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Förord

På uppdrag av Trañk- och Klimatkommittén (TOK) har VTI analyserat risker för

suboptimering beträffande transportsektorns miljöeffekter till följd av höjd C02-

skatt på fossila bränslen. En sådan suboptimering skulle kunna föreligga om mål-
sättningen för utsläppsreduktion av C02 uppfylls, samtidigt som andra emissioner
ökar i sådan omfattning att värdet av deminskade COz-utsläppen understiger de
sammanlagda kostnaderna till följd av ökade utsläpp av andra ämnen. Vid genom-
förandet av studien under februari/mars innevarande år har författarna fört en
konstruktiv dialog med uppdragsgivaren.

I två separata PM, inom ramen för samma uppdrag, beskriver Ulf Hammarström,
VTI, i mer generella termer möjliga konsekvenser av en höjd COg-skatt på övriga
reglerade ämnen, samt VTI:s möjligheter att analysera effekterna av detta styr-
medel. Dessa PM kan på begäran erhållas direkt från författaren.
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Behovet av en simultan analys av olika avgasutsläpp

av

Henrik Jönsson och Magnus Lenner
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning

Uppdraget från Trafik- och Klimatkommitte'n består i att analysera risker för
suboptimering inom miljö- och transportområdet som ett införande av högre C02-
skatter på fossila bränslen skulle kunna medföra. Suboptimeringen skulle bestå i
att förhöjda emissioner av andra ämnen (HC, C0, NOX, partiklar, aldehyder etc)
motverkade miljövinsten med reducerade C02-utsläpp i en sådan grad att netto-

resultatet blev en miljöförlust.

Studien är baserad på en jämförelse av några alternativ till den konventionella

bensindrivna ottomotorn i personbilar, nämligen dieselmotor, ottomotor konver-

terad för motoralkoholdrift respektive dieselmotor konverterad för motor-

alkoholdrift. Kapitel 2 innehåller en beskrivning av emissionsförutsättningarna för

de olika alternativen avseende C02 och de reglerade ämnena (HC, C0 och NOX).

En analys av altemativens konsekvenser avseende avgasutsläppen från bilparken
under första decenniet nästa årtusende görs i kapitel 3 (endast bilar av årsmodell

2001-2010). Denna baseras på en parvis jämförelse av bensinmotom med de tre

alternativa motor-/bränslekombinationerna. De privatekonomiska konsekvenserna
för bilvalet, som en funktion av bränslepriser, fordonsskatt, årlig körsträcka och

ökad kapitalkostnad (jämfört med bensinmotoralternativet), presenteras i kapitel 4

för samma par av fordon som i kapitel 3.

Resultaten visar att höjda C02-skatter gör alternativen privatekonomiskt lön-

samma med de givna förutsättningarna. Lönsamheten ökar med Ökande C02-skatt
och med ökande årlig körsträcka. Slutsatsen blir att det torde finnas ekonomiska

förutsättningar för en ökad introduktion av alternativen till bensinbilen med höjda
C02-skatter. Förändringarna i emissionerna per kgzs minskning av C02-utsläppen
vid övergång till de alternativa bränsle-lmotortyperna, med oförändrat trafikarbete
oavsett fordonsval, kan sammanfattas enligt:

      

Byte av NOX HC C0

fordonstyp [g N0x/kg C02] [g HC/kg C02] [g C0/kg C02]

Bensin -> Diesel 7.6 -7.7 -59.6

Bensin -> Otto/E85 -O.3 -O.2 -O.1

Bensin -> Diesel/E90 -0.2 0.5 25.2

      

En risk med övergång till konventionella dieselmotorer är att N0x-utsläppen ökar,
medan en övergång till dieselmotorer med ett alkolholbränsle förväntas ge ökade
HC- och C0-utsläpp. Utöver dessa effekter finns problem med partikelutsläpp
respektive utsläpp av aldehyder.
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II

Alternativet ottomotor och alkoholbränsle förväntas ge små reduktioner av samt-
liga reglerade ämnen, men utsläpp av aldehyder kan utgöra ett problem.

Den Övergripande slutsatsen och svaret på frågan om det finns risk för suboptime-
ring vid en renodlad prisstyming via en COz-skatt är:

Ett införande av en fossilbaserad C02-skatt på drivmedel kan leda till att det
framtida bilvalet styrs över till fordonstyper som resulterar i ökade utsläpp av
andra reglerade ämnen (HC, CO och NOx). Huruvida en sådan förändring

skulle leda till icke-optimala lösningar beror på värderingarna av emis-
sionema och andra samhällsförändringar som följer.
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1 Bakgrund

De åtgärder som vidtas för utsläppsreduktion av ett visst ämne medför normalt

även förändringar i utsläppsbilden för andra ämnen. En höjd COz-skatt kan för-

väntas medföra såväl reducerat trañkarbete som lägre specifik förbrukning.
Åtminstone den förstnämnda effekten medför reducerade utsläpp av samtliga
reglerade ämnen (HC, CO och NOX). Huruvida sänkt förbrukning ger likartat
resultat beror av vilken grad av samvariation som finns mellan bränsleförbrukning
och övriga avgasutsläpp, samt vilken teknik som används för minskning av
bränsleförbrukningen.

För att undvika suboptimering är det väsentligt att konsekvenserna av en höjd

COz-skatt, för utsläpp av andra avgaskomponenter, studeras. Begreppet subopti-
mering är naturligtvis problemrelaterat. I detta fall kan begreppet definieras som:

Definition 1.'

Med suboptimering avses en styrning som leder till åsyftade reduktioner av
COg-utsläppen, men med utsläpp av andra ämnen, reglerade och icke-reg-
lerade, som jämfört med referensalternativet leder till en situation som ur

systemsynpunkt bedöms vara en försämring. Det förutsätts att utsläppen av-
seende de reglerade ämnena uppfyller minimikraven.

Att avgöra om en lösning är optimal med denna definition förutsätter att utsläppen

i olika alternativ kan värderas korrekt, vilket naturligtvis är svårt. Även utan kor-

rekta värden kan emellertid en kvalitativ bedömning av olika alternativ göras via
en jämförelse av förändringar i emissionema för olika ämnen som en funktion av

COg-reduktionens storlek. Systemets avgränsningar avgör vilka faktorer som skall
tas med i värderingen av alternativa styrmedel och deras effekter.

En alternativ definition skulle kunna vara:

Definition 2.'

Med suboptimering avses en styrning som leder till åsyftade reduktioner av

COz-utsläppen men som samtidigt medför ökade utsläpp av andra reglerade
ämnen jämfört med referensalternativet.

Fördelen med definition 2 är att den relativt enkelt kan appliceras i en given situa-
tion. Alternativa styrningar som leder till minskade COz-utsläpp, med utsläpp av

övriga ämnen som uppfyller gällande minimikrav (miljöklass 3), men som resul-
terar i utsläppsnivåer vilka Överstiger referensalternativets, betraktas med denna

definition som suboptimala.

Förutom C02 innehåller bilavgaser metan (CI-14) och dikväveoxid (N20), vilka

också bidrar till växthuseffekten. Räknat per molekyl orsakar CH4 och N20, 11
respektive 270 gånger större växthuseffekt än C02. Då de absoluta mängdema av
dessa ämnen i bilavgaser är mycket små, bidrar de tillsammans med endast 1.2 %
för bilar utan katalysatorrening respektive 2.6 % för katalysatorbilar, av total växt-
huseffekt från personbilar. I föreliggande studie har trafikens bidrag till växthus-
effekten avseende metan och dikväveoxid ej beaktats.
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1.1 Syfte

1. Att göra en kvalitativ sammanställning av tänkbara konsekvenser av olika

förändringar.

2. Att konstruera ett antal tänkbara utvecklingslinjer och utvärdera dem i en kal-
kyl inriktad mot ekonomi i bilvalet och miljöeffekter av biltrafik.

1.2 Metodik

VTI har inom skilda uppdrag utvecklat beräkningsmodeller för olika typer av kon-

sekvensbeskrivningar. Dessa modeller ger mycket stora möjligheter att beskriva
konsekvenserna av flertalet tänkbara förändringar avseende fordon, vägutform-

ning, trañkreglering och körbeteende.

Hammarström [l995a,b] har presenterat dels en analys av problemkomplexet
COz-skatter och deras inverkan på olika reglerade ämnen i bilavgaser, dels ett

förslag avseende potentiella möjligheter att beskriva inverkan av en höjd C02-
skatt med VTI:s beräkningsmodeller och dataunderlag.

Alternativa drivmedel som exempelvis biobaserade alkoholer kan komma att bli

betydelsefulla vid ansträngningama att reducera nettotillskottet av C02 till atmos-
fären. Intresset har även riktats mot dessa drivmedel i fråga om reduktion av NOx-
utsläpp. Möjliga konsekvenser på utsläppssidan av övergång till alternativa
drivmedel och drivmedelskvaliteter analyseras.

VTI:s emissionsmodell EM94 används för att beräkna emissions- och trañkdata
för en framtida sammansättning av fordonsparken. Tillsammans med emissions-

data för alternativa bränslen och fordon (kapitel 2) konstrueras ett antal tänkbara
utvecklingslinjer som utvärderas dels från miljösynpunkt i form av konsekvenser

vid alternativa teknikval avseende fordonsparken (kapitel 3), dels i en ekonomisk

kalkylmodell (kapitel 4). Den stora fördelen med den föreslagna kombinationen av

miljöeffektredovisning och ekonomisk kalkyl är att den simultant redovisar de

potentiella privatekonomiska effekterna av bilvalet vid olika nivåer på C02-
skatten och de miljömässiga effekterna (emissioner av reglerade ämnen och
klimatpåverkande COg-utsläpp).
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2 Emissioner vid alkoholdrift

Vid beräkning av emissionsfaktorer för alkoholdrift utnyttjas samband, vilka anger
förhållandet mellan utsläppsmängd vid användning av alkoholbränsle och vid an-

vändning av det normala bränslet, i otto- respektive dieselmotorfallen. Samband
för bildning av kväveoxider (N0x) vid olika motor/bränsle-kombinationer har be-
räknats ur data från Ekelund m fl [1989], medan motsvarande data för kolväten

(HC) och kolmonoxid (CO) tagits från Agnetun m fl [1994]. De resulterande rela-

tionstalen, vilka sammanfattas i tabell 2.1 nedan, överensstämmer väl med U.S.

EPA [1990] och Pitstick [1993].

Tabell 2.1 Relationstal för emissionsfaktorer med alternativa bränslen.

HC C0 NOx

Otto: E85/Bensin 0.88 0.94 0.72
Diesel: E90/Diesel 4.67 7.23 0.40

I tabell 2.2 redovisas sammansättning och några andra egenskaper hos vanliga
bränslen, vid alkoholdrift, för otto- och dieselmotorer. I det förra fallet ingår van-
ligen några procent bensin dels som tändförstärkare vid kallstart, dels som dena-

tureringsmedel. Vid etanoldrift av dieselmotorer är någon typ av tändförbättrare

oundgänglig. Avocet (med nitratester som baskomponent) används för SLs alko-
holbussar, men även andra typer av tändförbättrare är tänkbara, t ex polyetylen-
glykol (PEG).

Tabell 2.2 Egenskaper hos typiska alkoholbränslen till otto- resp dieselmotorer
(energiinnehåll och COZ-utsläpp från bensin och diesel redovisas för

 

jämförelse).

Etanol Bensin Avocet Vatten Energi- Mängd C02
(C2H50H) (CH1,85) (tänd- innehåll vid för-

förbättr) bränning
[kWh/L] [kg/L]

E85 86 % 10 % - 4 % 5.98 1.52
E90 89.6 % - 5.7 % 4.7 % 5.87 1.48

Bensin 8.83 2.36
Diesel 9.88 2.61

 

Emissionsfaktorer, sammanvägda enligt föregående data, relevanta för alko-

holdrift i konverterade otto- respektive dieselmotorer sammanfattas i tabell 2.3
tillsammans med avgaskrav för bensindrivna personbilar (miljöklass 3).
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Tabell 2.3 Beräknade ernissionsfaktorer för de alternativa bränsle-/motortypema.

 

C02 HC C0 NOx Energi C02

[kg/Ich [g/km] [g/ka [g/km/ [kWh/km] [kg/IJ

E85/0tt0 0.18 0.22 0.37 0.14 0.79 1.52
E90/Diesel 0.14 0.33 4.78 0.24 0.63 1.48

3-krav - 0.25 2.1 0.62 - -

 

Relationstalen för emissionsfaktorer vid användning av olika bränslen, grundar sig

på mätningar (Volvo) av dels en 4-cylindrig 2.3 liters bensinmotor, dels en 6-cy-
lindrig 2.4 liters turboladdad dieselmotor. Motorerna är inte på något sätt ernis-
sionsoptimerade för körning på alternativa bränslen, varför de något höga HC- och

CO-värdena för dieselbil körd på E90 otvivelaktigt kan fås att uppfylla Mk 3-kra-

ven. Av tabellen framgår att E85/Otto-bilen uppfyller de obligatoriska miljö-

kraven.

För tunga fordon är bedömningen inom den svenska bilindustrin att NOK-utsläp-
pen kan halveras framemot år 2010 med användning av konventionellt diesel-

bränsle jämfört med dagens teknik, och redan idag om etanol används. Stora

flottförsök pågår som bekant i Stockholm med etanoldrift för bussar. I Linköping
körs ett antal bussar på metan producerad vid reningsverket. Malmö har inför-
skaffat ett antal bussar som skall köras på naturgas som är ett helt fossilt bränsle,
men har bättre emissionsegenskaper i andra avseenden.

Färjan Aurora som går mellan Helsingborg och Helsingör har katalytisk avgas-
rening på en av huvudmaskinerna. Därvid uppnås en 90-procentig reningsgrad för

kväveoxider och kolväten, medan reduktionerna för kolmonoxid och partiklar är

80 % respektive 10 %, enligt Nordström [1994]. Försök med vatteninsprutning på

en annan huvudmotor uppges ge 50 % lägre NOK-utsläpp och 1-2 % högre

bränsleförbrukning, och samma reduktion av NOK-utsläppen rapporteras för en
lågemissionsmotor med retarderad injektion.

Naturligt nog innebär anslutning av en reningsutrustning i någon form till en
motor att energiåtgången ökar på ett eller annat vis, i form av sänkt effektivitet

p g a. reducerad förbränningstemperatur, för att övervinna motståndet när av-

gaserna skall passera en katalysator och/eller för att förbränna partiklar i en par-
tikelfälla. Den ökade energiåtgången i sådana fall är sannolikt väl motiverad enär
riskerna för hälsoproblem och naturskador minskar.
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3 Simultant beaktande av olika emissioner vid in-

förande av COz-skatter avseende drivmedel

Med VTI:s emissionsmodell EM94 kan storleken av olika emissioner beräknas för

olika sammansättningar av personbilsparken vid skilda tidpunkter. I föreliggande
studie har vi valt att studera den kommande bilparken, närmare bestämt modell-
åren 2001-2010, och för ändamålet använt trañkscenarier från Swahn m fl [1994]

för att beskriva trañkarbetet. Effekterna av en höjd COz-skatt på körsträcka och
specifik förbrukning avseende bensindrivna bilar har beräknats i en tidigare VTI-
studie (Hesselbom och Jönsson [1994]). Av mycket stort intresse är hur bilvalet i

framtiden kommer att göras för att åstadkomma:

1. en minskad specifik förbrukning, och/eller

2. en minskad drivmedelskostnad genom byte till alternativa bränslen med lägre
innehåll av fossilt kol

Realiserandet av ambitionerna 1 och 2 ovan kan ske på ett flertal sätt, varav ett
urval analyseras i föreliggande rapport:

a. andelen dieseldrivna bilar, med lägre specifik förbrukning än motsvarande

bensindrivna bilar, på marknaden ökar

b bilar som kan köras på alternativa, biobaserade bränslen kommer in på mark-

naden i ökande utsträckning. En förutsättning är att andelen fossilbaserat kol i
bränslet är relativt lågt och att detta tillåts ge ett lägre literpris till kund. Detta

alternativ ärav stort intresse inte endast för bensindrivna personbilar, utan
också för dieseldrivna tunga fordon

c energieffektiviteten i de bensindrivna bilarna höjs genom utnyttjande av be-
fintliga tekniska möjligheter, inklusive anpassning av motorstorlekar mht
kraven på energieffektivitet.

Väsentligt för den totala effekten av en prisstyming via en COg-skatt på driv-

medlen är effekterna på emissioner av andra ämnen, främst kväveoxider (NOX),

kolväten (HC) och partiklar. NOx och HC analyseras därvid med beräknade speci-
fika emissioner för de nya personbilarna på 2000-ta1et, närmare bestämt ernis-
sionsfaktorer år 2010 för personbilar av årsmodellema 2001-2010, se tabell 3.1.

Motivet för detta val är att förändringar i ekonomiska styrmedel får full effekt i

form av produktanpassning på fordonssidan och förändrade beteenden vid bilköp
först efter åtskilliga år. Faktorema är beräknade för fordonskategoriema Bensin
respektive Diesel. Emissionsfaktorema för Bensin-bilar baseras på att de uppfyller
miljöklass l-kraven efter 1997. För Diesel-bilar utnyttjas vägda emissionsdata från

MTC- och SNV-rapporter (Almén [1992], Egebäck och Tejle [1983], Erlandsson
[1992], Laveskog [1992a,b] och Olsson [1983]). Med utgångspunkt från dessa har

motsvarande emissionsfaktorer, se kapitel 2, beräknats för två kombinationer av

motorer och bränslen, nämligen:
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A1. Ottomotor konverterad för drift med etanol, E85, som i princip består av

85 % etanol plus bensin och vatten. Vi har antagit att 20 % av bränslets
kolinnehåll är fossilbaserat (andelen fossilt bränsle ligger i nivå med de

"bästa" alternativen i Ecotraffic [1992]).

A2. Dieselmotor konverterad för drift med etanol, E90, som i princip består av
95 %-ig etanol (5 % H20) plus tändförbättraren Avocet. 20 % av bränslets
kolinnehåll antas vara fossilbaserat (jämför ovan).

Den tredje motomykomlingen i tabell 3.1 avser en altemativ bensinbil som är
energieffektivare och/eller ger lägre utsläpp än den normala bensinbilen.

NOx-utsläppen orsakar såväl hälsoproblem som naturskador, men i EU anses för-
delarna i form av reducerade emissioner av C02 med dieselmotorer delvis kom-

pensera för något högreNOx-utsläpp vilket lett till mindre stränga krav på per-

sonbilsdieslar, se Royal Commission on Environmental Pollution [1994, nivå 2-

krav 1997 i tabell 8.1]. Enligt samma källa är kraven i Japan dock samma för per-
sonbilsdieslar som för bensinbilar med katalysator.

Tabell 3.1 Emissionsfaktorer för varmkörning och kallstarter avseende årsmodel-
lema 2001-2010 samt beräknat trañkarbete och antal resor år 2010.

  

Emissioner för varmkörda motorer och bränsleförbrukning:

                      

  

C02 [kg/fkm] HC [g/fkm] CO [g/fkm] N_Ox [g/fkm] Bränsle [L/mil]

Bensin 0.19 0.25 0.39 0.20 0.83
Bensin 2 0.16 0.25 0.39 0.20 0.67
Diesel 0.16 0.07 0.66 0.60 0.63
Otto E85 0.04 0.22 0.37 0.14 1.15
Diesel E90 0.03 0.33 4.78 0.24 0.96
Kallstartsemissioner och bränsleförbrukningstillägg:

002 [kg/start] HC [g/start] CO [g/start] NOx [g/start] Bränsle [L/start]

Bensin 0.16 2.31 42.65 1.07 0.07
Bensin 2 0.16 2.31 42.65 1.07 0.07
Diesel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otto E85 0.03 2.31 42.65 1.07 0.07
Diesel E90 0.03 2.31 42.65 0.00 0.00

ka [mdr] Resor [mdr]
Bensin 44.69 3.02

Bensin 2 0.00 0.00

Diesel 2.10 0.14

Otto E85 0.00 0.00
Diesel E90 0.00 0.00

 

 

Utsläppen av partiklar från dieselmotorer utgör ett allvarligt hälsoproblem i tät-
orter, vilket gör att vissa myndigheter, bl a DOE i USA (Royal Commission on
Environmental Pollution [1994]), ser allvarligt på en eventuell kraftigt ökad an-
vändning av dieseldrivna fordon i USA:s tätorter.

Inverkan av de alternativa motorteknikema och drivmedlen redovisas med beräk-

nade emissionsnivåer för parvisa kombinationer av fordon: (Bensin - Diesel, Ben-
sin - Otto E85, Bensin - Diesel E90, Diesel - Diesel E90). Avsikten är att på ett
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Översiktligt sätt redovisa möjliga effekter. Resultaten redovisas i ñgurema 3.2 -
3.5.

Av figur 3.2 framgår att en betydande Övergång till dieseldrivna personbilar från

dagens c:a 3 % till lO-tals procentenheter innebär en reduktion av såväl C02- som

HC-utsläpp men en väsentlig Ökning av NOx-utsläppen, från 12 till 28 kton om
alla nya personbilar skulle vara dieseldrivna.

         

o . . . _ o _ 0
Resultat med 100 /o bensmbllar vnd Andel-0 pa x axeln Arsmodeller 2001_2010

30.0
/ - 41

25.0 / l /

20.0 / ' /
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15.0 / '\/\ \ -o- HC [kton]

        

\ \

5 0 \ \
\

w
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Dieselbilsandel

Figur 3.2 Emissioner av C02, NOx, och HC för olika andelar dieselbilar. Resten

år bensinbilar.
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Resultat med 100 % bensmbllar VId Andel=0 på x-axeln Årsmodeuer 2001.2010
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Figur 3.3 Emissioner av C02, NOx, och HC för olika andelar Otto/E85-bilar.
Resten är bensinbilar.

Figur 3.3 illustrerar att en kraftig Ökning av antalet bensinmotorer konverterade
för drift med etanolbränsle i den framtida svenska personbilsparken skulle ge en

betydande minskning av COz-utsläppen med givna förutsättningar, men också att
både NOX- och HC-utsläpp beräknas minska. En ytterligare positiv effekt i sam-

manhanget är att HC-emissionerna har en delvis annan, mindre skadlig karaktär än

bensinmotoms (till stor del är det oförbränt bränsle i form av etanol). Risk finns
emellertid för emissioner av aldehyder med motoralkohol som drivmedel, där

speciellt forrnaldehyden är mycket toxisk.
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Figur 3.4 Emissioner av C02, NOx, och HC för olika andelar Diesel/E90-bilar.

Resten är bensinbilar.
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Effekterna av kombinationen dieselmotordrift och etanolbränslet E90 enligt figur
3.4 uppvisar goda egenskaper med reduktioner av såväl C02- som NOx-utsläpp.

Nackdelen i sammanhanget är de stigande HC-utsläppen, men analogt med

resonemanget ovan (i kombinationen ottomotor och E85) om deras farlighet måste
denna lösning ändå betraktas som gynnsam. Problemet är även här eventuella
emissioner av aldehyder. Utsläpp av partiklar vid dieselmotordrift med motor-
alkohol som drivmedel är emellertid ett försumbart problem (att jämföras med
användning av konventionellt dieselbränsle då det är ett allvarligt hälsoproblem),
se ex vis Klausmeier [1989, sid 3-11].

Situationen i figur 3.5 avspeglar konsekvenserna av att byta från dieselbränsle till
etanolbränslet E90 i personbilsdieslar. Resultatet beräknas bli en kraftig reduktion
av både C02- och NOx-utsläpp, men Ökade HC-utsläpp. Effekterna på både NOX-

och HC-utsläppen är relativt sett större än vid byte från bensinmotor till
diesel/E90. Riskerna med HC- och partikelutsläppen är lägre respektive mycket

lägre jämfört med konventionell dieseldrift, medan problem med aldehydutsläpp
kan finnas (jämför med diskussionen i anslutning till figur 3.4).

I huvudsak gäller dessa resultat även för tunga fordon vid konvertering från
dieselmotordrift till drift med motoralkohol.

Användning av metanolbaserat istället för ett etanolbaserat bränsle ger snarlika

emissionseffekter. Nackdelarna är att riskerna för utsläpp av formaldehyd ökar,
samt att energiinnehållet är mindre än hälften (44 %) av dieselbränslets vilket

kräver större bränsletankar för att uppnå samma räckvidd. Etanolbränslets energi-
innehåll är c:a 60 % av dieselbränslets, d v 3 inte fullt så dåligt men även här krävs
större bränsletankar.
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Figur 3.5 Emissioner av C02, NOX, och HC för olika andelar Diesel/E90-bilar.

Resten är vanliga dieselbilar.
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4 Ekonomiska faktorer och bilvalet

För att bedöma om höjda COg-skatter med syftet att stabilisera COz-utsläppen från

vägtrafiken potentiellt ger höjda emissioner av andra skadliga ämnen enligt

figurerna 3.2-3.5 görs en privatekonomisk kalkyl för de olika alternativen. Syftet

är att utröna huruvida den ekonomiska styrningen kan leda till sådana fordonsval
att resultatet blir miljömässigt oönskade effekter beträffande andra emissioner än
dem av växthusgasen C02.

Den årliga jämförelsekostnaden för en fordonskategori beräknas baserat på:

0 merkapitalkostnad jämfört med grundkostnad för en bensindriven personbil i
miljöklass 2

0 rabatt på försäljningsskatt (eventuellt beroende på miljöklasstillhörighet)

0 årlig fordonsskatt (eventuellt beroende på miljöklasstillhörighet)

0 drivmedelskostnader

Jämförelsekostnaden beräknas som en årskostnad där kapitalkostnaderna uttrycks
som en annuitet baserad på en kalkylränta r = 0.1 och en livslängd L = 10 år. Till

kapitalkostnaderna adderas fordonsskatten och drivmedelskostnaderna. Resultatet
blir:

C(f,D,S)=(Kf-Ff)°r/[1-(l+r)'L]+D-pf-(Pf+S'If°Af) (4.1)

där
f = fordonskategori
D = årlig körsträcka [mil/år]

S = COz-skatt [kr/kg]

Kf = merkapitalkostnad för fordon f [kr]
Ff = försäljningsskattsrabatt för fordon f [kr]

pf = specifik bränsleförbrukning för fordonf
Pf = prisnivå utan dagens COz-skatt, 0.342 kr/kg
If = bränslets COZ-innehåll [kg/L] för fordon f
Af = andel fossilt kol i bränslet för fordonf
r = kalkylränta (10 %)

L = beräknad livslängd (15 år)

Indata till storheterna ovan presenteras i tabell 4.1. Vid kalkyler avseende
personbilar i miljöklass l måste ekv (4.1) korrigeras med hänsyn till befrielsen
från årlig fordonsskatt i 5 år. Vi inför två kategorier fordon som drivs med etanol-
baserat bränsle, i ena fallet med en konverterad ottomotor, i andra fallet med en
konverterad dieselmotor. Etanolbränslet antas vara baserat på biomassa med en
begränsad andel användning av fossilt bränsle för dess produktion. Olika andelar

som redovisas i Ecotraffic [1992] ligger mellan 8 % och 108 % (l) beroende på
produktionsmetod och råvarubas.
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Tabell 4.1 Basdata för ekonomiska kalkyler avseende olika bilkategorier .
Bränslepriset inkluderar COg-skatten 95-02-28 som är 0.342 kr/kg.

Brädas

inkl (17;- ødd60;-M CU;-

skatt9562 (rmdnm) ning imdål bränsle

[kr] M M [11W] [kg/U

Bøzsin 7

36151322

(1101585 .

11mm 1.

 

Prisdifferensen mellan bensinbilen och dieselbilen, som netto är 16500 kr, har

tagits från två existerande, identiska bilar (så när som på motortyp) på den svenska
marknaden. Biltypen är en herrgårdsvagn med stora utrymmen, airbag, hög krock-
säkerhet och samma motoreffekt för båda motortyperna. Den årliga fordonsskatten

för bilarna är 850 respektive 4100 kr. Miljöklassrabattema avseende försäljnings-
skatten är 2000 kr i Mk3. Bränslepriserna för bensin respektive diesel är cza 7.55
respektive 7.00 kr vid pump med dagens COz-skatt på 0.342 kr (dieselpriset för
storkunder är emellertid väsentligt lägre, 1-2 kr, ett faktum som ifrågasätts av bl a
motororganisationer). Omräkning till bränslepris exklusive COg-skatt sker genom

att priset vid pump reduceras med COz-skatten plus moms multiplicerat med C02-

emissionsfaktorn och med fossilbränsleandelen ( = COg-skatt*(1+m0ms)*C02-

emissionsfaktor*F0ssilbränsleandel). Beräkningen utgår från att COz-skatten ba-
seras på mängden fossilt kol det innehåller. Om detta av ett eller annat skäl inte

låter sig göras måste förutsättningarna i den högra kolumnen i tabell 4.1 modi-
fieras.

Idag (1995-03-01) finns endast två personbilar i miljöklass 1 på den svenska
marknaden. Ett väsentligt hinder för en ökning av detta antal är det till-
verkaransvar som omfattar en garanti på avgasreningssystemet i hela 10 år och
16000 mil att jämföras med 5 år och 8000 mil i miljöklassema 2 och 3. Rimligen

måste biltillverkaren beräkna merkostnaden för denna garanti och inkludera den i

priset. Frågan är då om försäljningsskatterabatten på 2000 kr samt fordonsskatte-
befrielsen under 5 år är tillräcklig för att ge kunden samma bilkostnader för en
personbil i miljöklass 1 som för en i miljöklass 2, allt annat lika. Av detta skäl
låter vi merkapitalkostnaden och försäljningsskatterabatten i tabell 4.1 neutralisera
varandra i förekommande fall.

Det framtida priset på etanolbränslet beror naturligtvis på produktionsmetoden för
bränslet. Gustavsson [1994] redovisar en sammanställning av forskning rörande

alternativa drivmedel. Uppgivna produktionskostnader ligger i intervallet 0.28 -
0.83 kr/kWh för etanol, d v 5 1.7 - 5.0 kr/L. Oldin och Österberg [1993] presen-
terar i en faktaruta ett etanolpris på c:a 3 kr/L vilket ger ett marknadspris för det
färdiga bränslet kompletterat med tändförstärkare för dieselmotorbruk på c:a 3.50
kr/L. Enär dessa uppskattade produktionskostnader och marknadspriser ger
samma prisnivå under förutsättning att produktionskostnaden stannar i den nedre

 

Sedan 1995-01-01 är personbilar i miljöklass l befriade från årlig fordonsskatt i 5 år.
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delen av intervallet l.7-5.0, så baseras föreliggande analyser på ett marknadspris
exklusive skatter för etanolbränslet på 3.50 kr/L. Vid en storskalig användning av

etanol som motorbränsle är det rimligt att anta att drivmedelsskatter införs som

gör att konsumentpriset för etanolbränslet motsvarar bensinpriset (exklusive C02-
skatt) energimässigt. Med föreliggande bensinpris på 6.54 kr/L (se tabell 4.1)

skulle etanolbränslet kosta 4.42 kr/L for att priset per kWh skall bli detsamma (se
jämförelsen av energiinnehållet i tabell 2.2).

Av naturliga skäl har vi inga uppgifter avseende fordonen med bränslealternativet
etanol. I Eriksson [1992] görs en uppskattning av ett merkostnadsintervall för en

flerbränslebil på 1000 - 25000 kr vid serietillverkning. Med syftet att erhålla kost-
nadsjämförelser har vi räknat med en merkostnad netto på 10000 kr för otto/E85-

bilen och motsvarande tillägg för diesel/E90-bilen (dieselmotor + etanolbränsle-

tillägg).

          

[kr/år] Jämförelsekostnad( Bensinbil ) - Jämförelsekostnad( Dieselbil)

7500 _ o
Årlig körsträcka imII/ar]

5000 *4500
+ 1500 //
+1000 /

2500 /

//

0 r/ /
0.4 30 0.50 1.00 LMMSO 3.00 aw

// /

-2500 /

-5000 -

         

COZ-skatt [kr/kg]

Figur 4.2 Kostnadsdifferens mellan bensinbil och dieselbil som funktion av

drivmedelskostnad, årlig fordonsskatt och merkapitalkostnad för

dieselbilen.

Dieselbilen blir privatekonomiskt lönsam vid långa årliga körsträckor. Figur 4.2

illustrerar, med dataunderlag från tabell 4.1, att merkostnaden för en bensindriven

jämfört med en dieseldriven personbil blir större än 0 vid långa årliga körsträckor
och vid höga COz-skattenivåer (figuren är designad så att den illustrerar ett lön-

samt byte från bensinbil till dieselbil när kurvorna ligger över x-axeln). Föränd-
rade indata påverkar naturligtvis kurvomas relativa läge så att dieselbilen blir mer
konkurrenskraftig vid minskad specifik förbrukning (förbrukningen på 0.6
dm3/mil överskattas troligen i tabell 4.1 jämfört med pågående utveckling), vid
sänkt pris på dieselbränsle m m. Den mest återhållande kostnadskomponenten i
ekvation (4.1) för dieselbilen är den årliga fordonsskatten som överstiger bensin-

bilens med drygt 3000 kr per år. Fordonsskatten bidrar till en väsentligt större del
av årskostnaden för dieselbilen än den årliga merkapitalkostnaden, vilket naturligt
nog påverkar valet till bensinbilens fördel om kostnaderna i övrigt är jämförbara.
Anledningarna är att det kan upplevas som osäkert att binda sig för en hög årlig
fast kostnad kombinerat med en osäkerhet om eventuella framtida höjningar
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betingade av miljöskäl eller andra skäl. Andra eventuella merkostnader för under-
håll av dieselbilar kan finnas, men de antas uppvägas av motsvarande kostnader

för bensinbilar.

[kr/år] Jämförelsekostnad( Bensinbil ) - Jämförelsekostnad( Otto/E85)
25000

körsträcka mil/år]

20000
+2500

+1500
15000

+1000

10000

5000

0

 

-5000

COZ-skatt [kr/kg]

Figur 4.3 Kostnadsdifferens mellan bensinbil och Otto/E85 som funktion av
drivmedelskostnad, årlig fordonsskatt och merkapitalkostnad för

Otto/E85- bilen.

Med förutsättningar enligt tabell 4.1 förefaller det privatekonomiskt lönsamt att
byta till etanoldrift vid en COz-skatt på c:a 0.50 kr för personer med den lägsta
körsträckan. Enligt figur 4.3 blir bensinbilen med dagens COz-skatt dyrare än
otto/ESS-bilen för genomsnittliga årliga körsträckor och uppåt. För långmilarna
blir det lönsamt oavsett COz-skattenivå. Ännu saknas såväl fordon som driv-

medelsförsörjning för att möjliggöra en introduktion av otto/E85-bilar på den

svenska marknaden, men intresset torde inñnna sig om en hög, fossilbaserad C02-
skatt införs.

En eventuell övergång från bensinbil till diesel/E90-bil sker på ungefär samma
villkor som vid övergång från bensinbil till konventionell dieselbil, jämför

figurerna 4.4 och 4.2. P g a de antagna kapitalkostnadema för diesel/E90-bilen blir
den privatekonomiskt lönsam först vid långa årliga körsträckor eller höga C02-
skatter. Emellertid gör den antagna, lägre årliga fordonsskatten att diesel/E90-
bilen blir privatekonomiskt lönsam vid kortare årliga körsträckor än dieselbilen,
givet samma COz-skatter.

Slutsatsen av dessa kalkyler blir att samtliga tre alternativ, diesel, otto/E85

respektive diesel/E90 potentiellt kan utgöra intressanta alternativ på den svenska
bilmarknaden om ekonomiska styrmedel i form av fossilbränslebaserade C02-

skatter införs. Väsentliga förutsättningar är naturligtvis att biltillverkarna finner
det lönsamt att satsa på motoralkoholdrift, i kombination med att produktion och
distribution av biobaserade motoralkoholer kommer till stånd på marknadsmässiga
villkor.
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5 Slutsatser

I tabell 5.1 sammanfattas förändringarna i emissionema per kg minskning av C02-

utsläppen vid övergång till de alternativa bränsle-/motortyperna.

Tabell 5.1 Förändringar i emissioner av NOx, HC och CO per kg minskning av
COg-utsläppen (ökningar anges med värden > 0 och omvänt). Data-
underlag från kapitel 3. Observera att trañkarbetet har förutsatts vara
lika oavsett motor-/bränslekombination.

      

Byte av NOx HC CO

fordonstyp [g NOx/kg C02] [g HC/kg C02] [g CO/kg C02]

Bensin -> Diesel 7.6 -7.7 -59.6

Bensin -> Otto/E85 -O.3 -O.2 -0.1

Bensin -> Diesel/E90 -O.2 0.5 25.2

      

Vid användning av definition 1 på suboptimering skall emissionsförändringarna
(positiva och negativa) enligt tabell 5.1, ändrade partikelutsläpp och icke-reg-
lerade ämnen (ex vis aldehyder) vägas mot värdet av minskade COz-utsläpp och
andra relevanta förändringar i samhället (enligt gjorda systemavgränsningar) som
påverkas av COz-skatten.

Skulle definition 2 appliceras leder ökad användning av dieselmotorer till en
suboptimering, framförallt med tanke på ökningen av NOx-utsläppen vid en avse-
värd övergång till dieseldrivna personbilar med konventionellt dieselbränsle.

Den övergripande slutsatsen och svaret på frågan om det finns risk för suboptime-
ring vid en renodlad prisstyrning via en COg-skatt är:

Införande av en fossilbaserad COZ-skatt på drivmedel kan leda till att det

framtida bilvalet styrs över till fordonstyper som ger ökade utsläpp av andra

reglerade ämnen (HC, C0 och NOx). Huruvida en sådanförändring skulle leda

till icke-optimala lösningar beror av prissättningen på emissioner och andra
samhällsförändringar somföljer.

I figur 3.2 illustreras hur NOx-emissionerna förväntas öka om andelen konven-

tionella dieselbilar ökar på den svenska marknaden. Figur 4.2 visar på ökad pri-
vatekonomisk lönsamhet vid val av dieselbil jämfört med bensinbil när COg-skat-
ten ökar, särskilt vid långa årliga körsträckor. Kombinationen av högre COz-skat-
ter och ökad dieselbilsanvändning utgör en potentiell möjlighet till suboptimering,

med reducerade COz-utsläpp men med ökade NOx-utsläpp. Även partikelut-
släppen skulle öka.

Figur 3.3 illustrerar hur samtliga emissioner förväntas minska i olika grad om an-
talet otto/E85-bilar introduceras på marknaden (samtidigt som HC-emissionerna
bedöms vara av mindre allvarlig art vid etanoldrift). Privatekonomisk lönsamhet
enligt kalkylen i figur 4.3 uppnås vid dagens COz-skattenivå. Potentiellt kan alltså
en prisstyrning leda till ett stort antal otto/E85-bilar. En risk i sammanhanget är
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eventuellt Ökade utsläpp av aldehyder. Detta alternativ förutsätter att sådana for-
don kommer ut på marknaden, och att etanolbränslet produceras och distribueras i

tillräcklig omfattning för att privatpersoner skall finna motor/bränslekombina-

tionen intressant.

I figur 3.4 redovisas svagt minskade NOx-emissioner samt Ökade HC-utsläpp (som
inte är så allvarliga som vid användning av konventionella bränslen) vid Övergång
till diesel/E90-bilar. Även i detta fall beräknas privatekonomisk lönsamhet er-
hållas vid höga COz-skatter och vid långa årliga körsträckor, se figur 4.4. Kom-
binationen är alltså gynnsam både från C02- och NOx-synvinkel, samt för par-
tiklar. Användningen av motoralkohol som fordonsbränsle medför även här risk
för utsläpp av aldehyder. Naturligtvis kräver även denna motor-/bränslekombina-
tion att det skapas en marknad för såväl fordon som bränsle.

Den i kapitel 3 föreslagna presentationen av miljöeffekterna vid olika teknikval

avseende framtida fordon, och de privatekonomiska förutsättningarna avseende

bilvalet enligt kalkylmodellen i kapitel 4, utgör en illustrativ presentation av
potentiella utvecklingslinjer vid olika nivåer på COz-skatten. Utgångspunkten är

att en god privatekonomisk lönsamhet vid val av alternativa fordon medför att
dylika fordon introduceras på marknaden. Utan större svårighet kan denna ansats
utvecklas mot en redovisning av miljöeffektema (emissioner av reglerade ämnen
och klimatpåverkande COg-utsläpp) för många kombinationer av motorer och
bränslen i fordonen samtidigt.
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