
 

 

Yttrande över Miljödepartementets remiss “Nationellt krav på 
partikelfilter i stora arbetsmaskiner” M2014/1488/Kl 

  2014-11-11  

  Miljödepartementet 

  103 33 Stockholm  

Sammanfattning 

MaskinLeverantörerna anser att utredningens förslag inte ska genomföras. Vi anser att det inte finns 
anledning att införa nationella krav på detta område. Det pågår redan en snabb utveckling mot 
kraftigt sänkta partikelutsläpp från den aktuella maskinparken. Samtidigt innebär förslaget ett tydligt 
frihandelshinder. I det fall eventuella nya, nationella krav ska uppfyllas med partikelfilter så finns det 
heller inte några sådana att tillgå på marknaden. Kostnaden för att ta fram och använda dem skulle 
därför bli mycket stor. 

Vi vänder oss också mot att det diskuteras tekniska lösningar istället för gränsvärden. 

Det är samtidigt svårförståeligt att det läggs fram förslag som medför stora kostnader för endast två 
specifika svenska näringar. Näringar som därutöver just nu har en tuff situation, gruv- och 
jordbruksnäringarna. De aktuella maskinerna finns för övrigt uteslutande i glest befolkade områden i 
Sverige. 

De årliga svenska partikelutsläppen uppskattas till knappt 29 000 ton. Huvudkällorna är småskalig el- 
och värmeproduktion samt vägtrafik. Nationell sjöfart och järnvägstrafik står för ca 400 ton. Våra 
beräkningar som baseras på faktiskt uppmätta tidsanvändnings-, dieselförbruknings- och 
belastningssiffror från de stora arbetsmaskinerna visar att utsläppen summerar till 23 191 årliga kg. 
Det är mindre än en promille av de nationella utsläppen. 

Självfallet ska vi kontinuerligt minska miljöbelastningen från arbetsmaskinerna. Men den naturliga 
vägen att gå är att, som på andra områden, verka för att det internationella regelsystemet skärps. 
EU-kommissionen har också nyligen lagt fram förslag om skärpta regler som föreslås träda i kraft år 
2016. 

 

Allmänna synpunkter 

Vi har valt att inledningsvis framföra mer allmänna synpunkter. I ett senare avsnitt redovisar vi vår 
uppfattning mer specificerat till respektive sida i utredningen. 

 
 



Bakgrundsfakta 
De totala, nationella utsläppen av de aktuella partiklarna från all typ av förbränning till luft 
uppskattas till knappt 29 000 ton för år 2011 enligt Naturvårdverket. Vägtrafiken beräknas bidra med 
3 500 ton. Samtliga storlekar av diesel- och bensindrivna arbetsmaskiner beräknas släppa ut ca 1 500 
ton per år. I den nu aktuella utredningen sägs utsläppen från stora arbetsmaskiner uppgå till 141 ton 
per år. Våra egna, detaljerade, maskinspecifika uppgifter ger vid handen att utsläppen från dessa 
maskiner endast är 23 191 årliga kg.  

Det finns redan gemensamma regler på EU-området när det gäller övriga arbetsmaskiner. EU-regler 
avseende stora arbetsmaskiner håller på att tas fram och beräknas vara klara år 2017, se 
Kommissionens förslag COM (2014) 581 final, 2014/0268 COD om krav om utsläppsgränser och 
typgodkännande av för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för 
transporter på väg. 
 
Grunden för våra beräkningar och analyser 
De av oss redovisade uppgifterna baseras på faktiska, uppmätta siffror på maskinindividnivå. 
De uppgifter vi har tagit fram och analyserat beskriver på denna nivå, förutom kW-effekten, också 
antal timmar de varit i drift, hur många timmar de använts, antalet liter diesel de förbrukat samt 
vilken lastfaktor de haft. 

Också partikelutsläpp har beräknats. Mätvärdena är baserade på de värden som är fastlagda i 
certifieringskraven. Kontrollmätningar som tillverkaren har gjort i en testcykel som motsvarar en 
typisk körcykel i gruvdrift med åtta olika belastningssteg visar att maskinerna har utsläpp som 
understiger certifieringsvärdena med god marginal. Motorerna renoveras därutöver normalt var 2-
3:e år. 

Nedan finns en beskrivning av de olika gränsvärdena. 

 

  



Användning, antal, utsläppssiffror mm. 
De aktuella maskinerna, ”stora arbetsmaskiner”, som utredningen behandlar är mobila maskiner och 
traktorer med en effekt över 560 kW (motsvarande 760 Hk). I Sverige förekommer de nästan 
uteslutande i gruvnäringen (66 maskiner), några exemplar (4) finns dock inom jordbruket i form av 
slaghackar/exakthackar. Gruvmaskinerna finns nästan enbart i Norrbotten, i övrigt tre st i Skåne samt 
på Gotland. 
 
Utsläppen från de aktuella maskinerna beräknas, utifrån våra uppmätta faktiska grunddata till 23 191 
kg årligen. Det motsvarar mindre än en promille av de totala nationella utsläppen. 
Utredningen har uppskattat utsläppen från de stora maskinerna till 1.03 gram per kWh för de 
maskiner som vi inte har redovisat data för. Utsläppssiffran 1.03 g härrör från äldre mätningar som 
har genomförts av maskiner utan någon som helst partikelrening. 
 
Tekniska lösningar, partikelfilter, utvecklingskostnader och ev. användning 
Maskintillverkare av stora maskiner med motoreffekter över 560kW uppfyller lägst gällande, 
lagstadgade emissionskrav på de marknader som antagit krav.  
 
Att utveckla och ta fram hållbara motorlösningar för att uppfylla emissionskraven är en kostsam och 
tidskrävande process för varje enskild modell. Tidsåtgången för ingenjörer att utveckla och testa 
utrustningar är ca 3 år per marknadsmodell och kostnaden beräknas till ca 1,2 Milj. Dollar.  
Det finns idag inga partikelfilter för motoreffekter på upp till 2.500kW som används i t.ex. 
gruvtruckar. Det största kända partikelfilter som finns på marknaden idag, enligt våra 
efterforskningar, är avsett för en maximal motoreffekt på 300kW. Priset för ett sådant filter är ca 
150 000 SEK. 
Den nu aktuella utredningen konstaterar följdriktigt bl.a. att: ”Det finns i Sverige inga kända fall där 
partikelfilter har monterats på en stor arbetsmaskin… Av dessa skäl finns det inga färdiga system som 
kan beställas och monteras på en stor arbetsmaskin.” 
 
Den avgörande invändningen mot utredningens förslag om eftermontering av partikelfilter är dock 
att en sådan omfattande ombyggnad medför att maskinens CE-godkännande då helt upphör. 
Därmed får maskinen över huvud taget ej användas eller säljas i Europa. Då kommer inga stora 
arbetsmaskiner finnas att tillgå för gruv- och jordbruksnäringarna. 
 
Summering  
Vi har analyserat de i Sverige stora arbetsmaskinerna med en effekt som överstiger 560 kW. Vi har 
haft tillgång till detaljerade fakta om tekniska specifikationer och användning, maskin för maskin, 
omfattande mer än 90 procent av marknaden och anser oss ha mycket god grund för att konstatera 
bl.a. att: 
  

• Beräkningar baserade på de individuellt redovisade och uppmätta uppgifterna från de 
enskilda maskinerna summerat visar att utsläppen av partiklar snarare handlar om totalt 
23 191 kg per år än de 141 ton som anges i utredningen. 

• Det finns i dag inga partikelfilter på marknaden för stora arbetsmaskiner och marknaden för 
arbetsmaskiner är global. 

• Kostnaden för att eftermontera partikelfilter blir mycket stor, både vad avser anskaffning och 
drift/underhållskostnader. Därtill skulle de ta mycket stor plats och utgöra ett hinder också 
när det gäller förarens möjlighet att förflytta fordonet på ett för omgivningen säkert sätt.  

• Om utredningens förslag avseende partikelfilter genomförs kommer det inte att finnas CE-
godkända och därmed lagliga maskiner att tillgå i Sverige. 

 

 



Synpunkter och kommentarer avsnitt för avsnitt 

Sid 6. Utredningen beräknar den samhällsekonomiska nyttan över en 20-årsperiod. Det kan svårligen 
göras eftersom det normala är att de aktuella stora arbetsmaskinerna har en medellivslängd på ca 15 
år. Huvuddelen av dem används som reservmaskiner redan efter 10 år. 

Sid 8. I utredningen står det ”Utsläpp av sot från stora arbetsmaskiner utgör en stor del av utsläppen 
av sot till luften.” Siffran är, enligt våra redovisade beräkningar, 23 191 kg av 3 500 ton (om man 
jämför med vägtrafiken, jämför man med alla utsläpp är totalsiffran 29 000 ton). Det motsvarar 6 
promille vid vägtrafikjämförelsen.  

Sid 9 (och sid 34). Emissionsberäkningarna i utredningen baseras på ”Guidebook”. Utredningen har 
valt att utgå från att de aktuella motorerna är orenade eftersom det inte finns några emissionskrav i 
Sverige och beräknar partikelutsläppen till 1.03 g/kWh. Detta är ett felaktigt antagande. Motorerna i 
de aktuella maskinerna som används i Sverige ligger på nivån 0,2 g/kWh.  

De Amerikanska kraven skärps 1 januari 2015 till Tier 4 Final med ett partikelutsläppskrav på 0,04 
g/kWh vilket i praktiken innebär att maskiner som uppfyller Tier 4 Final kommer att finnas tillgängliga 
på marknaden under 2017. 

Sid 11. Utredningen har beräknat partikelutsläppen till 52 ton/år i det som benämns ”branschen”. 
Detta är utredningens egna beräkningar baserat på bl.a. ”Guidebook”. Våra/branschens beräkningar 
ger resultatet 23 191 kg/år. 

Utredningen hänvisar till regler avseende eftermontering av partikelfilter i Schweiz. Dessa aktuella 
regler gäller mindre arbetsmaskiner och Schweiz är inte medlem av EU eller EES. 

Om partikelfilter ska eftermonteras på de i utredningen aktuella stora arbetsmaskinerna kommer de 
bli mycket stora. Det finns i dagsläget inga existerande sådana partikelfilter, men de kan uppskattas 
kräva ett lika stort ytterligare utrymme som maskinens motor. Ingen kan heller garantera motorernas 
tillförlitlighet.  

Sid 13. Att, som utredningen, räkna med effekter av sotutsläpp på 100 års sikt måste bli mycket 
oprecist. Inte minst eftersom en stor arbetsmaskin har en livslängd på 15 år.  

Utredningen har beräknat ökningen av bränsleåtgång vid eftermontering av partikelfilter till 2 
procent. Detta är ett felaktigt antagande. Ökningen kan beräknas till fyra procent, baserat på faktiskt 
uppmätta effekter på mindre maskiner. Enbart den ökade bränsleförbrukningen för stora 
arbetsmaskiner skulle med detta som grund bli drygt 1 585 107 liter diesel årligen. 

Sid 15. De värderade nettoeffekterna i tabell 6 måste vara mycket osäkra. En orsak skulle således 
vara att de är beräknade för 20 år. Eftersom livslängden på alla nya, större arbetsmaskiner beräknas 
vara 15 år kommer dessa vara helt utbytta om 20 år. 

Sid 16 - 17. Utredningen gör bedömningen att det går att införa nationella särregler på det aktuella 
området även i förhållande EU:s regelsystem. Vi delar inte den bedömningen, inte minst eftersom 
den fria rörligheten för varor är en mycket viktig grundprincip inom EU. 

Sid 20. Vi känner inte till att det, som utredningen säger, förekommer denna typ av stora 
partikelfilter. Vår bedömning är därutöver att det blir mycket svårt att eftermontera partikelfilter på 
dessa maskiner. De kommer, förutom att bli väldigt dyra, också bli mycket stora. Utöver detta 
kommer det bli mycket komplicerat och kostsamt att ta fram nya, till varje motortyp, anpassade 



filter. Om det över huvud taget blir aktuellt eftersom maskinerna automatiskt tappar sin CE-märkning 
och då blir olagliga att använda och att sälja inom EU. 

Sid 26 - 27. Utredningens uppgift om utsläpp stämmer inte. Vi har tidigare visat att det handlar om 
23 191 kg, inte 141 ton sotpartiklar. 

Utredningens uppfattning är att de nuvarande utsläppen av sot blir kvar på samma nivå de 
kommande åren, i alla fall till år 2020, om inget görs. Detta stämmer inte. Det sker en kontinuerlig 
minskning av utsläpp av partiklar för varje ny maskintyp på marknaden. Varje befintlig maskin som 
ersätts av en ny medför minskningar av utsläppen. Regelsystemen skärps också när det gäller de 
amerikanska kraven. Ytterligare skärpta regler genomförs i USA redan år 2015.  

Nya regler planeras att införas inom EU år 2017. Kommissionen har lagt ett slutgiltigt förslag 
(Kommissionens förslag COM (2014) 581 final, 2014/0268) om krav om utsläppsgränser och 
typgodkännande av för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för 
transporter på väg. 
 
Avslutande kommentar  
Den svenska regeringen bör verka för att de kommande nya EU-kraven på stora arbetsmaskiner ska 
införas samlat inom EU, och inte ensidigt nationellt, så snart som möjligt. Branschen medverkar 
gärna till att så blir fallet.  
 
 
 
Stockholm 2014-11-11 
 
 
 
Björn Bäckström 
VD MaskinLeverantörerna 
Box 22307 
104 22 Stockholm 
Klara Norra Kyrkogata 31 
Tel: 08-508 938 80 
www.maskinleverantorerna.se 
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