre tillverkningskostnader 
än den så kallade Europadieseln som inte uppfyller villkoren för miljöklass 1, dock 
lägre än skatteskillnaden på 40 öre. Detta gör att miljöklass 1-dieseln blir billigare i 
konsumentledet och den svenska dieselmarknaden domineras helt och hållet av miljö-
klass 1-diesel. Sverige är i princip det enda land som använder diesel av miljöklass  
1-kvalité och i övriga Europa dominerar den så kallade Europadieseln. Det finns 
dokumenterade skillnader i utsläpp av ett flertal ämnen mellan de båda dieselkvali-
téerna, i de flesta men inte alla fall till miljöklass 1-dieselns fördel. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) har i denna promemoria på uppdrag av Statoil värderat 
uppmätta utsläppsskillnader för tunga fordon i samhällsekonomiska termer. Uppgifter 
om utsläpp hämtas från en rapport skriven av AVL på uppdrag av Trafikverket 
(Danielsson et al. 2010). Denna rapport sammanfattar mätningar som gjorts under 
perioden 2003–2008. Efter denna period har specifikationerna för såväl miljöklass  
1-diesel och s.k. Europadiesel förändrats (SFS 2011:319) och därmed förmodligen även 
utsläppsegenskaperna. Föreliggande studie baseras på de tidigare gjorda mätningarna 
som således gjorts med de tidigare specifikationerna av diesel. För värderingen används 
i huvudsak de officiella kalkylvärdena för luftföroreningar i transportsektorn, de så 
kallade ASEK-värdena.  

Resultaten visar att så kallad Europadiesel ger högre utsläpp av kväveoxider till en 
kostnad av 10–19 öre per liter diesel för tunga fordon som uppfyller Euro IV- och V-
kraven. För äldre motorer som endast når upp till Euro III-kraven motsvarar skillna-
derna i utsläpp av kväveoxider 19–29 öre per liter diesel. Europadieseln ger även 
upphov till större partikelutsläpp. Värderingen av partikelutsläpp beror på var utsläppen 
sker då kostnaderna till största delen består av hälsoeffekter hos människor i utsläpps-
källans direkta närhet. För Euro IV- och V-motorer motsvarar de extra partikelutsläppen 
samt lokala effekter av extra utsläpp från kväveoxider från Europadieseln upp till 5 öre i 
Laholm och upp till 52 öre per liter diesel i Stockholms innerstad. För Euro III-motorer 
blir skillnaderna ännu större, i princip 6–9 öre per liter i Laholm och mellan 63 och 
89 öre per liter i Stockholms innerstad. Europadieseln innehåller även en större andel 
polycykliska aromatiska kolväten vilket avspeglar sig i högre utsläpp av dessa ämnen. 
För att värdera även dessa utsläpp används värderingar från den svenska delen av 
forskningsprojektet ExternE. Trots att värdet vi använder gäller för Storstockholm och 
därmed innebär en överskattning för mer glest befolkade tätorter är skillnaderna i 
utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten näst intill försumbara i samhällsekono-
miska termer jämfört med skillnaderna i kväveoxider och partiklar, detta trots stora 
procentuella skillnader.  
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Då skillnaderna i utsläpp i absoluta termer mellan bränslena till stor del är en funktion 
av storleken på de totala utsläppen kommer skillnaderna mellan dieselkvalitéerna att 
minska allt eftersom kraven på avgasrening skärps för nya fordon. Den fördel som 
miljöklass 1-dieseln idag har när det gäller utsläpp av kväveoxider och partiklar 
kommer därmed att krympa med tiden. På samma sätt är skillnaden mellan bränsle-
kvalitéerna mindre för dieseldrivna personbilar än för tunga fordon då de totala 
utsläppen per liter bränsle är mindre för personbilar.  

Efter förändringen i specifikationerna av diesel har skillnaderna mellan dieselsorterna 
när det gäller densitet och kokpunkt minskat och det är därför möjligt att resultaten från 
testerna från 2003–2008 som vi analyserar inte är representativa för de dieselkvalitéer 
som idag finns på marknaden. Nya dieselkvalitéer med inblandning av biobränslen 
utvecklas hela tiden och det finns ett stort behov av att testa de dieselsorter som idag 
finns på marknaden. En intressant frågeställning som denna promemoria inte besvarar är 
om förändringen av miljöklass 1-dieseln som skett de senaste åren har lett till en ökning 
av utsläppen av såväl kväveoxider som partiklar och därmed fått utsläppen från 
miljöklass 1-dieseln att närma sig Europadieseln. Detta är en viktig fråga att titta 
närmare på i framtiden. 

Till sist en brasklapp. De kalkylvärden som ligger bakom våra beräkningar baseras på 
forskning som ständigt är i utveckling. I och med att kunskapen om de bakomliggande 
effektsambanden såväl som hälsoeffekter av luftföroreningar ökar kommer de att 
förändras. Vi har utgått ifrån de officiella kalkylvärdena som ska baseras på de bästa 
skattningarna som finns tillgängliga nu.
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External cost calculations of the difference in exhaust emissions between the 
Swedish MK1 diesel fuel quality and the standard European diesel fuel quality – 
Calculations based on existing measurements from 2003-2008.  
by Lina Jonsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

The Swedish diesel market is dominated by a fuel quality that differs in several aspects 
from the fuel quality that is used in the rest of Europe. The Swedish fuel quality (MK1) 
was introduced in 1991 as a fuel designed to reduce both regulated (especially Sulphur) 
and unregulated emissions compared to the standard European diesel. Since then the 
gap between MK1 and the standard European fuel quality (EN590) has diminished as 
the European diesel has improved. This study examines the remaining differences in 
exhaust emissions between the two fuel qualities, and values the difference in emissions 
using the official Swedish values for air pollutants in the transport sector.  

Information on exhaust emissions from heavy duty diesel engines is taken from a 
literature study by AVL (Danielsson et al. 2010) financed by the Swedish Transport 
Administration. The results show that the use of standard European diesel (EN590) 
instead of the Swedish fuel quality (MK1) gives rise to extra emissions of Nitrogen 
Oxides (NOx) to a value of 10–19 öre (1–2 eurocent) per liter diesel for heavy vehicles 
meeting Euro IV or V requirements. For vehicles meeting only Euro III requirements 
the extra emissions of Nitrogen Oxides are valued to 19–29 öre (2–3 eurocent) per liter 
diesel. EN590 also gives rise to more emissions of particulate matter (PM). The 
valuation of particulate matter depends on the size of the population living in the area 
where the vehicle is driven. For a heavy vehicle meeting Euro IV or V requirements 
driven in a small town like Laholm the extra emissions from EN590 is valued to a 
maximum of 5 öre (0,5 eurocent) while the extra emissions from the same vehicle 
driven in the inner city of Stockholm is valued up to 52 öre (5 eurocent) per liter diesel. 
For vehicles only meeting Euro III requirements the extra cost from EN590 is even 
larger.      

Over time as old and dirty vehicles are replaced by new vehicles meeting harder 
emission requirements the advantage of MK1 over EN590 will diminish. For private 
cars the difference in emissions is also most probably smaller than between the heavy 
vehicles that are analyzed in this study due to lower emissions per liter diesel.  

The tests used in the analysis are from the period 2003–2008 but the specification of 
MK1 has changed both in 2006 and 2011. The specification of MK1 is now closer to 
EN590 considering the distillation curve and density. New tests are needed to be able to 
conclude if this change in the specification of MK1 has had any effect on the emissions. 
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1 Inledning 

Den absoluta merparten av den i Sverige sålda dieseln är av en kvalité som Sverige i 
princip är ensam om, s.k. miljöklass 1-diesel. Den dieselkvalité som dominerar i övriga 
Europa når inte upp till kraven för miljöklass 1 och hamnar därför istället i miljöklass 3 
som idag beskattas med 40 öre mer per liter än miljöklass 1-dieseln. Skatteskillnaden på 
40 öre gör att miljöklass 1-dieseln blir billigare för kunderna och försäljningen av s.k. 
Europadiesel (miljöklass 3) är därför nästan obefintlig i Sverige. 

Skatteskillnaden mellan de båda dieselkvalitéerna motiverades 1991 när miljöklass  
1-dieseln introducerades framför allt med det stora svavelinnehållet i den dåvarande 
miljöklass 3-dieseln. Idag är gränsvärdena för svavel desamma för de båda diesel-
sorterna medan det däremot finns skillnader i utsläpp av andra ämnen. På uppdrag av 
Statoil har Statens väg- och transportforskningsinstitut tittat på de skillnader i utsläpp av 
olika ämnen som uppmätts vid tidigare genomförda tester och försökt att värdera dessa 
skillnader i samhällsekonomiska termer för att ge ett svar på hur stor en samhällseko-
nomiskt motiverad skatteskillnad baserad på skillnader i utsläpp mellan de båda 
bränslekvalitéerna skulle kunna vara.  

För uppgifter om skillnader i utsläpp mellan de bägge dieselsorterna har en litteratur-
genomgång genomförd av AVL på uppdrag av Trafikverket under 2010 (Danielsson  
et al. 2010) använts. Litteraturgenomgången redovisar 5 studier från 2003 till 2008 så 
detaljerat att testresultaten går att använda för vår analys. Ytterligare 7 studier refereras 
till mer översiktligt. I samtliga studier har motorer körts endera i motorprovcell eller i 
ett fall i chassidynamometer med både miljöklass 1-diesel (MK1) och Europadiesel 
(EN590) och utsläpp av ett flertal ämnen har uppmätts. 

För kväveoxider, partiklar och kolväten finns det framtagna kalkylvärden som används i 
samhällsekonomiska kalkyler inom transportsektorn medan det för polycykliska 
aromatiska kolväten saknas sådana kalkylvärden. I första hand används officiella 
kalkylvärden för värderingen men dessa kompletteras med värderingar hämtade från 
forskningsprojektet ExternE för ämnen som saknar officiella kalkylvärden. 
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2 Miljöklassning av diesel och tunga fordon 

I svensk lagstiftning finns sedan 1991 tre miljöklasser för diesel. Miljöklass1-diesel är 
den kvalité som fullständigt dominerar den svenska marknaden tack vare att energi-
skatten är 40 öre lägre för diesel som når upp till miljöklass 1-kraven jämfört med diesel 
som endast når upp till miljöklass 3-kraven. Dock är Sverige i princip ensam om denna 
dieselkvalité och i övriga Europa dominerar istället den s.k. Europadieseln som enligt 
svensk lagstiftning hamnar i miljöklass 3. Det finns även specifikationer för en miljö-
klass 2-diesel men någon sådan har aldrig etablerats på den svenska marknaden. Den 
mest anmärkningsvärda skillnaden mellan miljöklass 1-diesel och övrig diesel 1991 när 
klassningen infördes var det då extremt låga svavelinnehållet i miljöklass 1-dieseln. 
Som ses iTabell 1 har sedan dess svavelinnehållet i miljöklass 3-dieseln/Europadieseln 
sänkts till samma nivå som i miljöklass 1-dieseln. Även andra förändringar har gjort 
över åren, både av Europadieseln men även när det gäller miljöklass 1-dieseln. Bland 
annat har slutkokpunkten höjts för miljöklass 1-dieseln så att den nu ligger betydligt 
närmare Europadieseln. Fortfarande ställs dock betydligt högre krav på låga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten som är starkt cancerframkallande i specifikationen för 
miljöklass 1-dieseln. 

 

Tabell 1  Specifikation för dieselkvalitéer hämtad ur Danielsson et al. (2010) samt SPI 
(2011) 

 

För motorer som ska används i tunga fordon finns lagstiftade utsläppskrav för vissa 
reglerade emissioner inom EU, de s.k. Euroklasserna. Tabell 2 visar gränsvärden för 
Eurostandarden (Danielsson et al, 2010). Som kan ses i tabellen har gränsvärdena 
skärpts kraftigt under det senaste decenniet, gränsvärdena för kväveoxider och partiklar 
är för den nya standarden från 2014, Euro VI, endast ungefär en tiondel av gränsvärdena 
för Euro III-normen som blev obligatorisk 2001. Utsläppen anges i gram per kWh för 
motorer för tunga fordon vilket skiljer sig från klassningen av personbilar och lätta 
fordon där utsläppen istället mäts som gram per km.  

 

 Enhet Miljöklass 1 Miljöklass 3 

  1991 2006 2011 1993 2011

Centantal, min  50 51 51 49 51

Densitet vid 15°C, min kg/m3 800 800 800 820 820

Densitet vid 15°C, max kg/m3 820 820 830 860 845

Destillation  

Begynnelsekokpunkt, min 

Vid 95 % destillat, max 

 

°C 

°C 

 

180 

285

 

180 

320

 

180 

340 

 

– 

370

–

360

Aromatiska kolväten, max vol-% 5 5 5 – –

Polycykliska aromatiska kolväten, max vol-% 0,02 0,02 0,02 – –

Polycykliska aromatiska kolväten, max vikt-%  – 8

Svavel, max mg/kg 10 10 10 2000 10
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Tabell 2  Avgaskrav Eurostandard (Danielsson et al. 2010). 

Miljöklass 

Testcykel 

CO 

[g/kWh] 

HC 

[g/kWh] 

NOx 

[g/kWh]

PM 

[g/kWh] 

Lag från 

Euro 0  

ECE R49 13-mode steady state 

 

11,2 

 

2,4 

 

14,4 

  

– 

 

1990 

Euro I 

ECE R49 13-mode steady state    
(> 85kW) 

 

4,5 

 

1,1 

 

8 

 

0,36 

 

1993 

Euro II 

ECE R49 13-mode steady state 

ECE R49 13-mode steady state 

 

4 

4 

 

1,1 

1,1 

 

7 

7 

 

0,25 

0,15 

 

1996 

1998 

Euro III 

ESC and ELR 

ETC 

 

2,1 

5,45 

 

0,66 

0,78 

 

5 

5 

 

0,1 

0,16 

 

2001 

Euro IV 

ESC and ELR 

ETC 

 

1,5 

4,0 

 

0,46 

0,55 

 

3,5 

3,5 

 

0,02 

0,03 

 

2006 

Euro V 

ESC eller ELR 

ETC 

 

1,5 

4,0 

 

0,46 

0,55 

 

2,0 

2,0 

 

0,02 

0,03 

 

2009 

Euro VI 

ESC eller ELR 

ETC 

 

1,5 

4,0 

 

0,13 

0,16 

 

0,4 

0,4 

 

0,01 

0,01 

 

2014 

 



 

12 VTI notat 28-2011  

3 Samhällsekonomisk värdering 

En viktig princip i svensk transportpolitik är att skatter och avgifter bör motsvara de 
samhällsekonomiska marginalkostnader som trafiken ger upphov till. En konsekvens av 
detta är också att skillnader i skatter och avgifter mellan t ex olika bränslen bör avspegla 
skillnader i samhällsekonomiska marginalkostnader. Detta är bakgrunden till den 
jämförelse mellan miljöklass 1-diesel och Europadiesel som görs i detta notat.  

För att kunna värdera skillnaden i utsläpp mellan de olika dieselkvalitéerna krävs att vi 
har tillgång till uppgifter om hur vi ska värdera en minskning/ökning av utsläppen av ett 
givet ämne. För ett flertal luftföroreningar finns det officiella kalkylvärden som är 
framtagna för att användas vid samhällsekonomiska kalkyler inom transportsektorn, de 
s.k. ASEK-värdena. I första hand kommer dessa officiella värden att användas. För 
vissa ämnen saknas dock ASEK-värden och där kommer istället värden hämtade från 
den svenska delen av forskningsprojektet ExternE att användas.  

Effekten av luftföroreningar delas upp i regionala och lokala effekter där regionala 
effekter är sådana som uppstår på flera kilometers avstånd från själva utsläppsplatsen 
medan lokala effekter uppstår direkt vid utsläppskällan. För de lokala effekterna av 
avgasutsläpp har platsen där ämnets släpps ut en avgörande betydelse för hur utsläppet 
ska värderas, helt enkelt därför att kostnaden främst består av hälsoeffekter för 
människor och dess storlek beror på hur många människor som finns i närheten av 
utsläppskällan. De lokala effekterna varierar därmed med befolkningstäthet och något 
som av SIKA (2009) benämns ventilationsfaktor vilket avspeglar skillnader i klimat. 
För en jämförelse mellan miljöklass 1-diesel och Europadiesel är därför en viktig fråga 
att ställa sig hur de lokala effekterna ska beräknas.  

 
3.1 Regionala effekter 

De regionala effekterna består både av direkta och indirekta effekter där indirekta 
effekter består av påverkan från ämnen som bildas genom kemisk omvandling såsom 
sulfat, nitrat och ozon. Dessa ämnen har effekter på ekosystemet genom t ex försurning 
och övergödning. I de svenska kalkylvärdena för luftföroreningar är de regionala 
effekterna framräknade genom en beräkning av åtgärdskostnaden för att uppnå politiskt 
uppsatta miljömål. För kväveoxider (NOx) baseras värderingen på kostnaden för att nå 
EU:s krav för kväveoxidutsläpp från bensindrivna personbilar år 2005 (SIKA, 2005).  
Förutom kväveoxider finns det officiella kalkylvärden för svaveldioxid (SO2) och 
kolväten (VOC). Värderingen av de regionala effekterna är densamma oavsett var i 
Sverige utsläppet sker.  

 

Tabell 3  ASEK värden regionala effekter (SIKA 2009). 

Förorening Värdering kr/kg

NOx  75

SO2 25

VOC  38
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3.2 Lokala effekter 

De lokala effekter som värderas i de officiella kalkylvärdena är hälsoeffekter pga. 
utsläpp av partiklar (PM), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och kolväten (VOC) 
samt nedsmutsning pga. partiklar. De partiklar som avses är avgaspartiklar (PM 2,5) 
(SIKA 2009). Värderingen av de lokala effekterna är härledda genom samma typ av 
effektkedjemodell som används i ExternE-projektet. Effektkedjemetoden innebär att 
kostnaden för ett utsläpp härleds med hjälp av dos-respons samband där utsläpp leder 
till ökade halter av ämnet som i sin tur via exponeringen ger effekter på t ex hälsa. I det 
sista steget värderas dessa effekter.  

Kostnaden per kg utsläpp beräknas med hjälp av uppgifter om befolkning och 
ventilationsfaktor. Tabell 4 som är hämtad ur SIKA (2009) redovisar några exempel för 
svenska tätorter. 

 

Tabell 4  ASEK-värden lokala effekter (SIKA 2009). 

 Befolkning Ventilations-
faktor 

Partiklar 
[kr/kg] 

VOC [kr/kg] SO2 
[kr/kg] 

NOx 
[kr/kg] 

Stockholms 
innerstad 

  11 494 68 333 36

Stockholms 
ytterstad 

  7 259 42 212 Uppgift 
saknas

Stor-Stockholm 
yttre 

  2 904 17 91 Uppgift 
saknas

Uppsala 120 000 1,0 5 172 30 151 18

Falun 36 000 1,4 3 966 23 116 13

Södertälje 57 000 1,0 3 564 22 104 12

Laholm 5 600 1,0 1 118 6 34 5

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp av ämnen där utsläppsskillnaden 
mellan miljöklass 1-dieseln och Europadieseln är betydande (Transportstyrelsen, 2009). 
Flera av de ämnen som ingår i gruppen är eller misstänks vara cancerframkallande. 
Tyvärr saknas officiella kalkylvärden för PAH och för att värdera skillnaden i utsläpp 
har istället värden från svenska ExternE använts för de lokala effekterna. I Nerhagen 
(2005) finns värden för lokala effekter i Storstockholm av Benso[a]pyren (BaP) som 
ofta används som modellsubstans för forskningen på polycykliska aromatiska kolväten. 
I AVL:s litteraturstudie (Danielsson et al. 2010) har det inte gått att utröna hur stor del 
av utsläppen av PAH som består av BaP för samtliga studier men däremot finns 
uppgifter för en av studierna där det i figur 3.22–3.23 går att utläsa att andelen BaP av 
de totala PAH-utsläppen är mindre än en tiondel. Det huvudsakliga ämnet i PAH-
gruppen är istället Naftalen. I brist på specifika värden för PAH använder vi trots detta 
värderingen av BaP i Storstockholm från Nerhagen (2005) för hela PAH-gruppen.  

I Nerhagen (2005) redovisas värderingar för ett flertal ämnen som även har officiella 
kalkylvärden. I Tabell 5 visas en uträkning av kostnaden för lokala effekter per kg 
utifrån svenska ExternE men för Storstockholm. Tabellen är hämtad ur Nerhagen (2005) 
och är i 1998 års prisnivå.  
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Tabell 5  ExternE Storstockholm lokala effekter (Nerhagen 2005). 

Förorening Kostnad kr/kg 

Avgaspartiklar  817 

Kolmonoxid 0,005 

Bensen 3,37 

1–3 butadien 12,66 

Benso[a]pyren (BaP) 35 606 

 

Värdena ur Nerhagen (2005) är framräknade för Storstockholm och är därmed en 
överskattning för de allra flesta platser i Sverige. Dock kan vi se att värderingen av 
avgaspartiklar är betydligt lägre enligt ExternE än ASEK när det gäller lokala effekter. 
Detta förklaras i Nerhagen (2005) med att beräkningarna som ligger till grund för 
ASEK-värderingen överskattar exponeringen genom att partikelhalterna även inkluderar 
slitagepartiklar. Dock påpekas i Nerhagen (2005) att nya rön talar för att effekten av 
avgaspartiklar kan vara cirka 3 gånger högre än den som antagits i ExternE. Då det 
råder osäkerhet om vilken värdering som är lämpligast att använda har vi valt att utgå 
ifrån det officiella kalkylvärdet, det s.k. ASEK-värdet, för partiklar i vår analys.  
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4 Uppmätta utsläppsskillnader mellan dieselsorterna 

För uppgifter om på skillnaderna i utsläpp mellan de båda bränslesorterna används en 
litteraturgenomgång genomförd av AVL på uppdrag av Trafikverket 2010 (Danielsson 
et al, 2010). Denna litteraturstudie redovisar sammantaget 12 tidigare emissionsprov-
studier varav 5 av dessa studier är redovisade med så pass mycket information att de 
kan användas för att värdera utsläppsskillnaderna. Uppgifterna om uppmätta utsläpps-
mängder är hämtade ur appendix. Utsläppen redovisas i de flesta fall i g/kWh där kWh 
anger energin ut från motorn och inte energiinnehållet i bränslet. 

 

Studie 1 – Emission testing with Mk1 and EN590 diesel with and without 5 % RME 

Studien genomfördes av AVL på uppdrag av Preem 2008. Provet utfördes på en Scania 
R420 med Euro III-klassning. Körcykeln är Braunschweig vilken ska efterlikna en 
stadsbuss, dvs. med många inbromsningar och accelerationer och en låg genomsnittlig 
hastighet på endast 23 km/h. Som ses i Tabell 6 ger miljöklass 1-dieseln (MK1) något 
högre utsläpp av kväveoxider medan Europadieseln (EN590) ger högre utsläpp av 
kolmonoxid, partiklar (PM) och aromatiska kolväten (PAH). Utsläppen i g/km har 
räknats om till g/l bränsle med hjälp av den angivna bränsleförbrukningen. 

 

Tabell 6  Utsläpp studie 1. 

 MK1 EN590

CO (g/km) 2 2,4

CO (g/l) 4,4 5,3

HC (g/km) 0,3 0,3

HC (g/l) 0,67 0,67

NOx (g/km) 12 11,9

NOx g/l) 26,6 26,4

PM (mg/km) 81 105

PM (g/l) 0,18 0,23

PAH (mikrog/km) 344 900

PAH (g/l) 0,00076 0,00200

Bränsleförbrukning (l/100km) 45,1 45,1

 

Studie 2 – Influence of the fuel on emissions from diesel engines in large off-road 
machines 

Genomförd av Svensk Maskinprovning AB på uppdrag av Vägverket och Kungliga 
Skogs- och Lantbruksakademien 2003. Tre motorer testas som samtliga uppfyller steg 1 
av 97/68/EC-kraven. Detta är motorer som är avsedda för användning i stora arbets-
maskiner. Miljöklass 1-dieseln ger lägre utsläpp av kolmonoxid, partiklar och 
aromatiska kolväten för samtliga tre motorer och lägre utsläpp av kväveoxider för två av 
motorerna medan Europadieseln ger lägre utsläpp av kväveoxider (NOx) för en av 
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motorerna samt av kolväten (HC) för samtliga motorer. Utsläppen anges i g/kWh och 
har räknats om till g/l baserat på angiven bränsleförbrukning och bränsledensitet1. 

 

Tabell 7  Utsläpp studie 2. 

 

Studie 3 – Emission test on a HD engine with 4 different diesel fuels 

Genomförd av AVL på uppdrag av Statoil 2007. Den motor som testas, en Scania 
DC1201 är ursprungligen en Euro II-motor som har modifierats för att klara Euro III-
kraven. Två olika körcykler körs, European Stationary Cycle (ESC) och European 
Transient Cycle (ETC). Även här anges utsläppen i g/kWh men uppgifter om 
bränsleförbrukning finns endast för ESC-cykeln. För ETC-cykeln har därför samma 
bränsleförbrukning antagits som för ESC-cykeln för respektive bränsle.2 Detta 
motiveras med att bränsleförbrukningen för Euro III-motorn i studie 4 är densamma för 
de båda körcyklerna. Detta är en tänkbar felkälla men eftersom intresset här ligger på 
skillnaden i utsläpp mellan dieselsorterna är det ett mindre problem om den absoluta 
nivån på utsläppen är något fel skalade. Mätningar av PAH finns endast för ETC-
cykeln. 

 

                                                 
1 Omräkning till g/l görs enligt följande: (Utsläpp [g/kWh] / Bränsleförbrukning [kg/kWh]) 
 * (Densitet [kg/m3] / 1000) 
2 Omräkning till g/l görs enligt följande: Utsläpp [g/kWh] / Bränsleförbrukning [l/kWh] 

Motortyp Volvo TD40GJE Volvo TD63KDE Valmet 420 DWRE 

Körcykel "test cycle C1 – off road vehicles" 

 MK1 EN590 MK1 EN590 MK1 EN590

CO (g/kWh) 0,62 0,62 0,95 0,95 1,01 1,22

CO (g/l) 2,10 2,14 2,88 3,02 3,61 4,37

HC (g/kWh) 0,11 0,08 0,22 0,2 0,16 0,14

HC (g/l) 0,37 0,28 0,67 0,64 0,57 0,50

NOx (g/kWh) 7,1 7,3 6,7 7,1 10,4 10,3

NOx (g/l) 24,0 25,2 20,3 22,6 37,2 36,9

PM (g/kWh) 0,16 0,16 0,21 0,34 0,23  

PM (g/l) 0,54 0,55 0,64 1,08 0,82  

PAH di+ (μg/kWh) 520 1331 807 1536 540 1076

PAH di+ (g/l) 0,0018 0,0046 0,0024 0,0049 0,0019 0,0039

PAH tri+ (μg/kWh) 101 362 17 263 13 108

PAH tri+ (g/l) 0,00034 0,00125 0,00005 0,00084 0,00005 0,00039

Aldehyder 1–14 % reduktion med EN590 

Propen och Bensen Propen reducerat med EN590. Bensen har blandade resultat. 

Bränsleförbrukning 
(kg/kWh) 0,241 0,243 0,269 0,264 0,228 0,234

Density (kg/m3) 815 839 815 839 815 839
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Tabell 8   Utsläpp studie 3. 

Körcykel ESC ETC 

 MK1 EN590 MK1 EN590 

CO (g/kWh) 0,67 0,72 1,51 1,69 

CO (g/l) 2,77 3,05 6,24 7,16 

HC (g/kWh) 0,33 0,29 0,4 0,35 

HC (g/l) 1,36 1,23 1,65 1,48 

Nox (g/kWh) 5,81 6,59 6,5 7,07 

Nox (g/l) 24,0 27,9 26,9 30,0 

PM (g/kWh) 0,03 0,04 0,12 0,15 

PM (g/l) 0,12 0,17 0,50 0,64 

PAH(μg/kWh)   187 311 

PAH (g/l)   0,000772 0,00132 

Bränsleförbrukning 
(l/kWh) 0,242 0,236  

 

Studie 4 – Fuel effects on the characteristics of particle emissions from advanced 
engines and vehicles och Fuel effects on emissions from advanced diesel engines and 
vehicles  

Genomförd på uppdrag av Concawe. Ett flertal olika dieselsorter testades med fokus på 
varierande svavelhalt, däribland den svenska miljöklass 1-dieseln och Europadiesel. 
Studien redovisades 2005 i Concawes rapportserie (Rapport 1/05 och 2/05). Tre olika 
motorer testades, en Euro III-motor utan efterbehandling av avgaser samt två 
prototypmotorer för Euro IV- och Euro V-kraven då sådana motorer ännu ej fanns 
tillgängliga på marknaden vid studiens genomförande. Euro IV-motorn använde ett 
kombinerat system av EGR och CRT för efterbehandling medan Euro V-motorn 
använde SCR/urea tillsammans medmotormodifikationer för att optimera NOx/PM 
sammansättningen ut. Två testcykler körs, ESC och ETC. Något förvånande är 
partikelutsläppen högre för Euro V-motorn än Euro IV-motorn. Euro IV- och Euro V-
motorerna klarar inte i alla tester kraven på partikel- och NOx-utsläpp för respektive 
Euroklass. En förklaring till detta kan vara att de testade motorerna är protyper som 
tagits fram särskilt för studien. 
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Tabell 9  Utsläpp studie 4. 

 

Studie 12 – ESC and ETC tests on four test fuels including the measurement of the fuel 
consumption, regulated gaseous exhaust gas components, gravimetrical sampling of 
particulate matter and a detailed particulate characterisation by using SMPS 
measurement technology and PAH analysis. 

Genomförd av TÜV på uppdrag av Preem 2004. Motorn som testas är en Scania DC9 
av Euro IV-klass med EGR men utan katalytisk efterbehandling. Två testcykler, ESC 
och ETC körs.  Inga uppgifter finns om bränsleförbrukning, därför har 
bränsleförbrukningen för Euro IV-motorn i studie 4 använts för att räkna om utsläppen 
till g/l vilket är en källa till osäkerhet då motorerna skiljer sig åt i dessa studier. Motorn 
klarar inte av Euro IV-kraven för NOx och partiklar trots att den är Euro IV-klassad. 

 

Tabell 10  Utsläpp studie 12. 

Körcykel ESC ETC 

 MK1 EN590 MK1 EN590 

CO (g/kWh) 0,6 0,53 1,27 1,1 

CO (g/l) 2,22 2,04 4,60 4,15 

HC (g/kWh) 0,296 0,245 0,156 0,146 

HC (g/l) 1,096 0,942 0,565 0,551 

Nox (g/kWh) 3,66 3,92 3,38 3,53 

Nox (g/l) 13,56 15,08 12,25 13,32 

PM (g/kWh) 0,02 0,026 0,03 0,04 

PM (g/l) 0,074 0,10 0,11 0,15 

PAH (μg/m3 4,13 15,77 4,59 16,03 

PAH (g/l) 0,0000041 0,000016 0,0000046 0,000016 

 

Euroklass III IV V III IV V 

Körcykel ESC ETC 

 MK1 EN590 MK1 EN590 MK1 EN590 MK1 EN590 MK1 EN590 MK1 EN590

CO (g/kWh) 0,49 0,43 0,04 0,04 0,1 0,09 0,87 1,06 0,04 0,09 0,12 0,09

CO (g/l) 1,92 1,74 0,15 0,15 0,41 0,39 3,41 4,29 0,14 0,34 0,49 0,38

HC (g/kWh) 0,31 0,26 0,01 0,01 0 0 0,36 0,3 0,01 0,01 0 0

HC (g/l) 1,22 1,05 0,04 0,04 0 0 1,41 1,21 0,04 0,04 0 0

Nox (g/kWh) 4,46 4,93 2,51 2,87 1,48 1,96 4,94 5,47 2,39 2,69 1,71 2,26

Nox (g/l) 17,49 19,96 9,30 11,04 6,14 8,41 19,37 22,15 8,66 10,15  7,04 9,58

PM (g/kWh) 0,049 0,059 0,007 0,009 0,012 0,012 0,066 0,081 0,007 0,007 0,012 0,018

PM (g/l) 0,192 0,239 0,026 0,035 0,050 0,052 0,259 0,328 0,025 0,026 0,049 0,076

Bränsleförbruk-
ning (l/kWh) 0,255 0,247 0,27 0,26 0,241 0,233 0,255 0,247 0,276 0,265 0,243 0,236
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4.1 Sammanfattade resultat från emissionsproven 

Spridningen är mycket stor mellan de olika studierna när det gäller utsläppens storlek. 
För kväveoxider varierar utsläppen från 6 g/l bränsle för en Euro V-motor i studie 4 till 
37 g/l för en av motorerna för arbetsmaskiner i studie 2. Generellt går det att se att 
motorer som uppfyller de högre avgaskraven har mindre utsläpp, dock verkar Euro V-
motorn i studie 4 inte vara direkt bättre än Euro IV-motorn i samma studie. Flera av 
motorerna klarar inte av de avgaskrav som gäller för den Euroklass som de är certifi-
erade för. Skillnaderna mellan olika körcykler är också rätt så stora, åtminstone för vissa 
ämnen. Generellt varierar utsläppen kraftigt mellan de olika mätningarna. Den stora 
variationen väcker frågor om resultatens tillförlitlighet, finns det mätfel eller är det så att 
utsläppen är extremt känsliga för t ex körcykel och motortyp. Om så är fallet är frågan 
om de motorer och körcykler som valts är representativa för hur tunga dieselfordon 
används i Sverige. 

Europadieseln ger i samtliga mätningar större utsläpp av partiklar (PM) än miljöklass 1-
dieseln. När det gäller kväveoxider (NOx) finns det två prov som visar på något större 
utsläpp från miljöklass 1-dieseln, för övriga prov ger Europadieseln större utsläpp av 
kväveoxider. För de studier som mäter polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ger 
Europadieseln större utsläpp även av dessa ämnen. När det gäller kolväten generellt 
(HC) ger däremot miljöklass 1-dieseln i de allra flesta fall upphov till större utsläpp än 
Europadieseln. För kolmonoxid (CO) är bilden blandad men med en övervikt av prov 
där Europadieseln ger större utsläpp än miljöklass 1-dieseln. 

 



 

20 VTI notat 28-2011  

5 Värdering av utsläppsskillnaden 

De utsläppsskillnader som redovisas i litteraturstudien (Danielsson et al., 2010) kan 
värderas i monetära termer med hjälp av de officiella kalkylvärdena för olika ämnen 
som redovisats. Eftersom värderingen av lokala effekter varierar med platsen för 
utsläppen kommer dock värderingen att skilja sig åt beroende på var någonstans 
utsläppet sker. Här redovisas därför först de regionala effekterna som är desamma 
oavsett var utsläppet görs separat. För de lokala effekterna ges några exempel på 
tätorter. För trafik som går på landsbygd är endast regionala effekter aktuella medan de 
lokala effekterna har stor betydelse för trafik i tätorter. 

 
5.1 Regionala effekter 

Studierna redovisar både utsläppsskillnader för kolväte (HC) samt för polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) separat. Generellt har miljöklass 1-dieseln högre utsläpp av 
kolväten (HC) medan Europadieseln har högre utsläpp av polycykliska aromatiska 
kolväten. Det är oklart om uppdelningen HC/PAH innebär en dubbelräkning av de 
aromatiska kolvätena, dock är dessa utsläpp mycket mindre än utsläppen av kolväten 
totalt (HC). Kalkylvärden när det gäller regionala effekter finns för en grupp som kallas 
VOC, lättflyktiga kolväten. För regionala effekter används det officiella kalkylvärdet för 
VOC för både HC och PAH.  

 

Tabell 11  Skillnader i värderingen av regionala effekter mellan Europadiesel och 
miljöklass1-diesel kr/l (EN590-MK1). 

Studie Körcykel Euroklass HC PAH NOx Summa 

1 Braunschweig III 0 0,000047 -0,02 -0,02 

2 
CI-off road 
vehicles 

1 (97/68/EC) 

-0,0036 0,000142 0,09 0,09 

-0,0012 0,000122 0,17 0,17 

-0,0027 0,0000862 -0,02 -0,02 

3 
ESC III  

(urspr. II) 

-0,005  0,29 0,29 

ETC -0,006 0,000021 0,23 0,23 

4 

ESC 

III -0,006  0,19 0,18 

IV 0,00005  0,13 0,13 

V   0,17 0,17 

ETC 

III -0,007  0,21 0,20 

IV 0,00006  0,11 0,11 

V   0,19 0,19 

12 
ESC IV -0,002 0,0000004 0,13 0,13 

ETC IV -0,0004 0,0000004 0,10 0,10 

 

Tabell 11 visar värderingen av utsläppsskillnadens regionala effekter. I praktiken är det 
enbart skillnaderna i utsläpp av kväveoxider som har betydelse. För studie 4 saknas 
mätningar av PAH. För majoriteten av mätningarna motsvarar skillnaderna i utsläpp när 
vi bara tar hänsyn till regionala effekter mellan 10 och 20 öre per liter till miljöklass 1-
dieselns fördel. Två tester visar på en fördel för Europadiesel medan två tester visar på 
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kostnader på mer än 20 öre per liter för Europadieseln jämfört med miljöklass 1-dieseln. 
Samtliga studier av motorer av Euroklass IV och V visar på en skillnad på 10 till 19 öre 
per liter till miljöklass 1-dieselns fördel medan resultaten från de äldre och sämre 
motorerna är mer spretiga. Observera att motorerna som är klassade i de högre 
Euroklasserna IV och V inte i något fall helt klarar av utsläppskraven för respektive 
klass.  

 
5.2 Lokala effekter 

Lokala effekter består främst av hälsoeffekter för människor i den absoluta närheten av 
utsläppskällan och de lokala effekterna varierar därför med befolkningstätheten. I SIKA 
(2009) finns kostnad per kg utsläpp uträknat för några svenska tätorter. Dessa s.k. 
ASEK-värden används för att ge några exempel på storleksordningen för de lokala 
effekterna. För trafik på landsbygd faller de lokala effekterna bort. Kalkylvärdena i 
SIKA (2009) för lokala effekter gäller för kolväten generellt (VOC), partiklar (PM) och 
kväveoxider (NOx).  

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp ämnen där det finns relativt stora 
uppmätta skillnader mellan bränslesorterna. Eftersom dessa ämnen är starkt 
cancerframkallande har vi valt att separat värdera skillnaderna i PAH med hjälp av 
värden hämtade från svenska ExternE. I Nerhagen (2005) finns uträkningar av lokala 
effekter baserade på ExternE för Storstockholm för ett antal ämnen. Därifrån har vi 
hämtat värderingar för kolmonoxid (CO) samt Benso[a]pyren (BaP) som vi använder 
som proxy för PAH.  

 

Tabell 12  Värdering lokala effekter ur SIKA(2009) och Nerhagen (2005). 

 CO 

[kr/kg] 

BaP 

[kr/kg] 

PM 

[kr/kg] 

VOC  

[kr/kg] 

NOx  

[kr/kg] 

Stockholms innerstad 11 494 68 36

Storstockholm 0,005 35 606  

Stockholms ytterstad 7 259 42 *

Stor-Stockholm yttre 2 904 17 *

Uppsala 5 172 30 18

Falun 3 966 23 13

Södertälje 3 564 22 12

Laholm 1 118 6 5

*Uppgift saknas 

 

I Tabell 13 visas resultaten från en värdering av de uppmätta utsläppsskillnadernas 
lokala effekter uträknat för Uppsala. För PAH och kolmonoxid används dock ExternE-
värdena för Storstockholm.  

Partiklarna dominerar klart värderingen av utsläppsskillnaderna när det gäller de lokala 
effekterna, i synnerhet för de äldre motorerna. För arbetsmaskinerna har även PAH 
betydelse men då ska vi ha i minnet att PAH-värderingen är för Stockholm och alltså en 
överskattning för de allra flesta platser, i synnerhet för de platser där t.ex. skogs-
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maskiner används. Europadieselns högre utsläpp av kväveoxider motsvarar ungefär  
2–7 öre per liter bränsle för Uppsala. Generellt ser vi stora variationer i värderingen av 
de lokala effekterna, inte bara mellan motorer utan också mellan körcykler. Detta beror i 
huvudsak på variationen i partikelhalt. För samtliga prov ger Europadieseln upphov till 
högre kostnader till följd av lokala effekter än vad miljöklass 1-dieseln gör. 

 

Tabell 13  Skillnader i värdering av lokala effekter. Exemplet Uppsala med ExternE-
värden för Storstockholm för PAH och CO (kr/l) (EN590-MK1). 

Studie Körcykel Euroklass PM HC NOx PAH 

(BpA) 

CO Summa 

1 Braunschweig III 0,275 0 -0,004 0,044 0,0000044 0,32 

2 
CI-off road 
vehicles 

1 (97/68/EC) 

0,059 -0,0029 0,021 0,133 0,0000002 0,21 

2,30 -0,0009 0,041 0,1147 0,0000007 2,45 

 -0,0021 -0,004 0,0808 0,0000038 0,07 

3 
ESC III  

(urspr. II) 

0,24 -0,004 0,070  0,0000014 0,30 

ETC 0,72 -0,005 0,056 0,019 0,0000046 0,79 

4 

ESC 

III 0,24 -0,005 0,044  -0,0000009 0,28 

IV 0,045 0,00004 0,031  0,00000003 0,08 

V 0,009  0,041  -0,0000001 0,05 

ETC 

III 0,357 -0,0059 0,050  0,0000044 0,40 

IV 0,0054 0,00005 0,027  0,0000010 0,03 

V 0,139  0,046  0,0000006 0,18 

12 
ESC IV 0,134 -0,0046 0,027 0,0004 -0,0000009 0,16 

ETC IV 0,22 0,0004 0,019 0,0004 -0,0000023 0,24 

 

I Tabell 14 visas skillnaden i lokala effekter av partiklar och kväveoxider mellan 
Europadieseln och miljöklass 1-dieseln för några tätorter. Anledningen till att bortse 
från kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) är att värderingen av skillnaderna i utsläpp av 
dessa ämnen är ytterst små och med varierande tecken som kan ses i Tabell 13. Även 
värderingen av skillnader i PAH är relativt liten och saknas för flera studier, dessutom 
har vi endast tillgång till värdering för Storstockholm för PAH. Av detta skäl redovisar 
vi endast skillnaden i lokala effekter av partiklar och kväveoxider. Som synes varierar 
värderingen av de lokala effekterna stort mellan tätorterna. Om vi bortser från motor nr 
2 i studie 2 över arbetsmaskiner som har avsevärt högre värdering av utsläppsskillnaden 
när det gäller partiklar än övriga studier motsvarar skillnaden i lokala effekter från 1 till 
16 öre per liter i den minsta tätorten Laholm. För Stockholms innerstad är värderingen 
betydligt högre, från 8 öre till 1,64 kr. För Euro IV och V-motorerna är värderingen av 
utsläppsskillnaden upp till 50 öre i Stockholms innerstad mot endast 5 öre i Laholm.  
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Tabell 14  Skillnader i värdering av lokala effekter av partiklar och NOx för några 
tätorter (kr/l) (EN590-MK1). 

S
tudie 

K
örcykel 

E
uroklass 

Laholm
 

S
ödertälje 

F
alun 

U
ppsala 

S
tockholm

s 
innerstad 

1 Braunschweig III 0,06 0,19 0,21 0,27 0,60 

2 
CI-off road 

vehicles 
1 

(97/68/EC) 

0,019 0,05 0,06 0,07 0,17 

0,51 1,61 1,79 2,34 5,19 

- - - - - 

3 
ESC III  

(urspr. II) 

0,07 0,21 0,23 0,31 0,66 

ETC 0,17 0,54 0,59 0,78 1,72 

4 

ESC 

III 0,06 0,20 0,22 0,29 0,63 

IV 0,02 0,05 0,06 0,08 0,16 

V 0,01 0,03 0,04 0,05 0,10 

ETC 

III 0,09 0,28 0,31 0,41 0,89 

IV 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 

V 0,04 0,13 0,14 0,18 0,40 

12 
ESC IV 0,04 0,11 0,12 0,16 0,35 

ETC IV 0,05 0,16 0,18 0,24 0,52 

 

De ämnen som står för lejonparten av värderingen är kväveoxider för de regionala 
effekterna och partiklar för de lokala effekterna. Värderingen av skillnaderna i utsläpp 
mellan dieselsorterna för övriga ämnen är i princip av försumbar betydelse. I en 
diskussion om resultatens tillförlitlighet och representativitet är det därför rimligt att 
fokusera på kväveoxider och partiklar.  

För de äldre motorer som testats finns det två testresultat som visar på (ej signifikant) 
lägre utsläpp av kväveoxider för Europadieseln jämfört med miljöklass 1-dieseln. Dessa 
resultat är förvånande och väcker frågor om mätresultatens tillförlitlighet. I studie 1 
förklaras de (ej signifikant) lägre kväveutsläppen för Europadieseln med att HPI-
injektionssystemet som används anpassar sig till de olika bränslena.  

Euro V-motorn som testas har högre utsläpp av partiklar än Euro IV-motorn i studie 4. 
Gränsvärdena för partiklar enligt Euro IV- och Euro V-standarden är desamma medan 
det är hårdare krav på kväveoxider i Euro V-standarden. Då det finns en konflikt mellan 
att minska utsläppen av partiklar kontra kväveoxider genom att ett litet luftöverskott ger 
upphov till partikelbildning medan ett stort luftöverskott ökar kväveoxidutsläppen hos 
dieselmotorn är detta kanske inte så förvånande. 
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6 Samhällsekonomiskt motiverad skatteskillnad 

Detta notat har värderat uppmätta skillnader i utsläpp mellan Europadiesel och 
miljöklass 1- diesel vid provningar med motorer för tunga fordon. För motorer som når 
upp till Euro IV- och V-standarden är skillnaden mellan dieselsorterna mindre än för 
äldre motorer, dock ger Europadiesel upphov till ytterligare kostnader för regionala 
effekter på 10–19 öre och för körning i tätort tillkommer lokala effekter på upp till 52 
öre för körning i Stockholms innerstad för moderna motorer jämfört med miljöklass 1-
diesel. Skillnaden i lokala effekter för den minsta tätorten som vi gjort beräkningar för 
uppgår däremot enbart till en tiondel av detta, högst 5 öre. För den lastbil med minst 
skillnad i utsläpp totalt, en Euro IV-motor utrustad med ett kombinerat system av EGR 
och CRT som körs på ett sätt som motsvarar körcykeln ETC skulle skillnaden i utsläpp 
motsvara 11 öre för landsbygdskörning och 14 öre för körning i tätorter liknande 
Södertälje eller Falun.  

För de Euro III-klassade motorerna motsvarar de regionala effekterna 19–29 öre per 
liter om vi bortser från den studie som visar på en fördel för Europadieseln. De lokala 
effekterna som framför allt beror på skillnader i partikelutsläpp ligger för alla utom en 
studie mellan 63 och 89 öre i Stockholms innerstad och 6 och 9 öre för Laholm. En 
mätning visar dock på betydligt större skillnader i partikelutsläpp, ETC-cykeln i  
studie 3. 

De arbetsmaskiner som testats i studie 2 visar blandade resultat. För de regionala 
effekterna (dvs. främst skillnader i utsläpp av kväveoxider) visar en av motorerna på en 
fördel för Europadieseln med 2 öre medan de andra två motorerna ger värderingar till 
miljöklass 1- dieselns fördel på 9 respektive 17 öre. För lokala effekter finns det inga 
uppmätta partikelhalter med Europadiesel för en av motorerna medan de andra två visar 
utsläppsskillnader motsvarande 17 öre respektive 5,19 kr per liter till miljöklass 1-
dieselns fördel i Stockholms innerstad. Den stora variationen mellan de testade 
motorerna för arbetsmaskinerna gör det svårt att dra några slutsatser om hur stora 
utsläppsskillnader som egentligen finns mellan de både dieselkvalitéerna för 
arbetsmaskiner. 

För att sätta värderingen av de uppmätta skillnaderna mellan dieselsorterna i relation till 
hur stora kostnaderna är totalt för emissioner redovisas i Tabell 15 totalkostnaden för 
kväveoxider och partiklar för de båda bränslesorterna uppdelat i regionala effekter och 
lokala effekter för några tätorter. Siffrorna kan sättas i relation till beskattningen av 
diesel där diesel av miljöklass 1 idag beskattas med en energiskatt på ca 1,50 och en 
koldioxidskatt på ca 3 kr per liter. 
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Tabell 15  Regionala och lokala effekter - absoluta nivåer kr/l diesel 

S
tudie

 

K
örcykel 

E
uroklass 

R
egion

ala 
effekter 

N
O

x 

Loka
la effekter 

Lah
olm

  

Loka
la effekter 

S
ödertä

lje
 

Loka
la effekter 
F

alun 

Loka
la effekter 

U
ppsala

 

Loka
la effekter 

S
tockholm

s 
inn

erstad
 

   

M
K

1 

E
N

590 

M
K

1 

E
N

590 

M
K

1 

E
N

590 

M
K

1 

E
N

590 

M
K

1 

E
N

590 

M
K

1 

E
N

590 

1 Br. III 2,00 1,98 0,33 0,39 0,96 1,13 1,06 1,26 1,41 1,66 3,02 3,59 

2 CI 1  

1,80 1,89 0,72 0,74 2,21 2,26 2,45 2,51 3,22 3,30 7,07 7,23 

1,52 1,70 0,82 1,32 2,52 4,12 2,80 4,58 3,68 5,99 8,09 13,2 

2,79 2,77 1,10 – 3,37 – 3,74 – 4,91 v 10,8 – 

3 
ESC III  

(II) 

1,39 1,69 0,20 0,27 0,60 0,77 0,64 0,85 0,85 1,13 1,82 2,42 

ETC 1,55 1,82 0,53 0,69 1,60 2,10 1,77 2,34 2,34 3,07 5,11 6,73 

4 

ESC 

III 1,07 1,27 0,25 0,31 0,73 0,92 0,80 1,02 1,06 1,35 2,30 2,93 

IV 0,56 0,70 0,06 0,08 0,17 0,22 0,18 0,24 0,24 0,32 0,51 0,67 

V 0,37 0,53 0,07 0,08 0,20 0,24 0,22 0,27 0,30 0,36 0,64 0,76 

ETC 

III 1,18 1,40 0,31 0,40 0,94 1,21 1,04 1,34 1,37 1,77 2,98 3,86 

IV 0,53 0,64 0,06 0,07 0,16 0,18 0,17 0,20 0,23 0,27 0,49 0,56 

V 0,43 0,61 0,07 0,11 0,21 0,33 0,23 0,36 0,31 0,48 0,66 1,03 

12 
ESC IV 0,82 0,96 0,13 0,16 0,35 0,47 0,38 0,52 0,51 0,69 1,08 1,49 

ETC IV 0,74 0,84 0,15 0,20 0,44 0,60 0,49 0,66 0,64 0,88 1,39 1,90 

 

Även om den absoluta nivån på kostnaderna till följd av luftföroreningar varierar 
kraftigt mellan motorerna håller sig kostnadsrelationen mellan de båda dieselsorterna 
sig betydligt mer stabil. Mellan tummen och pekfingret motsvarar kostnaderna för 
miljöklass 1-dieseln ungefär 80 procent av kostnaderna för Europadieseln. Motorerna av 
Euro IV och Euro V-klass lyckas i flera fall inte klara av utsläppsgränserna för sin klass 
vilket väcker frågan om detta är representativt för Euro IV- och V-motorer även i 
verklig trafik. Om så inte är fallet är de verkliga kostnaderna något lägre än de angivna 
här. Fler studier på modernare motorer av Euro IV- och V- klass skulle ge säkrare 
uppgifter om skillnader i utsläpp för modernare fordon. Eftersom skillnaderna i utsläpp 
varierar så kraftigt mellan olika motorer, körcykler och beroende på var fordonet körs är 
det svårt att ge något svar på hur stor en samhällsekonomiskt motiverad skatteskillnad 
mellan de båda bränslena borde vara. För viss typ av trafik är värderingen av 
skillnaderna i utsläpp mellan miljöklass 1-dieseln och Europadieseln betydligt högre än 
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40 öre medan den samhällsekonomiska värderingen av skillnaderna för främst motorer 
av Euro IV och V-klass som kör på landsbygd eller i mindre tätorter ligger under 40 öre. 

Storleken på de lokala effekterna härrör till största delen från utsläppen av partiklar. 
Partikelvärderingen i ASEK som är den som vi använder är en överskattning med en 
faktor 10 jämfört med ExternE enligt kontakt med Lena Nerhagen pga. felaktig 
beräkning av exponeringen. Enligt samma källa är dock ExternE-värdet förmodligen en 
underskattning pga. att effektsambandet där utgår från sekundära partiklar. Samman-
fattningsvis finns det tecken på att kostnaderna för partikelutsläpp är något överskattade 
men då det inte råder någon enighet om vilka värden som är mer korrekta har vi ändå 
valt att använda ASEK-värderingen som ju är det officiella kalkylvärdet. Den regionala 
värderingen av kväveoxider är beräknad utifrån åtgärdskostnaden för att uppnå miljömål 
och är därigenom i grunden osäker. Huruvida värderingen mest troligt är en över- eller 
underskattning går dock inte att ge ett svar på. 

 
6.1 Personbilar och lätta lastbilar 

Dieselkvaliténs påverkan på utsläpp från personbilar är en fråga som inte har studerats 
närmare. För överslagsberäkningar kan man dock använda sig av de uppgifter om 
emissioner för typfordon som Trafikverket använder i sin Handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar (Vägverket 2007). Tabell 16 visar genomsnittliga utsläpp och 
bränsleförbrukning 2009 för några fordonstyper baserade på Handbok för vägtrafikens 
luftföroreningar. Utsläppen som anges i gram per fordonskm har med hjälp av den 
angivna bränsleförbrukningen räknats om till gram per liter bränsle.  

 

Tabell 16   Emissioner ur Handbok för vägtrafikens luftföroreningar och egna 
beräkningar. 

Viktat 
medel 
2009  

Bränsleför-
brukning 
[l/100km] 

CO 
[g/km

] 

CO 
[g/l] 

HC 
[g/km] 

HC 
[g/l] 

NOx 
[g/km] 

NOx 
[g/l] 

PM 
[g/km] 

PM 
[g/l] 

Personbil 
bensin  

8,7 2,6 30 0,50 5,7 0,32 3,7 0,0032 0,037 

Personbil 
diesel  

6,7 0,24 3,6 0,031 0,46 0,46 6,9 0,014 0,21 

Lätt lastbil 
diesel  

10 0,32 3,2 0,053 0,53 0,71 7,1 0,054 0,54 

Lastbil 
utan släp  

23 0,97 4,2 0,25 1,09 5,08 22,1 0,11 0,48 

Lastbil 
med släp  

41 1,4 3,4 0,25 0,61 8,00 19,5 0,14 0,34 

 

Enligt Tabell 16 motsvarar utsläppen av kväveoxider per liter förbrukat bränsle för 
dieseldrivna personbilar ungefär en tredjedel av utsläppen för lastbilar. När det gäller 
partiklar är utsläppen per liter bränsle för personbilar ungefär häften av utsläppen för 
lastbilar. Antaget samma procentuella skillnad i utsläpp mellan dieselsorterna i motorer 
för personbilar som för lastbilar skulle därmed värderingen av de regionala effekterna 
som i huvudsak härrör från kväveoxider för personbilar vara ungefär en tredjedel av den 
värdering som vi funnit i denna studie. Skillnader i lokala effekter härrör främst från 
skillnader i partikelutsläpp och skulle därmed för personbilar motsvara ungefär hälften 
av den värdering av lokala effekter som vi funnit. För lätta lastbilar är utsläppen av 
kväveoxider på ungefär samma nivå per liter bränsle som för personbilar medan 
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partikelutsläppen per liter bränsle ligger högre än motsvarande utsläpp för såväl 
personbilar som lastbilar. 

 
6.2 En vidare analys 

Denna genomgång har visat att Europadieselns högre utsläpp av kväveoxider jämfört 
med miljöklass 1-dieseln motsvarar 10-30 öre per liter bränsle för körning på landsbygd 
för tung trafik. För körning i tätorter bidrar Europadieselns högre utsläpp av partiklar till 
ytterligare kostnader jämfört med miljöklass 1-dieseln. Givet Europadieselns högre 
utsläpp av kväveoxider och partiklar är en naturlig fråga om Europadieseln har några 
andra fördelar framför miljöklass 1-dieseln som skulle motivera en övergång till 
Europadiesel i Sverige?  

Två argument för Europadieseln är att den har lägre tillverkningskostnader och ett högre 
energiinnehåll vilket ger lägre bränsleförbrukning. I Concawes rapport 7/2005 
(CONCAWE 2005) framkommer att en minskning av aromhalten från den nivå som nu 
gäller för Europadieseln för hela Europas raffinaderier skulle innebära både höga 
investeringskostnader i teknik för att ”dearomatisera” dieseln och i ytterligare utsläpp av 
koldioxid. För en mer genomgripande analys av de olika bränslenas miljöpåverkan är 
det nödvändigt att även analysera de miljöeffekter som finns vid tillverkningen. Detta är 
något som inte görs i denna promemoria.   

Då skillnaderna i utsläpp mellan de båda dieselsorterna i absoluta tal varierar mellan 
olika motorer och körcykler skulle en teoretisk möjlig lösning vara en varierande 
skillnad i skattesats beroende på t ex fordonens euroklass. Givet en optimalt satt 
skatteskillnad som varierar utifrån de faktorer som påverkar skillnaderna i utsläpp skulle 
vissa fordon välja Europadiesel och andra fordon miljöklass 1-diesel beroende på vilka 
avgaskrav som fordonet uppfyller. Detta är dock enbart ett alternativ i teorin. Förutom 
juridiska problem är möjligheten att övervaka vilken dieselsort som tankas i vilket 
fordon i praktiken obefintlig. I Sverige används endast en dieselkvalité till alla 
dieseldrivna motorer (Transportstyrelsen, 2009) och infrastrukturen är inte anpassad för 
flera dieselkvalitéer parallellt. Även i framtiden är det därför rimligt att föreställa sig en 
situation där en dieselkvalité klart dominerar marknaden och där fordon med olika 
utsläppsnivåer använder samma diesel.  

De emissioner som står för den absoluta huvuddelen av kostnaderna för skillnaderna 
mellan dieselsorterna är kväveoxider och partiklar. Skillnader i utsläpp av polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) summerar ihop till små belopp trots de stora procentuella 
skillnaderna mellan bränslesorterna. Givet att den värdering vi använder inte är en stor 
underskattning verkar det därmed som om det största argumentet för miljöklass 1-
dieseln inte är den lägre halten av polycykliska aromatiska kolväten utan snarare andra 
egenskaper som påverkar utsläppen av kväveoxider och partiklar. Som kan ses iTabell 1 
har slutkokpunkten för miljöklass 1-dieseln höjts de senaste åren för att möjliggöra 
inblandning av rapsmetylester (RME). De testresultat som vi använder är från åren 2003 
till 2008 och det framgår inte vilken slutkokpunkt som de testade bränslena har. En 
fråga att utreda vidare är exakt vilka skillnader mellan bränslena som ger upphov till 
dessa skillnader i utsläpp av såväl partiklar som kväveoxider och om förändringen i 
specifikationen av miljöklass 1-dieseln påverkat utsläppen av kväveoxider och partiklar. 
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att belysa skillnader i miljö- och hälsopå-
verkan av att använda diesel av miljöklass 1 och 3 och i detta uppdrag ska nya 
mätningar göras av utsläpp från dagens dieselkvalitéer. Förhoppningsvis kommer denna 
utredning att ge ny information om skillnader i utsläpp mellan olika dieselkvalitéer. 
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Då skillnaderna i utsläpp i absoluta termer mellan bränslena till stor del är en funktion 
av storleken på de totala utsläppen kommer skillnaderna att minska allt eftersom kraven 
på avgasrening skärps för nya fordon. Den fördel som miljöklass 1-dieseln idag har när 
det gäller utsläpp av kväveoxider och partiklar kommer därmed att krympa med tiden. 
Givet att Europadieseln har andra fördelar kommer vågskålen att så småningom tippa 
över till Europadieselns fördel, dock har vi här inte utrett när detta skulle kunna komma 
att ske. I och med införandet av Euro VI-normen 2014 skärps utsläppsgränserna för 
såväl kväveoxider och partiklar till ungefär en tiondel av gränsvärdena för Euro III. Den 
dag fordonsflottan domineras av fordon som klarar Euro VI-kraven kommer 
skillnaderna i utsläpp mellan dieselsorterna att vara betydligt mindre än idag.  
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