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Sammanfattning 
Spårtrafik är ett miljöanpassat trafikslag. Produktion och underhåll av spåranläggningar är dock 
beroende av fossila drivmedel. Användning av dessa drivmedel är Strukton Rails främsta miljö- och 
arbetsmiljöaspekt. I denna rapport undersöks andra drivmedel än de som används på företaget i 
dagsläget för att finna bättre alternativ ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. 

  



 
 

Abstract 
Railway traffic is environmentally friendly. Production of new railway tracks and networks is a 
procedure still dependant on fossil fuels. Fossil fuels are a major contribution to greenhouse gases, 
these fuels also contribute to other emissions and negative health effects. Other fuels have been 
studied in this thesis in order to find better alternatives.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Som student vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping har jag nått den del i min utbildning där 
jag ska genomföra ett examensarbete på ett företag.  Jag har då på uppdrag av Strukton Rail AB, fått 
möjligheten att vara delaktig i en miljöutredning på företaget. Min roll i denna utredning omfattar en 
utvärdering av de drivmedel som används idag samt andra drivmedel som kan komma att vara av 
intresse för företaget med hänsyn till miljö- samt arbetsmiljöaspekter.   

Strukton Rail, f.d. Banproduktion, är ett järnvägsföretag med ansvar för driftsäkerhet, teknik och 
underhåll av spår- och järnvägsanläggningar. Strukton Rail är idag det enda företaget i landet, vid 
sidan av statliga Banverket, som kan åta sig totalentreprenader av järnvägs-, tunnelbane- och 
spårvägslinjer.  

1.2 Problembeskrivning 
Strukton Rail använder idag fossila drivmedel, detta för att tillgodose företagets bränslebehov i olika 
aktiviteter och processer. Företagets dilemma idag är att vid förbränning av dessa drivmedel bildas 
koldioxidemissioner, något som företaget strävar efter att sänka.  

Ett annat dilemma företaget ställts inför är att yrkesmän på företaget upplever färgade drivmedel 
som sämre ur arbetsmiljö- samt hälsosynpunkt än ofärgade drivmedel. Färgade drivmedel 
förekommer på den svenska marknaden av skatteskäl.  

1.3 Syfte 
Denna rapport syftar till att utreda vilka miljömässiga samt arbetsmiljömässiga effekter och 
konsekvenser olika drivmedel medför. Denna jämförelse görs för att synliggöra andra drivmedel än 
de som används idag på företaget och som är fördelaktiga ur miljö- samt arbetsmiljösynpunkt.  

Rapporten syftar även till att studera och diskutera färgade drivmedel ur arbetsmiljö- samt 
hälsosynpunkt.  

1.4 Frågeställningar 
Med utgångspunkt i mitt syfte har följande frågor formulerats:  

• Vilka alternativ till de drivmedel som används på Strukton Rail idag är att föredra ur 
miljösynpunkt? 

• Vilka alternativ till de drivmedel som används på Strukton Rail idag är att föredra ur 
arbetsmiljösynpunkt? 

• Vilka framtida bränslealternativ kan komma att vara av intresse för Strukton Rail? 
• Vad säger studier om de hälsoproblem som upplevs vid användning av färgade drivmedel? 

1.5 Mål 
Mitt mål med denna rapport är att presentera förslag på åtgärder som kan komma att förbättra 
företagets miljöprestanda med fokus på koldioxidemissioner samt att besvara de frågeställningar 
som har formulerats. 
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1.6 Källor  
Det finns en uppsjö av litteratur och studier inom det berörda området, specifik information var 
däremot förvånansvärt svår att finna. Mycket information inom det studerade området erhölls 
genom samtal med olika representanter för bolag, organisationer och myndigheter med olika privata 
intressen. Samtalen spelades in för att viktig information och påståenden inte skulle falla i glömska. I 
de fall jag inte hittade litteratur eller studier som verifierade eller dementerade dessa påståenden 
har jag valt att betrakta dessa som bortfall. Jag ansåg att detta var nödvändigt med hänsyn till att 
sådan information förvärvats genom personliga erfarenheter och jag anser att dess sanningshalt är 
svårbedömbar. 

Med hänsyn till tidsbrist, den stora mängd av information inom området samt det faktum att det 
finns betydande privata intressen för respektive bränsletyp ansåg jag att mycket av de studier och 
litteratur som påträffades är vinklad. Därför tog jag störst hänsyn till studier och litteratur som 
myndigheter och organisationer låg bakom. 

En källa av stor vikt är Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EG (EU-Direktiv). Detta 
direktiv syftar till att främja användning av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel.  

Mycket information hämtades från en rapport utfärdad av International Energy Agency (IEA). IEA är 
en myndighet som utgör ett samarbete inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling för medlemsländerna (OECD-länderna). Denna organisations huvudmål är att på ett 
snabbt och effektivt sätt hantera och reducera beroendet av fossil olja i de 26 medlemsstaterna. 

Ytterligare en källa jag anser är av stor vikt är den så kallade Well-to-Wheels-studien (WTW-studien). 
Denna studie har genomförts genom ett samarbete mellan Petroleumindustrins tekniska 
samarbetsorganisation i Europa (Concawe), tillsammans med bilindustrins europeiska 
forskningsorganisation (Eucar) och Europa kommissionens forskningscenter (JRC). Detta samarbete 
syftar till att verka för en generell förståelse för olika drivmedel med utgångspunkt i europeiska 
förhållanden. Studien lotsar läsaren genom olika drivmedel ur ett Well-to-Wheels (WTW)-1, Well-to-
Tank (WTT)-2 samt Tank-to-Wheels (TTW)3

En hel del information hämtades från Svenska Petroleum Institutet (SPI). SPI är en 
branschorganisation för oljebolagen i Sverige vars syfte är att bevaka och främja oljebranschens 

 perspektiv. Förenklat kan nämnas att emissioner som 
bildas vid produktionsprocessen, transport av drivmedlet fram till det att drivmedlet förbrukas i ett 
fordon eller i en maskin presenteras för varje bränsletyp med respektive effekter och konsekvenser. 
Information och tabellvärden från WTW-studien som jag anser är av stor vikt för denna rapport finns 
i Bilaga 3. Gemensamt för värden i Bilaga 3 är att de visar på scenarier för drivmedel där bästa teknik 
har använts, d.v.s. scenarier som anger lägst halter av växthusgaser. Värden ur ett WTW-perspektiv 
refereras som värden ur ett helhetsperspektiv i denna rapport. 

                                                             
1 I WTW anges de emissioner som bildas vid framställning/produktion av energibäraren, tillverkning/förädling 
samt transport av drivmedlet till tankplats och slutligen vid användning av drivmedlet, WTW = WTT + TTW 
(WTW-studien, 2007). 
2 I WTT anges de emissioner som bildas vid framställning/produktion av energibäraren, tillverkning/förädling 
och transport av drivmedlet till tankplats (WTW-studien, 2007). 
3 I TTW anges de emissioner som bildas vid användning av ett drivmedel i ett fordon eller i en maskin (WTW-
studien, 2007). 
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intressen. Något som intygar organisationens funktion i sammanhanget är att Statistiska 
Centralbyrån (SCB), flera oljebolag m.fl. hänvisar till SPI angående information och statistik om 
drivmedel. Information från SPI som jag anser är av stor vikt för denna rapport är emissionsvärden 
för olika drivmedel vid fullständig förbränning, dessa är presenterade i Bilaga 2. 

Information hämtades även från Statens Offentliga Utredningar, (SOU 1995:3) - Grön diesel – miljö 
och hälsorisker samt (SOU 2004:133) – Introduktion av förnybara fordonsbränslen. 

NationalEncyklopedin (NE) användes för definitioner. 

I stor omfattning erhölls information om Strukton Rail genom samtal med företagets 
miljösamordnare, Lena Ring. Ytterligare information erhölls genom ett möte med representanter för 
maskinavdelningen som ansvarar för de arbetsmaskiner och fordon som påträffas på företaget. I 
Bilaga 1 presenterar jag Strukton Rails bränsleförbrukning, information som jag anser är av stor 
betydelse för denna rapport. 

1.7 Disposition 
Efter en allmän orientering kommer jag att redogöra för bränslesituationen på Strukton Rail samt de 
förhållanden som råder och berör denna rapport . Vidare presenteras litteratur och studier som jag 
anser är av relevans för denna rapport. Efter denna teoridel kommer jag att visa på miljömässiga 
effekter och konsekvenser av förändrad bränsleanvändning genom beräkningar utifrån värden från 
den studerade litteraturen. Resultat från dessa beräkningar utgör tillsammans med den studerade 
litteraturen underlag som är nödvändig för att besvara de formulerade frågorna i denna rapport, 
dessa svar utgör resultatet i denna rapport. I diskussionsdelen kommer jag ge mina åsikter och 
synpunkter på det erhållna resultatet. Jag kommer även ge förslag på hur företaget kan nyttja detta 
resultat. 

1.8 Avgränsningar 
Med hänsyn till tidsbrist samt till det stora utbudet av litteratur och studier som påträffas inom 
området fokuserar rapporten på de drivmedel som används på företaget idag samt drivmedel som 
kan komma att vara av intresse för verksamheten. Denna begränsning görs med utgångspunkt i den 
nuvarande maskin- och fordonsparken på Strukton Rail samt med hänsyn till den litteratur och de 
studier som påträffas inom området. Dessa faktorer minskar antalet drivmedel som studeras och 
diskuteras i rapporten till Dieselolja, Eldningsolja, Biodiesel (Raps-Metyl-Ester [RME]), Syntetisk Diesel 
(Gas-to-Liquids [GTL] och Biomass-to-Liquids [BTL]), samt Dimetyleter (DME). 

Jag ämnar presentera syntetisk diesel (BTL) samt DME kortfattat då dessa drivmedel befinner sig i 
demonstrations- samt utvecklingsstadiet. Jag anser att specifik information om dessa drivmedel inte 
är aktuell i dagsläget. Denna information kan komma att ändras innan BTL och DME introduceras på 
världsmarknaden. 

I denna rapport presenteras och diskuteras emissioner som bildas vid förbränning av fossila och 
alternativa drivmedel. Storleken av dessa emissioner studeras för att finna svar på de formulerade 
frågorna. Denna rapport syftar däremot inte till att i detalj diskutera de olika emissionernas påverkan 
på hälsa och miljö. Denna begränsning görs med hänsyn till de tillgängliga studierna i området. 
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I denna rapport återges värden i ett WTW-perspektiv som värden i ett helhetsperspektiv. Detta för 
att särskilja värden från WTW-studien med värden från SPI som enbart syftar till drivmedel vid 
fullständig förbränning.   



5 
 

2. Bakgrundsbeskrivning 
I denna del av rapporten kommer jag att redogöra för bränslesituationen på Strukton Rail, Strukton 
Rails miljöpolicy samt övergripande miljömål samt Krav från Banverket som berör drivmedel. 

2.1 Drivmedel på företaget 
Strukton Rail använder uteslutande två bränsletyper i sina dieseldrivna entreprenadmaskiner och 
fordon, färgad eldningsolja som förekommer i både vinter- och sommarkvalitet samt ofärgad 
dieselolja. De drivmedel som används på företaget idag anskaffas från Statoil. Genom Strukton Rails 
fakturor har bränslemängden som företaget beställt kunnat identifieras. År 2008 anskaffades mer än 
125 000 liter drivmedel fördelat på 47 630 liter ofärgad dieselolja samt 77 511 liter färgad 
eldningsolja (se Bilaga 1). Här antas att den totala anskaffade mängden av drivmedel täckte 
företagets drivmedelsbehov år 2008. 

I de säkerhetsdatablad som erhålls med färgad eldningsolja omnämns färgämnet Solvent Blue 79 
samt märkämnet Solvent Yellow 124. Specifik information om dessa additiv saknas i 
säkerhetsdatabladen. En översiktlig jämförelse har gjorts mellan de säkerhetsdatablad som fås med 
färgade respektive ofärgade drivmedel. Inga skillnader kunde noteras utom förekomsten av dessa 
additiv samt att färgade drivmedel har en klar grön färg.  

Färgade drivmedel upplevs vara sämre ur arbetsmiljösynpunkt av yrkesmän på Strukton Rail. Det är 
framförallt en del av företaget, Bergproduktion, där många yrkesmän arbetar uteslutande i tunnlar, 
som upplever detta. Dessa yrkesmän har upplevt hudirritation, klåda samt andra hälsobesvär i 
samband med användning av färgade drivmedel. I dagsläget används enbart ofärgade drivmedel i 
tunnelområden samtidigt som Bergproduktion utreder andra bränslealternativ. Strukton Rail 
föredrar färgade drivmedel av kostnadsskäl, då företaget har befrielse från energiskatt, svavelskatt 
samt koldioxidskatt enligt ett beslut från Skatteverket.  

2.2 Miljöpolicy samt övergripande miljömål som berör drivmedel 
Strukton Rail syftar till att minska sin miljöpåverkan genom att följa befintlig lagstiftning och 
kundkrav, men även genom att minska beroendet av fossila drivmedel. Detta sker genom planering, 
förändrat beteende samt anpassning till förbättrad teknik. 

Företaget syftar till att inom en femårsperiod minska användningen av fossila drivmedel med 10 % i 
förhållandet till antalet anställda med utgångspunkt i företagets miljöprestanda år 2009.  

2.3 Krav från Banverket som berör drivmedel 
Banverket är en myndighet som ansvarar för de svenska järnvägarna (Banverket, 2009a). 
Myndigheten är uppdelad i en förvaltande del och en producerande del. Den producerande delen, 
Banverket produktion är sedan 2001 utsatt för konkurrens. Detta innebär att upphandlingar från den 
förvaltande delen sker i konkurrens mellan Banverket produktion och privata entreprenörer 
(Banverket, 2009b). Banverket har angett miljökrav som berör bränslen i ett kravdokument som ska 
uppfyllas av entreprenörer vid totalentreprenader samt vid drift och underhåll. I denna 
dokumentation nämns att inget bränsle som är av sämre miljökvalitet än svensk standard miljöklass 1 
får användas (Banverket, 2009c). 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras litteratur och studier som är av relevans för denna rapport. 

3.1 Drivmedel 
I denna del av rapporten presenteras konventionella drivmedel, såsom dieselolja samt eldningsolja 
som produceras från fossil råolja. Här introduceras även alternativa drivmedel, ett begrepp som 
omfattar drivmedel som produceras från förnyelsebara komponenter men även används för att 
beskriva andra drivmedel än dieselolja och eldningsolja. Alternativa drivmedel som presenteras och 
diskuteras i denna rapport är biodiesel (RME), syntetisk diesel (GTL och BTL) samt dimetyleter (DME).  

3.1.1 Dieselolja 
Dieselolja (diesel) är ett petroleumbaserat drivmedel som brukas i dieselmotorer vars tändning 
baseras på kompression. Dieselolja måste uppfylla vissa tekniska krav för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt i moderna dieselmaskiner. Exempel på ett krav är cetantalet (SPI, 2009c). 
Cetantalet anger tändvillighet hos dieselbränslen. Ett högt cetantal ger lättare start och bidrar till en 
jämnare förbränning (Nationalencyklopedin, 2009a). Dessa krav är reglerade i så kallade tekniska 
standarder. Den vanligaste och mest accepterade standarden för dieselolja är EN 590, som är EU-
ländernas standard för dieselolja. Dessutom finns flera mindre standarder för dieselolja, exempelvis 
den svenska standarden SS 15 54 35 (SPI, 2009c). Diesel förekommer i tre miljöklasser, MK1-MK3, 
varav MK1 diesel är den bästa klassen ur miljösynpunkt men är något dyrare att producera. MK1 
diesel utgör nästan hela försäljningen av fossil dieselolja i Sverige (SPI, 2009c). 

I avgasemissioner från dieselbränslen påträffas bland annat koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), 
kolväten (HC), kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) samt partiklar (PM) (Nationalencyklopedin, 
2009b). Koldioxid är en växthusgas, övriga emissioner är farliga, giftiga och påverkar hälsa på ett 
negativt sätt. I dieselavgaser påträffas även polycykliska aromatiska föreningar (Polycyclic aromatic 
comounds [PAC]) (Bünger m.fl., 1998; Sjögren m.fl., 1995). Lägre svavelhalt i bränslet medför en 
direkt minskning av svaveloxider samt en indirekt minskning av kväveoxider och partiklar genom 
inverkan av partikelfilter (Krahl m.fl., 2007). 

Avgaser från dieselbränslen är klassade som troligtvis cancerogena för människor enligt World Health 
Organisation - International Agency for Research on Cancer (WHO-IARC [1998]). Flera studier 
indikerar att risken för cancer ökar i samband med längre exponering för dieselavgaser, i synnerhet 
lungcancer (Bünger m.fl., 1998). Dessa risker är förknippade med mängden PAC, vars uppkomst beror 
på motortyp, bränslets beskaffenhet samt avgasbehandlingens effektivitet (Bünger m.fl., 2007; 
Sjögren m.fl. 1995).  Cetantalet samt svavelhalten är viktiga faktorer hos drivmedel som reglerar 
halten av PAC.  Ett högt cetantal samt en låg svavelhalt medför att lägre halter av PAC bildas vid 
förbränning (Sjögren m.fl., 1995). 
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3.1.2 Eldningsolja 
Eldningsolja 1 används vanligtvis för uppvärmning av bostäder men förekommer även i olika 
industrier som bränsle i olika förlopp (SPI, 2004). Den största skillnaden jämfört med dieselolja är 
avsaknaden av krav på cetantal samt att svavelhalten är högre (se Tabell 1).  

Tabell 1: Skillnader mellan krav på MK1-MK3 diesel samt eldningsolja från Statoil. 

Egenskaper Enhet Diesel Eldningsolja1 
1 

  Miljöklass 1 Miljöklass 2 Miljöklass 3, 
EU 2005 

 

Cetanindex, 
min 

 51 47 -2 - 

Cetantal, min  51 51 51 - 
 
 

Aromatiska 
kolväten, max 

Volym-% 5 20 - - 
 

Svavel, max mg/kg 10 103 104 500 
      
Ytterligare krav finns enligt 
svensk standard 

SS 15 54 35 
 

SS 15 54 35 
 

SS-EN 
590 

 

SS 15 54 10 

Beskrivning: 1Anger värden från Statoil (Statoil, 2007). 2Anger att värde saknas. 3T.o.m. den 31 december 2008 fick det 
värdet uppgå till högst 50 mg/kg. 4T.o.m. den 31 december 2008 fick det värdet uppgå till högst 50 mg/kg. 

3.1.3 Biodiesel (RME) 
Biodiesel är ett samlingsnamn för omförestrade vegetabiliska oljor, även kallade för 
fettsyrametylestrar (FAME). Den vanligaste råvaran för FAME i Europa är rapsolja, vilket medför att 
produkten som erhålls vid produktion är raps-metyl-ester, känd som RME (SOU 2004:133). Sedan den 
1 augusti 2006 har det varit möjligt att blanda upp till 5 % RME i MK1 diesel. Denna låginblandning 
(95 % diesel och 5 % RME) medför att andelen fossil koldioxid minskar samtidigt som en andel av 
förnybara komponenter tillförs bränslet. Denna låginblandning uppfyller den svenska 
dieselstandarden (SPI, 2009b). 

Svenska Petroleum Institutet anger att koldioxidemissioner till följd av förbränning av ren RME (100% 
RME) är obefintliga då RME är av ett biologiskt ursprung (SPI, 2008). För att erhålla en helhetsbild av 
RME har olika livscykelanalyser samt WTW-studien studerats. Dessa anger att effekterna 
(reduktionen av växthusgaser) i jämförelse med konventionell diesel varierar kraftigt. En reduktion 
upp emot 30-70 % är möjlig beroende på olika förutsättningar vid odlings- samt 
tillverkningsprocessen. En faktor av stor betydelse är att det bildas en stor andel växthusgaser vid 
odlingsprocessen. Vid tillverkningsprocessen bildas biprodukter, på vilket sätt dessa biprodukter 
används avgör i viss utsträckning vilken miljöprestanda RME får (Björesson m.fl., 2009; Cederberg & 
Flysjö, 2008; WTW-studien, 2007).  

Tas hänsyn enbart till svenska förhållanden blir helhetsbilden mer gynnsam. Enligt två olika 
livscykelanalyser är en reduktion som överstiger 60 % av växthusgaser i jämförelse med 
konventionell diesel möjlig (Björesson m.fl., 2009; Cederberg & Flysjö, 2008). Hur emissionerna 



8 
 

varierar vid olika skeden av odlings- och tillverkningsprocessen för RME med utgångspunkt i Svenska 
förhållanden presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1: Utsläpp av växthusgaser vid tillverkning av RME uttryckt i koldioxidekvivalenter1

Emissionerna som uppstår vid odlingsprocessen beror till stor del på användning av 
bekämpningsmedel samt handelsgödsel. Dessa produkter innehåller kväve och medför emissioner av 
dikväveoxid. Här kan små halter av dikväveoxid medföra stora konsekvenser i form av stora 
emissioner av växthusgaser med hänsyn till att dikväveoxid motsvarar 296 koldioxidekvivalenter. 
Tillverkningsprocessen står således för de största emissionerna av växthusgaser. En reduktion av 
växthusgaser förutspås då bättre teknik samt bättre komponenter används vid produktionsprocessen 
(Cederberg & Flysjö, 2008; WTW-studien, 2007). 

. Källa: Svensk Raps (i Cederberg 
& Flysjö, [2008]) 

Vid tillverkningsprocessen erhålls biprodukter. Vid skrivtillfället användes dessa biprodukter för 
produktion av ett proteinfodermjöl (EXPRO©), ett proteinrikt djurfoder. Denna produkt ersätter i sin 
tur importerat sojamjöl. Genom denna process krediteras EXPRO för ersatt sojaimport (Cederberg & 
Flysjö, 2008).   

Vid ökad användning av RME i Europa krävs att produktionen av rapsolja eller annan motsvarande 
vegetabilisk olja ökas för att tillgodose livsmedelsproduktionen. Mellan åren 2005-2006 utnyttjades 
ca 14 miljoner ton vegetabiliska oljor i EU, varav ca 65 % användes som livsmedel. Cirka 30 % av 
användningen utgjordes av importerad palmolja från länder utanför EU, främst Indonesien och 
Malaysia (Cederberg & Flysjö, 2008).    

För att motverka denna import kan produktionen av raps i EU ökas. Bland annat kan skördarna 
effektiviseras och/eller odlingsarean utökas (Lantmännen [Ecobränsle], 2008). Cederberg och Flysjö 

                                                             
1 Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Koldioxidekvivalenter är ett 
mått på den mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid med samma klimatpåverkan 
(Naturvårdsverket, 2009). Enligt 2009/28/EG samt WTW- studien beräknas emissioner av växthusgaser från 
produktion och användning av drivmedel som koldioxidekvivalenter. Hänsyn tas till koldioxid (CO2), metan(CH4) 
samt dikväveoxid (N2O) där koldioxid motsvarar 1, metan motsvarar 23 samt dikväveoxid som motsvarar 296 
koldioxidekvivalenter. 
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(2008) menar dock att olika negativa miljöeffekter fås vid ökad intensitet av odlingsprocessen. Denna 
process är förknippad med höga emissioner av växthusgaser. 

Ett troligt scenario vid ökad produktion av RME i Europa är ökad import av palmolja för att ersätta 
rapsoljan i livsmedelsprodukter. Detta med hänsyn till att palmolja är en konkurrenskraftig 
vegetabilisk olja. Ökad efterfrågan på palmolja bidrar dock till en ökad avverkning av regnskogar i 
Sydostasien. Det finns studier som fastslår att en hög kolskuld fås när regnskog avverkas och 
omvandlas till åkermark för odling (Cederberg & Flysjö, 2008). 

Även om RME baserad på svensk rapsråvara visar hög reduktion av växthusgaser i en livscykel i 
jämförelse med konventionell diesel är det nödvändigt att ta hänsyn till vilka effekter och 
konsekvenser som fås ur ett globalt perspektiv då palmoljan ersätter rapsoljan i livsmedelsprodukter. 
Om den ökade produktionen av palmoljan leder till att regnskogsarealer tas i anspråk för denna 
produktion måste de utsläpp som förknippas med palmoljan belasta RME i en livscykel. Denna 
belastning är en konsekvens av en ökad efterfrågan på RME som styr den förändrade 
markanvändningen (Cederberg & Flysjö, 2008). 

RME förekommer uteslutande som låginblandning i diesel (95 % diesel och 5 % RME). Andra 
inblandningar samt ren RME förekommer dock hos olika bolag. Bland annat kan nämnas att PREEM 
levererar s.k. biodiesel med 15 % respektive 30 % RME (PREEM, 2009). All biodiesel med en halt som 
överstiger 5 % RME kräver att motorn har ett specifikt godkännande från tillverkaren, eller att 
motorn är anpassad för denna inblandning (SPI, 2009b). Denna procedur är nödvändig med hänsyn 
till tekniska komplikationer som kan uppstå i packningar och slangar i olika bränslesystem (Statoil, 
2008). För att halten av RME i låginblandning av RME i MK1 diesel ska kunna ökas måste den svenska 
standarden för detta drivmedel ändras (SOU 2004:133). Ren RME är inte lämplig för användning vid 
låga temperaturer och bör därför inte användas vid temperaturer som understiger -20° C 
(Ecobränsle, 2008). 

3.1.4 Syntetisk Diesel 
Syntetisk diesel framställs genom Fischer-Tropsch syntes, en metod som har funnits och utvecklats 
under en lång tid. Bland annat framställdes syntetiska drivmedel i Tyskland under andra världskriget 
(Nationalencyklopedin, 2009c).  

Syntetisk diesel kan framställas från olika råvaror, exempelvis biomassa1

                                                             
1 Biomassa är ett samlingsnamn för materia med biologiskt ursprung. Biomassa som energibärare kan komma 
från jordbruk i form av odlade energigrödor eller energiskogar. Biomassa kan även komma från 
avfallsprodukter, exempelvis avverkningsrester från skogsindustrin (Nationalencyklopedin, 2009d). 

, kol samt naturgas (IEA, 
2008; WTW studien 2007). Syntetisk diesel kan beroende på vilken råvara som används erhålla olika 
miljöprestanda (Björklund & Ydstedt, 2008). Björklund och Ydstedt (2008) menar att hårdare 
miljökrav på dieselmotorer och drivmedel kommer att driva utvecklingen mot alternativa drivmedel, i 
synnerhet syntetisk diesel. Syntetisk diesel kännetecknas av kemiska och fysikaliska egenskaper som 
ger lägre påverkan på hälsa och miljö än konventionell dieselolja. Dessa drivmedel är ofta homogena 
och helt fria från svavel, tungmetaller och andra föroreningar. Detta gör syntetisk diesel ytterst 
lämplig vid sådana förhållanden där det råder höga arbetsmiljökrav, exempelvis i gruvor eller i 
tunnlar. 
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3.1.4.1 Gas-to-Liquids (GTL) 
GTL framställs genom att naturgas används som råvara vid produktionsprocessen. GTL anses vara ett 
bränsle av hög kvalitet med hänsyn till låga halter av skadliga komponenter vid förbränning (Wang 
m.fl., 2009; WTW-studien, 2007). Wang m.fl. (2009) anser att GTL kommer att få en större roll för 
energitillförseln på världsmarknaden. WTW-studien (2007) indikerar däremot att GTL inte utgör ett 
hållbart alternativ ur miljösynpunkt på grund av höga emissioner av koldioxidekvivalenter i en 
livscykel då bränslet är av fossilt ursprung. Vidare syftar studien på att GTL enbart kommer att utgöra 
för en liten del av energiförsörjningen på världsmarknaden och för väldigt specifika ändamål. 

Det finns indikationer som tyder på att GTL kan komma att få bättre miljöprestanda genom en 
avancerad produktionsprocess, CO2  Capture and Storage (CC&S). Denna metod syftar till att avskilja 
samt fånga koldioxidemissioner vid produktionsprocessen.  Dessa emissioner lagras i utrymmen som 
är redan tömda på naturgas. Denna metod används idag i liten omfattning och är fortfarande under 
utveckling. Information och värden som presenterar GTL (CC&S) bör ses som preliminära och 
användas med försiktighet (WTW-studien, 2007). 

Banverket använder syntetisk diesel (GTL) i alla maskiner som används under jord. Banverket 
konstaterar att hälsobesvär som förknippas med konventionell dieselolja minskar i samband med 
användning av GTL (Banverket, 2009d). Enligt Banverket erhålls en minskning av emissioner av 
kväveoxider med 6-8 %, partiklar med 26-28 %, kolväten med 27-63 % samt koloxider med 76–91 % i 
jämförelse med diesel (Banverket [i Ecopar AB, 2009; Framtidsbränslen AB, 2009]). 

3.1.4.2 Biomass-to-liquids (BTL) 
Den mest diskuterade råvaran för syntetisk diesel i dagsläget är biomassa, produkten som erhålls vid 
användning av biomassa som insatsråvara vid produktionsprocessen är BTL. Med en hög andel 
biomassa som insatsråvara vid produktionsprocessen erhålls en betydande reduktion av 
koldioxidemissioner genom hela livscykeln i jämförelse med konventionell diesel (Björklund & 
Ydstedt, 2008). Enligt flera studier erhålls en reduktion upp emot 90 % i jämförelse med 
konventionell diesel. Ännu högre reduktion förutspås om Svartlut1

Fördelarna med BTL är att många insatsråvaror kan utnyttjas vid produktionsprocessen. Till 
nackdelarna kan nämnas att produktionsmetoden är komplicerad. Detta är till följd av att olika 
insatsråvaror innehåller olika sorters föroreningar, varje anläggning måste därför anpassas till 
snarlika råvaror. Ytterligare en nackdel är att biomassa är energifattig, något som medför att stora 
volymer måste utnyttjas vid produktion av bränslet. Detta medför ett behov av stora anläggningar för 
produktion. BTL förknippas av den orsaken med stora investeringskostnader då det är i stora 
anläggningar som störst nettovinst kan uppnås (WTW-studien, 2007).  

 används (2009/28/EG; WTW-
studien, 2007).  

  

                                                             
1 Svartlut innehåller cellulosa och är därmed av biologiskt ursprung. Svartlut är en energirik biprodukt som 
förekommer inom pappersindustrin. Hittills har ämnet använts internt för uppvärmningsändamål. Svartlut kan 
dock användas för framställning av syntetisk diesel. En produktionsmetod som går under namnet The black-
liqour route (2009/28/EG; IEA, 2008; WTW-studien, 2007). 
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Den pågående jakten på alternativa drivmedel har ökat intresset för syntetisk diesel (BTL) och ett 
antal demonstrationsprojekt samt pilotanläggningar är i drift i Europa, dessa anläggningar och 
projekt utgör en del av Renew Project1

3.1.5 Dimetyleter (DME) 

 (Renew, 2008). 

DME är en flexibel produkt som kan produceras från biomassa, kol, samt naturgas (IEA, 2008; WTW-
studien, 2007). I denna rapport är det enbart DME som produceras från biomassa som diskuteras.  

Eftersom DME tillverkas genom en snarlik produktionsprocess, med snarlika råvaror som syntetisk 
diesel (BTL) har bränslet liknande fördelar och nackdelar även om specifika skillnader förekommer. 
En skillnad är att DME är en gas vid rumstemperatur och atmosfärstryck. DME kan dock förvandlas till 
vätska vid ett tryck som motsvarar 5-8 bar. DME medför låga utsläpp av växthusgaser, enligt flera 
studier erhålls en reduktion upp emot 90 % i jämförelse med konventionell diesel. Ännu högre 
reduktion förutspås om svartlut används (2009/28/EG; WTW-studien, 2007). DME medför även låga 
halter av kväveoxider och svaveloxider, utsläpp av partiklar är obefintligt. Dessa egenskaper medför 
att DME är ett intressant bränslealternativ ur arbetsmiljö- och miljösynpunkt (IEA, 2008; WTW-
studien 2007). 

Till nackdelarna kan nämnas att DME innehåller enbart cirka hälften av den energimängd som 
förekommer i fossil dieselolja vilket ökar bränsleförbrukningen. Denna nackdel som medför att en 
större bränsletank erfordras i maskiner och i fordon. DME har även låg viskositet, låg viskositet kan 
orsaka instabilitet i form av läckage. Att bränslet är i gasform vid rumstemperatur och tryck medför 
också att helt nya typer av fordon och maskiner med nya injektions- och tanksystem erfordras (IEA, 
2008; WTW-studien, 2007). 

  

                                                             
1 Ett projekt som involverar 33 aktörer i nio länder. Detta projekt syftar till att demonstrera effekter, 
konsekvenser samt svårigheter som förekommer i samband med framställning och produktion av BTL och DME. 
Detta projekt syftar även till att ge en ökad förståelse för den metod samt de råvaror som är mest energi- och 
kostnadseffektiva för framställning av BTL och DME (Renew, 2008). 
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3.2 Jämförelse mellan alternativa drivmedel och diesel vid förbränning 
I denna del av rapporten kommer jag att presentera sådana studier som syftar till att demonstrera 
skillnader i emissioner mellan alternativa drivmedel och konventionell diesel vid förbränning. 

3.2.1 Effekter vid förbränning av GTL i jämförelse med konventionell dieselolja 
I en studie utförd av Wang m.fl. (2009) konstateras att GTL har låga halter av svavel och aromater i 
jämförelse med diesel (se Tabell 2).  

Tabell 2: En översiktlig jämförelse mellan GTL och diesel enligt en studie av Wang m.fl. (2009). 

Egenskap Enhet GTL1 Diesel2 

Densitet kg/m3 777,3 824,1 
Viskositet mm/s 2,568 3,728 
Cetantal  74,7 53,4 
Svavelhalt mg/kg <1 50 
Aromathalt % <0,1 17,4 
Beskrivning: 1GTL producerad av SHELL i Malaysia. 2Diesel producerad av Beijing Yanshan Petrochemical Corporation. 
Källa: Wang m.fl. (2009) 

Wang m.fl. (2009) jämför GTL med konventionell diesel vid förbränning. Resultatet från denna studie 
presenteras nedan (se Tabell 3). 

Tabell 3: En jämförelse av olika avgasemissioner mellan GTL och diesel enligt en studie av Wang m.fl. (2009). 

 Drivmedel 
Emissioner Enhet GTL Diesel 
Partiklar (PM) g/kWh 0,061 0,091 
Kväveoxider (NOx) g/kWh 4,091 4,315 
Kolmonoxid (CO) g/kWh 0,138 0,171 
Kolväten (HC) g/kWh 0,073 0,091 
Källa: Wang m.fl. (2009) 

GTL medför reduktion av partiklar med 33 %, en reduktion av kväveoxider med 5 %, en reduktion av 
kolmonoxid med 19 % samt en reduktion av kolväten med 20 % i jämförelse med dieselolja. Wang 
m.fl. (2009) anser att denna reduktion är möjlig tack vare den låga svavelhalten i GTL i jämförelse 
med diesel (se Tabell 3). Wang m.fl. anser vidare att ytterligare reduktion av dessa emissioner är 
möjlig om motorer i fordon och maskiner optimeras för GTL. 

3.2.2 Effekter och konsekvenser vid förbränning av alternativa drivmedel i jämförelse 
med konventionell diesel 
I en studie utförd av Johansson m.fl. (2003) på uppdrag av Svensk Maskinprovning AB (SMP) 
jämfördes MK1 diesel, GTL (Ecopar) och Agrol Agro Light, som är MK1 diesel med låginblandning av 
RME (98 % MK1 diesel och 2 % RME) vid förbränning. Denna studie utfördes på tre motorer från 
tunga fordon, dessa motorer är Volvo TD40GJE, Volvo TD63KDE samt SISU Diesel 420 DWRE. Varje 
motor testades med fokus på halten av kolmonoxid, kväveoxider, kolväten samt partiklar. För varje 
motor utfördes ett test, studien mynnade ut i tre tester. Resultatet från dessa tester presenteras i 
(Tabell 4-6).  
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Tabell 4: Maximal effekt, bränsleförbrukning samt andel reglerade emissioner vid förbränning i Volvo TD40GJE enligt en 
studie av Johansson m.fl. (2003). 

  Drivmedel 
(vid 2200 rpm) Enhet GTL (Ecopar) MK1 diesel Agrol Agro Light 

Maximum Power kW 75 74 74 
Fuel 

Consumption 
kg/kWh 0,235 0,240 0,235 

Kolmonoxid (CO) g/kWh 0,62 0,69 0,65 
Kväveoxider 

(NOx) 
g/kWh 6,47 6,41 6,44 

Kolväten (HC) g/kWh 0,10 0,13 0,11 
Partiklar (PM) g/kWh 0,17 0,16 0,17 

Källa: Johansson m.fl. (2003) 

Tabell 5: Maximal Effekt, bränsleförbrukning samt andel reglerade emissioner vid förbränning i Volvo TD63KDE enligt en 
studie av Johansson m.fl. (2003). 

  Drivmedel 
(vid 2000 rpm) Enhet GTL (Ecopar) MK1 diesel Agrol Agro Light 

Maximum Power kW 93 94 92 
Fuel 

Consumption 
kg/kWh 0,226 0,231 0,239 

CO g/kWh 1,40 1,64 1,47 
NOx g/kWh 7,19 7,52 7,81 
HC g/kWh 0,11 0,14 0,13 
PM g/kWh 0,15 0,21 0,21 

Källa: Johansson m.fl. (2003) 

Tabell 6: Maximal Effekt, bränsleförbrukning samt andel reglerade emissioner vid förbränning i 420 DWRE enligt en 
studie av Johansson m.fl. (2003). 

  Drivmedel 
(vid 2000 rpm) Enhet GTL (Ecopar) MK1 diesel Agrol Agro Light 

Maximum Power kW 85 82 83 
Fuel 

Consumption 
kg/kWh 0,228 0,232 0,232 

CO g/kWh 1,14 0,89 1,11 
NOx g/kWh 9,85 9,93 10,18 
HC g/kWh 0,18 0,21 0,20 
PM g/kWh 0,25 0,23 0,17 

Källa: Johansson m.fl. (2003) 

Johansson m.fl. (2003) menar att resultatet från de utförda testerna tyder på att variationer i 
emissionsvärden förekommer (se Tabell 4-6). Dessa variationer beror på vilken motor som används. I 
de tre utförda testerna kunde dock ett återkommande resultat noteras, GTL (Ecopar) medför lägst 
halter av HC i jämförelse med MK1 diesel samt Agrol Agro Light (se Tabell 4-6). GTL medför 14 – 23 % 
lägre emissioner av kolväten i jämförelse med MK1 diesel samt 9 – 15 % i jämförelse med Agrol Agro 
Light.  
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3.2.3 Effekter och konsekvenser vid förbränning av GTL och RME i jämförelse med 
konventionell diesel. 
I en studie utförd av Krahl m.fl. (2007) jämförs GTL med RME samt 
diesel med fokus på reglerade emissioner vid förbränning. De 
emissioner som omfattas av denna studie är kväveoxider, partiklar, 
kolväten samt kolmonoxid. Resultatet från denna studie presenteras 
(se Figur 2-3). I denna studie är: 

Krahl m.fl. (2007) anger att RME medför högre halter av kväveoxider i 
jämförelse med diesel och GTL (se Figur 2). RME medför däremot 
lägre halter av partiklar, kolväten samt kolmonoxid i jämförelse med 
de övriga drivmedlen i studien (se Figur 2-3).  

Krahl m.fl. (2007) anger vidare att GTL medför lägre halter av de 
studerade emissionerna i jämförelse med konventionell diesel (se 
Figur 2- 3). I jämförelse med RME medför GTL lägre halter av 
kväveoxider men högre halter av övriga emissioner (se Figur 2-3). 

Diesel, GTL och RME studerades genom Ames test1

 

 för att konstatera 
bränslenas benägenhet till att förorsaka mutationer. Diesel och RME 
visade på likartad benägenhet till att orsaka mutationer. GTL erhöll 
bättre resultat genom att visa på lägre benägenhet till att orsaka 
mutationer i jämförelse med diesel och RME (Krahl m.fl., 2007). 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Ames test är en metod för att påvisa om ett ämne är mutagent och därmed möjligen cancerogent 
(Nationalencyklopedin, 2009e). 

Figur 2: Kväveoxider samt 
partiklar, en jämförelse mellan 
diesel, GTL och RME vid 
förbränning. Källa: Krahl m.fl. 
(2007). 

Figur 3: Kolväten samt 
kolmonoxid, en jämförelse mellan 
diesel, GTL och RME vid 
förbränning. Källa: Krahl m.fl. 
(2007). 
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I en ytterligare studie utförd Krahl m.fl. (2009) jämförs emissioner av kväveoxider, kolmonoxid och 
partiklar vid förbränning av GTL, RME samt konventionell diesel. Resultatet från denna studie 
presenteras (se Figur 4-6). 

Krahl m.fl. (2009) anger att RME medför högre 
emissioner av kväveoxider i jämförelse med GTL 
och konventionell diesel (se Figur 4). Däremot 
medför RME lägst halter av kolmonoxid och 
partiklar i jämförelse med ovannämnda drivmedel 
(se Figur 5-6). 

Krahl m.fl. (2009) anger vidare att GTL medför lägre 
halter av kväveoxider i jämförelse med 
konventionell diesel och RME (se Figur 4). Däremot 
medför GTL högre emissioner av kolmonoxid i 
jämförelse med konventionell diesel och RME (se 
Figur 5). Slutligen kan nämnas att GTL medför 
högre emissioner av partiklar än RME men lägre i 
jämförelse med konventionell diesel (se Figur 6). 

Diesel, GTL och RME studerades genom Ames test 
för att konstatera bränslenas benägenhet till att 
förorsaka mutationer. De studerade drivmedlen 
visade på likartad benägenhet till att orsaka 
mutationer, inga större skillnader kunde noteras 
(Krahl m.fl., 2009). 

 

 

  

Figur 4: Andel kväveoxider vid förbränning av 
konventionell diesel, GTL och RME. Källa: Krahl m.fl. 
(2009). 

Figur 5: Andel kolmonoxid vid förbränning av diesel, 
GTL och RME. Källa: Krahl m.fl. (2009). 

Figur 6: Andel partiklar vid förbränning av diesel, GTL 
och RME. Källa: Krahl m.fl. (2009). 
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3.3 Färg- och Märkämnen i drivmedel 
Denna del av rapporten behandlar studier och teorier som främst berör färgade drivmedel samt 
deras påverkan ur arbetsmiljö- samt miljösynpunkt. 

3.3.1 Introduktion av färg- och märkämnen i Sverige 
Riksdagen enades om ett beslut i december 1992 att den dåvarande kilometerskatten skulle 
avskaffas för dieseldrivna fordon och ersättas med annan beskattning på dieselolja. Denna skulle tas 
ut på sådan dieselolja som används för fordon som bussar, lastbilar och personbilar. För att denna 
olja skulle skiljas från dieselolja som används för andra syften beslöt riksdagen att införa ett 
märkningssystem. Märkningssystemet skulle omfatta sådana oljor som inte berördes av 
dieselskatten, exempelvis dieselolja som används i jordbruk (SOU 1995:3). I betänkandet (SOU 
1992:53) Skatt på dieselolja angavs att bland annat följande krav skulle ställas på märkningssystemet: 

• Stabilt och enkelt att hantera 
• Goda egenskaper vid låga temperaturer 
• Minimala emissioner av hälsovådliga och miljöfarliga komponenter 

Med hänsyn till det ovanstående föreskrevs att märkämnet Solvent Yellow 124 skulle användas med 
en halt på 5-6 mg samt att en stabil blå färg, Solvent Blue 79 eller Solvent Blue 98. Dessa additiv 
skulle tillföras i den mängd som krävdes för att oljan skulle erhålla en klar grön färg. 
Märkningssystemet valdes med hänsyn för att undvika risker på hälsa och miljö (SOU 1995:3). 

3.3.2 Hälsoproblem i samband med användning av färgade drivmedel 
Sedan flera hälsoproblem rapporterats togs ett beslut av regeringen att utvärdera det aktuella 
märkningssystemet för drivmedel. Det var framförallt vid yrkesmässig användning av färgade 
drivmedel som olika negativa hälsoeffekter kunde uppmärksammas. Symptom som förekom var 
irritation av hud, ögon och luftvägar, i vissa fall förekom även klåda och stickningar i huden(SOU 
1995:3). 

Utvärderingen innebar flera olika mindre studier som i sin tur skulle klarlägga eventuella hälso- och 
miljörisker med det aktuella märkningssystemet samtidigt som andra färg- och märkämnen 
studerades (SOU 1995:3). Dessa olika studier kan delas upp i följande kategorier 

1. Risker vid tillverkning och hantering av koncentrerade färg- och märkämnen 
2. Risker vid hantering av färgad olja (påfyllning, reparationer etc.) 
3. Risker vid spill av färgad olja 
4. Risker på grund av emissioner vid förbränning 
5. Ett specialfall 
6. Alternativa färg- och märkämnen för märkning av drivmedel 
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3.3.2.1 Risker vid tillverkning och hantering av koncentrerade märk- och färgämnen 
Ahlborg och Hemming (i SOU 1995:3) på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, utförde 
djurförsök med avseende på irritation, mutation och toxicitet på färgämnena Solvent Blue 79, 
Solvent Blue 98 samt märkämnet Solvent Yellow 124. De studerade färgämnena visade sig vara 
måttligt irriterande medan märkämnet visade sig vara svagt irriterande på hud och ögon. Dessa 
studier utfördes i sådana koncentrationer som är högre än de som finns i färgade drivmedel. Solvent 
Blue 79, Solvent Blue 98 samt Solvent Yellow 124 gav upphov till mutationer i Ames test.  

Ahlborg och Hemming (i SOU 1995:3) anser att det är mindre troligt att Solvent Blue 79, Solvent Blue 
98 samt Solvent Yellow 124 skulle vara orsak till de hälsoeffekter som rapporterats i samband med 
användning och hantering av färgad dieselolja. Dessa additiv förekommer i låga koncentrationer i 
färgade drivmedel. Däremot anser Ahlborg och Hemming att det är mindre lämpligt att använda 
dessa additiv i drivmedel då det är troligt att de ökar oljornas egna toxicitet.  

Enligt Ahlborg och Hemming (i SOU 1995:3) fanns inga studier angående en längre tids exponering 
vid tillfället. En övergripande toxikologisk bedömning var därmed inte genomförbar.  

3.3.2.2 Risker vid hantering av färgad olja (påfyllning, reparationer etc.) 
En studie utfördes av Torkel Fischer (i SOU 1995:3) på Arbetsmiljöinstitutet. Fischer studerade 
egenskaperna hos färgad respektive ofärgad MK1-MK3 diesel. Här ingick en testgrupp av frivilliga 
personer som inte hade exponerats för dessa drivmedel samt yrkesmän som hade exponerats under 
arbetstid och upplevt besvär. Många av personerna i den exponerade gruppen hade långvarig 
hudkontakt med kläder dränkta av färgad dieselolja.  

I testet applicerades Solvent Blue 79, Solvent Blue 98 samt Solvent Yellow 124 med koncentrationer 
över 10 % på hud upp till 48 timmar. Här uppstod inte någon hudirritation. Testet visade däremot att 
MK1 samt MK2 diesel var mer irriterande än MK3 diesel. Enligt Fischer (i SOU 1995:3) påverkade inte 
additiven de olika irriterande egenskaperna hos dessa oljor och inga skillnader kunde noteras mellan 
den exponerade gruppen och testgruppen. Fischer (i SOU 1995:3) menar att en orsak till att många 
personer har upplevt den färgade dieseloljan irriterande, är att i samband med introduktion av 
märkningsystemet genomfördes en större övergång från MK3 diesel, till de betydligt mer irriterande 
MK1 samt MK2 diesel. 

En annan studie utfördes av Wahlberg (i SOU 1995:3) på Yrkesdermatologiska kliniken, Karolinska 
Institutet. Här studerades egenskaperna hos färgad respektive ofärgad MK1-MK3 diesel. Här ingick 
bara en testgrupp som bestod av personer som inte hade exponerats för dessa drivmedel. Wahlberg 
(i SOU 1995:3) kunde notera att färgad MK2 diesel kunde ge en lätt ökning av blodflödet i huden i 
jämförelse med ofärgad diesel av samma miljöklass. Övriga tester gav inga anmärkningar. Enligt 
Wahlberg var ökningen av blodflödet för färgad MK2 diesel marginell och utan signifikans. 
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3.3.2.3 Risker vid spill av färgad olja 
Solyom (i SOU 1995:3), på Institutet för vatten och luftvårdsforskning utförde en studie på Solvent 
Blue 79 samt Solvent Yellow 124. Resultatet i studien visade att ämnena var giftiga för fisk och väldigt 
giftiga för kräftdjur. Dessa ämnen har dessutom visat sig vara icke biologiskt nedbrytbara och 
möjligtvis bioackumulerande.  

3.3.2.4 Risker vid utsläpp av förbränningsprodukter 
För att bedöma effekterna av avgaser vid förbränning utfördes en studie av Nilsson m.fl. (i SOU 
1995:3) på arbetsmiljöinstitutet. Studien utfördes på 31 frivilliga personer, 15 studenter som inte 
hade exponerats för avgaser från färgade oljor samt 16 maskinförare som hade exponerats för dessa 
avgaser under yrkestid, varav några av de senare har upplevt besvär.  

Dessa försökspersoner utsattes för avgaser från en större dieselmotor som försågs med färgad 
respektive ofärgad MK1 samt MK2 diesel. Resultaten kunde inte påvisa några större skillnader mellan 
färgad respektive ofärgad dieselolja i samband med exponeringen för avgaser. 

3.3.2.5 Ett specialfall 
En undersökning utfördes av Järvholm (i SOU 1995:3) på en arbetsplats där två personer rapporterat 
besvär vid övergång till färgad eldningsolja. Dessa personer upplevde symptom som inte upplevdes 
tidigare vid användning av ofärgad eldningsolja. På arbetsplatsen, en smidesverkstad, till verkas 
rostfria produkter. Oljan används för uppvärmning av ässjor och härdugn. Vid arbetet sker kraftig 
rökutveckling. Halten av luftföroreningar uppmättes inte i studien utan bedömdes vara lika i 
genomsnitt. Halten av luftföroreningar ansågs vara betydligt högre än vid andra arbetsmiljöer där 
sådana oljor används. Luftföroreningarna var så höga vid ett tillfälle att en av försökspersonerna 
lämnade lokalen på grund av huvudvärk och illamående. Järvholm menar att sådana halter av 
luftföroreningar sällan förekommer vid förbränning av olja i Sverige. 

Järvholm (i SOU 1995:3) kunde konstatera att ögonrodnad samt irritation förekom oftare vid 
användning av färgad eldningsolja jämfört med ofärgad eldningsolja. Oljorna i sig var identiska 
förutom färg- och märkämnet. Järvholm menar att färg- och märkämnet kan utgöra en direkt eller 
indirekt orsak till de upplevda symptomen. Med det senare menas att färg- och märkämnet kan 
medföra att andra substanser bildas vid förbränning av oljan, dessa substanser kan vara en orsak till 
de symptom som upplevs  

3.3.2.6 Alternativa färg- och märkämnen för märkning av lågbeskattad olja 
Ahlborg och Hemming (i SOU 1995:3) vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet 
studerade alternativa färg- och märkämnen. Forskningsgruppen kunde enas om att inga bättre 
alternativ till de studerade färg- och märkämnena fanns vid det tillfället.   
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4. Effekter och konsekvenser av en fiktiv förändrad 
bränsleanvändning utifrån värden från SPI samt WTW-studien  
Jag avser under denna rubrik redogöra för effekter och konsekvenser av en fiktiv förändrad 
bränsleanvändning genom beräkningar med utgångspunkt i värden från SPI (se Bilaga 2) samt värden 
från WTW-studien (se Bilaga 3). Värden jag har erhållit från SPI i Bilaga 2 syftar enbart till 
koldioxidemissioner utifrån halten av fossilt kol vid fullständig förbränning medan värden från WTW-
studien i Bilaga 3 visar på drivmedel utifrån ett helhetsperspektiv.  

Resultat från dessa beräkningar tillsammans med den studerade litteraturen utgör underlag som är 
nödvändig för att besvara de formulerade frågorna i denna rapport. 

4.1 Beräkningar med värden utifrån SPI  
Med utgångspunkt i Strukton Rails bränsleförbrukning (se Bilaga 1) samt information och värden för 
koldioxidemissioner vid förbränning (se Bilaga 2) genomförs en beräkning för att visa företagets 
nuvarande miljöprestanda. En jämförelse görs sedan med andra, mer miljöanpassade alternativ 
utifrån de värden som hämtats från Bilaga 2. Värden för koldioxidemissioner finns för eldningsolja, 
MK1 diesel, MK1 diesel med låginblandning av RME (95 % MK1 diesel och 5 % RME), samt ren RME 
(100 % RME). Dessa beräkningar mynnar ut i fyra scenarier. Scenario 1 – nollalternativet redogör för 
företagets nuvarande miljöprestanda, scenario 2 – 4 redovisar för mer miljöanpassade alternativ. I 
beräkningar som syftar till att finna mer miljöanpassade alternativ, dvs alternativ där en reduktion av 
koldioxid kan uppnås används nedanstående formel. Resultat från dessa beräkningar visar på den 
effekt i procent som drivmedel med bättre miljöprestanda medför.  

�
𝑑𝑑1 − 𝑑𝑑2

𝑑𝑑1
� ∗ 100(%). 

 𝑑𝑑1 anger de totala emissionerna för ursprungsscenariot 
 𝑑𝑑2 anger de totala emissionerna för det alternativa scenariot 

 
 

1. Scenario 1 – Nollalternativet. Här beräknas koldioxidemissioner utifrån halten av fossilt kol 
med utgångspunkt i företagets nuvarande förbrukning av dieselolja samt eldningsolja. 

([77 511 ∗ 2,66] + [47 630 ∗ 2,54]) ≈ 327 160𝑘𝑘𝑘𝑘 

Koldioxidemissioner för den mängd anskaffad dieselolja samt eldningsolja för år 2008 
kalkyleras till cirka 327 160kg. En översiktlig jämförelse mellan de olika drivmedel som finns 
representerade (se Bilaga 2) åskådliggör att det finns potential för förbättring, om andra mer 
miljöanpassade alternativ väljs. 

2. Scenario 2 – Konventionell diesel (MK1 diesel). Här beräknas koldioxidemissioner utifrån 
halten av fossilt kol med utgångspunkt i ett scenario där enbart MK1 diesel används.  

(125 141 ∗ 2,54) ≈ 317 858𝑘𝑘𝑘𝑘 

Detta scenario jämförs med Scenario 1 för att visa på den miljöeffekt som MK1 diesel medför 
i jämförelse med en kombinerad användning av MK1 diesel och eldningsolja. 
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�
327 160 − 317 858

327 160
� ∗ 100 ≈ 3 % 

Hade företaget enbart använt MK1 diesel för bränslebehovet år 2008 hade en minskning av 
koldioxidemissioner kunnat uppnås. Andel koldioxidemissioner kalkyleras till 317 858kg, 
detta ger en reduktion upp emot 3 % i jämförelse med Scenario 1. 

3. Scenario 3 – Låginblandning av RME (95 % diesel och 5 % RME). Här beräknas 
koldioxidemissioner utifrån halten av fossilt kol med utgångspunkt i ett scenario där 
låginblandning av RME i MK1 diesel används. Detta scenario jämförs sedan med scenario 2 
samt scenario 1. 

(125 141 ∗ 2,41) ≈ 301 560𝑘𝑘𝑘𝑘 

�
317 858 − 301 560

317 858
� ∗ 100 ≈ 5 % 

Hade företaget nyttjat låginblandning av RME för bränslebehovet år 2008 hade en minskning 
av koldioxidutsläpp kunnat uppnås. Andel koldioxidemissioner kalkyleras till 301 560kg, detta 
ger en reduktion upp emot 5 % i jämförelse med scenario 2. 

�
327 160 − 301 560

327 160
� ∗ 100 ≈ 8 % 

En reduktion upp emot 8 % uppnås om scenario 3 jämförs med scenario 1, d.v.s. ett fiktivt 
scenario där låginblandning av RME i diesel jämförs med Strukton Rails nuvarande 
användning av MK1 diesel och eldningsolja  

4. Scenario 4 – Ren RME. Här behövs ingen beräkning då andelen fossil koldioxid vid fullständig 
förbränning av ren RME är noll enligt Bilaga 2. Här blir det tydligt att ren RME är för företaget 
att föredra ur miljösynpunkt. 

Tabell 7: Sammanställning av effekter utifrån fiktiva scenarier med utgångspunkt i Strukton Rails bränsleförbrukning 
samt värden från SPI 

Drivmedel Förbränning 
Eldningsolja/MK1 diesel Utgångsscenario 

MK1 diesel 3 % 
Låginblandning av RME 

(95 % MK diesel och 5 % RME) 
8 % 1(5 %2) 

Ren RME (100 % RME) 100 %3 

Beskrivning: ¹I jämförelse med Strukton Rails nuvarande användning av MK1 diesel samt eldningsolja. ²I jämförelse med 
MK1 diesel. 3SPI anger att andel fossila emissioner vid förbränning av RME är obefintliga då RME är ett förnyelsebart 
drivmedel (SPI: 2008). 
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4.2 Beräkningar med värden utifrån WTW-studien  
Med utgångspunkt i värden från WTW-studien (se Bilaga 3) genomförs beräkningar för att visa på 
miljöeffekter som låginblandning av RME i diesel (95 % diesel och 5 % RME), ren RME, GTL1, GTL2 
(CC&S), BTL samt DME medför i jämförelse med diesel. Dessa beräkningar mynnar ut i sex scenarier.  
Beräkningar utförs för varje drivmedel ur ett WTW-perspektiv. Ett WTW-perspektiv anger andel 
växthusgaser uttryckt som gram koldioxidekvivalenter per kilometer (g CO2-ekv/km) (se Bilaga 3). 
Beräkningarna som syftar på miljöeffekter som olika alternativa drivmedel medför i jämförelse med 
diesel utförs genom nedanstående formel: 

�
𝑑𝑑1 − 𝑑𝑑2

𝑑𝑑1
� ∗ 100(%). 

 Där 𝑑𝑑1 anger de totala emissionerna uttryckt i koldioxidekvivalenter för konventionell diesel. 
 Där 𝑑𝑑2 anger det totala emissionerna uttryckt i koldioxidekvivalenter för det alternativa 

drivmedlet. 

Dessa beräkningar mynnar ut i följande scenarier: 

1. Scenario 1 - Låginblandning av RME i diesel (95 % diesel och 5 % RME). 

�
165 − 160

165
� ∗ 100 ≈ 3 % 

Detta Scenario ger en minskning av växthusgaser upp till 3 % i jämförelse med konventionell 
diesel. 

2. Scenario 2 – Ren RME (100 % RME) 

�
165 − 90

165
� ∗ 100 ≈ 45 % 

Ren RME medför en reduktion av växthusgaser upp emot 45 % i jämförelse med 
konventionell diesel i en livscykel. 

3. Scenario 3 – GTL1 

�
165 − 179

165
� ∗ 100 ≈  −8 % 

Vid nyttjande av GTL i beräkningen erhålls en ökning av emissioner med 8 % i jämförelse med 
konventionell diesel. Enligt värden för GTL1 (se Bilaga 3) står Well-to-Tank (WTT) för den 
stora ökningen i jämförelse med konventionell diesel. 

4. Scenario 4 – GTL2 (CC&S) 

�
165 − 157

165
� ∗ 100 ≈ 5 % 

GTL2 (CC&S) ger en minskning av växthusgaser upp till 5 % i jämförelse med konventionell 
diesel. Notera andelen emissioner som erhålls vid Well-to-Tank (WTT) i jämförelse med GTL1 
(se Bilaga 3).  
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5. Scenario 5 – BTL 

�
165 − 8

165
� ∗ 100 ≈ 95 % 

Vid användning av biomassa (Svartlut) i produktionsprocessen erhålls en reduktion av 
växthusgaser upp till 95 % i jämförelse med konventionell diesel. Här kan noteras att det 
råder stora skillnader mellan den reduktion som erhålls vid användning av BTL i jämförelse 
med RME. Detta trots att dessa drivmedel produceras av förnyelsebara komponenter. 

6. Scenario 6 – DME 

�
165 − 7

165
� ∗ 100 ≈ 96 %. 

DME från biomassa (Svartlut) medför störst reduktion av växthusgaser i jämförelse med 
konventionell diesel i ett helhetsperspektiv. Även här kan noteras stora skillnader mellan 
reduktion av växthusgaser vid användning av DME i jämförelse med RME. 

Tabell 8: Sammanställning av effekter och konsekvenser utifrån fiktiva scenarier med utgångspunkt i värden från WTW-
studien  

Drivmedel Helhetsperspektiv 
Dieselolja Utgångsscenario 

Låginblandning av RME 
(95 % diesel och 5 % RME) 

3 % 

Ren RME (100 % RME) 45 % 
GTL1 - 8 % 

GTL2 (CC&S) 5 % 
Framtida 

Drivmedel 
BTL 95 % 

DME 96 % 
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4.3 En sammanställning av resultat av beräkningar utifrån värden från SPI samt WTW-
studien 
Tabell 9: Sammanställning av resultat från Tabell 7 samt Tabell 8. 

Drivmedel 4.1 SPI  
(Fullständig Förbränning) 

4.2 WTW-studien 
(Helhetsperspektiv) 

Dieselolja/Eldningsolja Utgångsscenario -¹ 
Dieselolja 3 % Utgångsscenario 

Låginblandning av RME 
(5 % RME/95 % Diesel) 

8 %2 (5 %3) 3 % 

Ren RME (100 % RME) 100 % 45 % 
GTL1 - - 8 % 

GTL2 (CC&S) - 5 % 
Framtida 

Drivmedel 
BTL - 95 % 

DME - 96 % 
Beskrivning: ¹ Anger att värde saknas. 2I jämförelse med Strukton Rails nuvarande användning av MK1 diesel samt 
eldningsolja. 3I jämförelse med MK1 diesel. 3SPI anger att andel fossila emissioner vid förbränning av RME är obefintliga 
då RME är ett förnyelsebart drivmedel (SPI: 2008). 
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5. Resultat 
Med utgångspunkt i den studerade litteraturen samt effekter och konsekvenser utifrån utförda 
beräkningar med utgångspunkt i värden från SPI och WTW-studien ger jag svar på de formulerade 
frågorna. 

Vilka alternativ till de drivmedel som används på Strukton Rail idag är att föredra ur 
miljösynpunkt? 
Vid förbränning av eldningsolja bildas högre koldioxidemissioner än vid förbränning än MK1 diesel, 
låginblandning av RME i MK1 diesel (95 % MK1 diesel och 5 % RME) samt ren RME (100 % RME) 
enligt värden från SPI (se Bilaga 2). En reduktion upp emot 3 % av fossil koldioxid kan uppnås ifall 
Strukton Rail övergår från att använda eldningsolja och MK1 diesel till att enbart nyttja MK1 diesel 
(se Tabell 9). Ett fiktivt scenario för övergång från eldningsolja till diesel ur ett helhetsperspektiv 
enligt värden från WTW-studien var ogenomförbar då information och värden om eldningsolja 
saknas i studien. 

Enligt den studerade litteraturen medför låginblandning av RME (95 % diesel och 5 % RME) positiva 
effekter ur miljösynpunkt. Detta då andelen bränsle med fossilt ursprung minskar samtidigt som 
förnyelsebara komponenter tillförs bränslet. En fiktiv användning av låginblandning av RME medför 
reduktion av fossil koldioxid upp emot 5 % i jämförelse med MK1 diesel samt 8 % i jämförelse med 
företagets nuvarande förbrukning av MK1 diesel och eldningsolja enligt värden från SPI (se Tabell 9). I 
ett helhetsperspektiv medför låginblandning av RME en reduktion upp till 3 % i jämförelse med diesel 
enligt värden från WTW-studien (se Tabell 9). 

Enligt olika källor medför ren RME (100% RME) reduktion av växthusgaser upp emot 30-70 % ur ett 
helhetsperspektiv beroende på olika faktorer vid produktionsprocessen. SPI anger att andelen fossila 
emissioner vid fullständig förbränning av ren RME är obefintliga (se Bilaga 2), vid fiktiv användning av 
ren RME fås en totalreduktion (100%) av fossil koldioxid (se Tabell 9). I ett fiktivt scenario ur ett 
helhetsperspektiv enligt värden från WTW-studien medför ren RME en reduktion av växthusgaser 
upp emot 45 % i jämförelse med konventionell diesel (se Tabell 9).  

Enligt den studerade litteraturen samt de fiktiva scenarierna (se Tabell 9) kan GTL medföra högre 
respektive lägre emissioner av växthusgaser i jämförelse med konventionell diesel. Vilken 
miljöprestanda som GTL får beror på vilken produktionsmetod som nyttjas vid framställning av 
bränslet (se Bilaga 3). Den produktionsmetod som medför att GTL får lägre emissioner av 
växthusgaser i jämförelse med diesel är under utveckling och bör användas med försiktighet.  

Vilka alternativ till de drivmedel som används på Strukton Rail idag är att föredra ur 
arbetsmiljösynpunkt? 
Olika studier som syftar till att påvisa hur olika avgasemissioner varierar vid förbränning av drivmedel 
studerades för att besvara min frågeställning (se Figur, 4-6 samt Tabell 3-6). Dessa studier visar inte 
på ett entydigt svar.  

Vilka framtida bränslealternativ kan komma att vara av intresse för Strukton Rail? 
Syntetisk Diesel (BTL) samt (DME) är två drivmedel i utvecklingsstadiet. Dessa drivmedel anses orsaka 
låg miljöpåverkan enligt den studerade litteraturen med en reduktion av växthusgaser upp emot 90 
% eller högre i jämförelse med diesel. Störst reduktion av växthusgaser förutspås då svartlut används. 
Det råder tekniska hinder innan dessa drivmedel får en utbredd kommersiell marknad. BTL kan 
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komma att få en större roll för drivmedelsförsörjning i dieselmotorer i jämförelse med DME på grund 
av tekniska komplikationer som förknippas med DME. Exempel på sådana tekniska komplikationer är 
att DME är en gas vid rumstemperatur och tryck samt att DME har en låg energimängd. Vid en fiktiv 
användning av BTL och DME fås en reduktion av växthusgaser med 95 % samt 96 % för BTL respektive 
DME (se Tabell 9).  

Vad säger studier om de hälsoproblem som upplevs vid användning av färgade 
drivmedel? 
Enligt den studerade litteraturen är det mindre sannolikt att negativa hälsoeffekter såsom irritation 
av hud, ögon och luftvägar till följd av exponering för färgade drivmedel härstammar från Solvent 
Blue 79, Solvent Blue 98 samt Solvent Yellow 124. Dessa additiv förekommer nämligen i låga 
koncentrationer i drivmedel. Additiven är däremot mutagena och kan därmed visa sig vara 
cancerogena. Samtidigt visar Solvent Blue 79, Solvent Blue 98 samt Solvent Yellow 124 irriterande 
egenskaper i höga koncentrationer vid försök på djur samt att dessa additiv är farliga för 
vattenlevande organismer. Förekomst av individuell känslighet för dessa additiv kan inte uteslutas. 
Bättre färg- och märkämnen ur arbetsmiljö och miljösynpunkt fanns inte vid undersökningstillfälle. 

Genom att undersöka en grupp frivilliga personer för avgaser från färgad respektive ofärgad MK1 
samt MK2 diesel kunde inte några skillnader noteras mellan dessa oljor.  

Ögonrodnad samt irritation skulle kunna uppträda i samband med användning av färgad eldningsolja 
på arbetsplatser med hög luftföroreningshalt. Dessa hälsobesvär upplevdes inte vid användning av 
ofärgad eldningsolja.  
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6. Diskussion 
I denna del av rapporten kommer jag att ge min syn på det erhållna resultatet. 

Vilka alternativ till de drivmedel som används på företaget idag är att föredra ur 
miljösynpunkt? 
Jag anser att värden från WTW-studien samt värden från SPI inte är jämförbara då dessa syftar till 
drivmedel ur olika perspektiv, helhetsperspektiv respektive fullständig förbränning. De fiktiva 
scenarierna visar på att värden från SPI ger bättre resultat med högre reduktion av 
koldioxidemissioner i jämförelse med den reduktion av växthusgaser som värden från WTW-studien 
medför. Den mängd reducerad koldioxid enligt värden från SPI är lika med den mängd diesel som 
ersätts med RME (se Tabell 9). Jag anser att värden från SPI medför fördelaktiga resultat i jämförelse 
med värden från WTW-studien p.g.a. att den senare syftar till drivmedel ur ett helhetsperspektiv 
medan SPI enbart anger koldioxidemissioner vid förbränning. Efter att ha studerat WTW-studien 
samt information från SPI anser jag att resultat utifrån värden från WTW-studien är att föredra. 
Dessa värden visar på drivmedel ur ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till alla faktorer i alla förlopp 
till skillnad från värden från SPI som enbart syftar till drivmedel vid fullständig förbränning. 
Personerna bakom WTW-studien visar på bakomliggande studier, information och teorier i studien, 
något som saknas hos information och värden som presenteras av SPI. Detta medför att WTW-
studien upplevs enligt mig som en mer trovärdig källa än SPI. 

Att information och värden om eldningsolja utifrån WTW-studien eller utifrån livscykelanalyser 
saknas får mig att ifrågasätta i vilken omfattning eldningsolja bör användas i nutida sammanhang. 

MK1 diesel medför en liten minskning av koldioxidemissioner vid förbränning i jämförelse med 
Strukton Rails kombinerade användning av MK1 diesel samt eldningsolja enligt ett fiktivt scenario (se 
Tabell 9). Banverkets krav som reglerar användning av drivmedel gör det svårt för mig att bedöma 
ifall Strukton Rail kan visa på resultat utifrån företagets nuvarande användning av MK1 diesel och 
eldningsolja. 

Diesel med låginblandning av RME (95 % diesel och 5 % RME) medför en reduktion av växthusgaser i 
ett helhetsperspektiv i jämförelse med konventionell diesel enligt ett fiktivt scenario (se Tabell 9). 
MK1 diesel med låginblandning av RME medför en reduktion upp emot 8 % i jämförelse med 
Strukton Rails nuvarande användning av MK1 diesel samt eldningsolja. Banverkets krav som reglerar 
användning av drivmedel gör det svårt för mig att bedöma ifall Strukton Rail kan visa på detta 
resultat då resultatet utgår från företagets nuvarande användning av MK1 diesel och eldningsolja. Jag 
anser ändå att det är positivt av Strukton Rail att nyttja diesel med låginblandning av RME. Detta 
drivmedel bidrar med en minskning av företagets fossila emissioner till följd av olika aktiviteter och 
processer samtidigt som förnyelsebara komponenter tillförs bränslet.  

Ren RME (100 % RME) medför en hög reduktion av växthusgaser i jämförelse med konventionell 
diesel. Det råder dock begränsningar som gör det besvärligt att bedöma i vilken omfattning ren RME 
kan användas i olika fordon och maskiner på Strukton Rail. Exempel på sådana begränsningar är att 
drivmedlet inte kan användas utan godkännande från fordons- och maskintillverkare för respektive 
fordon och maskin på företaget samt att ren RME inte får användas vid lägre temperaturer än -20°C. 
Att palmolja importeras för att tillgodose Europas livsmedelsproduktion då rapsolja används för 
framställning av RME medför miljömässiga konsekvenser. Jag anser att ren RME utgör ett hållbart 
alternativ ur miljösynpunkt men Strukton Rail måste ta ställning till de begränsningar och 
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konsekvenser som RME medför. Ska dessa begränsningar och konsekvenser belasta de positiva 
miljömässiga effekterna som RME medför?   

Jag anser att GTL inte utgör ett hållbart alternativ i dagsläget med hänsyn till ökade emissioner av 
växthusgaser i jämförelse med diesel enligt den studerade litteraturen. GTL kan dock få positiva 
effekter ur miljösynpunkt genom en avancerad produktionsmetod. Då denna metod befinner sig i 
utvecklingsstadiet anser jag att det är tidigt att spekulera huruvida GTL i framtiden kan komma att 
vara av intresse för Strukton Rail.   

Jag anser att ren RME är det enda alternativ som bidrar till att Strukton Rail når det miljömål som 
föreligger. Då jag inte vet i vilken omfattning ren RME kan användas på grund av tekniska 
komplikationer kan användning av låginblandning av RME i MK1 diesel vara ett bättre alternativ. Det 
kan vara av intresse för Strukton Rail att föra samtal med fordons- och maskintillverkare angående de 
fordon och maskiner som finns på företaget. Dessa samtal är nödvändiga för att klargöra för vilka 
fordon och maskiner som kan nyttja ren RME. Bäst miljöprestanda kan uppnås då Strukton Rail 
nyttjar ren RME i de fordon och maskiner som får bruka detta drivmedel. Företaget kan nyttja 
låginblandning av RME i MK1 diesel i sådana fordon och maskiner som inte får bruka ren RME samt 
vid extrem kyla. 

Vilka alternativ till de drivmedel som används på företaget idag är att föredra ur 
arbetsmiljösynpunkt? 
Avgasemissioner från dieselbränslen samt deras påverkan på hälsan är inte fullständigt klarlagda i 
denna rapport. Långtidseffekter och konsekvenser med hänsyn till avgaser från dieselbränslen kunde 
inte utrönas vid skrivtillfället. 

Eldningsolja omnämns inte i litteraturen som ett drivmedel i samma utsträckning som övriga 
studerade drivmedel. Detta anser jag beror på att eldningsolja saknar krav på cetantal samt att 
eldningsolja innehåller hög svavelhalt. Med hänsyn till Banverkets krav samt att svavelhalten 
tillsammans med cetantalet i drivmedel reglerar andelen skadliga emissioner som bildas anser jag att 
Strukton Rail bör fundera på i vilken omfattning eldningsolja bör användas. Studier som påvisar 
emissionsvärden för eldningsolja i jämförelse med MK1 diesel vid förbränning kunde inte hittas vid 
skrivtillfället. 

Banverket konstaterar genom Ecopar samt Framtidsbränslen att GTL medför en minskning av 
kväveoxider med 6-8 %, partiklar 26-28 %, kolväten med 27-63 % samt koloxider med 76-91 % i 
jämförelse med diesel. Ecopar samt Framtidsbränslen visade sig vara sekundärkällor som i sin tur 
hänvisar till olika primärkällor. En av dessa primärkällor som jag haft tillgång till är Johansson m.fl. 
(2003). Efter att ha studerat denna primärkälla ställer jag mig kritisk till Banverkets beslut att 
använda sig av de två sekundärkällorna som redogörs för ovan. Anledningen till detta är att 
sekundärkällornas tolkning av primärkällans resultat angående GTL är felaktig. Johansson m.fl. anger 
att RME medför att kolväten minskar med 14-23 % i jämförelse med diesel, övriga emissioner 
varierar i resultat med högre respektive lägre emissioner i jämförelse med diesel. Jag har försökt att 
få tillgång till de övriga primärkällorna som Ecopar samt Framtidsbränslen hänvisar till utan 
framgång. 

I en studie utförd av Wang m.fl. (2009) medför användning av GTL en reduktion av de studerade 
emissionerna i jämförelse med diesel (se Tabell 3). Jag anser att denna reduktion beror på att 
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svavelhalten hos den dieseln i den studien är hög. Svavelhalten är fem gånger högre än den 
svavelhalt som maximalt får förekomma i svensk MK1 diesel (Jämför Tabell 1 och Tabell 2). Jag anser 
detta då Johansson m.fl. (2003) utförde en studie där GTL jämfördes bland annat med MK1 diesel 
med annorlunda resultat. I denna studie medförde GTL en reduktion av kolväten i jämförelse med 
diesel i samtliga testomgångar medan övriga emissioner varierade i resultat med högre respektive 
lägre emissioner i jämförelse med diesel (se Tabell 4-6).    

Jag anser att det inte förekommer entydiga resultat utifrån de studier som presenteras i denna 
rapport . Det är därför svårt för mig att bedöma för vilket bränsle som är mest gynnsamt för Strukton 
Rail. Det är även svårt att bedöma huruvida studiernas resultat återspeglar de fordon och maskiner 
som förekommer på företaget. Avgörande faktorer som bränslets egenskaper, motortyp samt 
avgasbehandlingens effektivitet är inte klarlagda i alla studier. Jag ifrågasätter studiernas 
trovärdighet då dessa faktorer inte redovisas i alla studier, dessa faktorer påverkar nämligen i vilken 
omfattning emissioner bildas. Till en framtida studie kan det vara aktuellt att granska studiernas 
trovärdighet och relevans utifrån Strukton Rails maskin och fordonspark samtidigt som fler resultat 
från andra studier kan samlas in för att erhålla ett svar som är av statistisk signifikans.  

Cetantalet samt svavelhalten är egenskaper i drivmedel som tillsammans med motortyp och 
avgasbehandlingens effektivitet reglerar i vilken omfattning emissioner samt föreningar bildas. Det 
kan då vara av intresse att utföra egna försök på ren RME och låginblandning av RME i MK1 diesel 
utifrån företagets maskin och fordonspark för att erhålla svar på min frågeställning. Dessa försök kan 
även visa på andra aspekter som inte omfattas av studierna i denna rapport, exempelvis hur dessa 
drivmedel upplevs vid användning. GTL kan också undersökas då yrkesmän på Banverket konstaterar 
att detta drivmedel upplevs vara bättre ur arbetsmiljösynpunkt i jämförelse med konventionell 
diesel. GTL är dock ett drivmedel som medför ett dilemma och ett ställningstagande. Drivmedlet 
påstås medföra positiva effekter ur arbetsmiljösynpunkt i den studerade litteraturen, något som jag 
anser är svårbedömbart utifrån de studier som syftar till att demonstrera skillnader i emissioner. GTL 
medför i dagsläget negativa effekter ur miljösynpunkt. Vad är viktigast för Strukton Rail, arbetsmiljö 
för yrkesmän på företaget eller företagets miljöprestanda? 

Vilka framtida bränslealternativ kan komma att vara av intresse för Strukton Rail? 
Resultat utifrån de scenarier som visar på BTL samt DME bör ses som teoretiska och preliminära då 
dessa bränslealternativ befinner sig i demonstrations- samt utvecklingsskedet. Jag anser att BTL är att 
föredra framför DME med hänsyn till Strukton Rails nuvarande maskin- och fordonspark. Jag anser 
vidare att företaget bör skaffa sig konkreta planer och strategier för en övergång till BTL på grund av 
drivmedlets låga miljöpåverkan. 

Att BTL och DME får en låg miljöpåverkan i jämförelse med diesel anser jag beror på att dessa 
drivmedel kan produceras ur avfallsprodukter. Detta är en fördel i jämförelse med RME då 
produktion av BTL och DME inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. 

Vad säger studier om de hälsoproblem som upplevs vid användning av färgade 
drivmedel? 
Litteraturen talar för att det är mindre sannolikt att Solvent Blue 79, Solvent Blue 98 samt Solvent 
Yellow 124 i drivmedel är orsak till de upplevda negativa hälsoeffekterna. Jag anser dock att de 
hälsoproblem som upplevts av yrkesmän på Strukton Rail i samband med användning av färgade 
drivmedel måste ha en orsak. Dessa effekter kan bero på individuell känslighet för additiven som 
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förekommer i färgade drivmedel men kan även bero på att luftföroreningshalten i tunnlar är hög 
eller en kombination av dessa två orsaker. Jag antar detta då de av yrkesmän på Strukton Rail 
upplevda hälsoeffekterna enbart rapporterats i samband med användning av färgade drivmedel i 
tunnelområden. Här krävs dock studier där luftföreningshalten är känd för att fastställa hur färgade 
drivmedel påverkar hälsa i miljöer med hög föroreningshalt.  

Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) bildas vid förbränning av drivmedel, dessa föreningar kan 
förorsaka mutationer. Föreningar som är mutagena innebär att de även kan vara cancerogena. Till 
drivmedel tillförs sedan färg- och märkämnen, additiv som i sig också kan medföra mutationer. Jag 
har inte kunnat notera hur drivmedel tillsammans med additiven påverkar varandra. Medför 
föreningar som bildas vid förbränning av färgade drivmedel en ökad hälsorisk? 
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Bilaga 1 

Anskaffad mängd MK1 diesel samt eldningsolja på Strukton Rail 
Genom företagets fakturor har den mängd anskaffad MK1 diesel samt eldningsolja identifierats. 

Strukton Rails bränsleförbrukning år 2008  
Mängd Diesel (l): 47 630,00 
Mängd Eldningsolja (l): 77 511,00 
Total mängd drivmedel (l): 125 141,00 

  



 

Bilaga 2 

Emissionsvärden för drivmedel vid fullständig förbränning enligt värden 
från SPI 

Bränsle Koldioxidemission kg CO2/liter 

MK1 diesel 2,54 
Ren RME 0,00 

Låginblandning av RME i MK1 
diesel (95 % MK1 diesel och 5 

% RME) 

2,41 

Eldningsolja 2,66 
Källa: SPI (2008) 

 

 

 

 

 

 
  



 

Bilaga 3  

Koldioxidekvivalenter (TTW, WTT, WTW) enligt värden från WTW-studien 
Bränsle Emissioner av växthusgaser g CO2-ekv/km 

TTW WTT WTW 
Konventionell 

Diesel  
138 26 165 

RME (95 % 
diesel & 5 % 

RME) 

138 22 160 

RME 143 (-)531 90 
GTL1  133 46 179 

GTL2 (CC&S)2  133 24 157 
BTL3 133 (-)125 

 
8 

DME4 127 (-)119 7 
Beskrivning:. 1Det negativa värdet som erhålls beror på den beräkningsmetod som används i WTW-studien. Denna 
beräkningsmetod anger att drivmedel med förnyelsebara komponenter krediteras för förbränning av förnyelsebara 
komponenter. Denna kredit läggs på WTT. 2Utgångsscenario för GTL med CO2 Capture and storage (CC&S). 7 BTL genom 
The black-liqour route (Svarlut). 8 DME genom The black-liqour route (Svartlut). Källa: WTW-studien (2007) 


