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)|URUG

Arbetsmaskiner förbrukar en mycket stor del av det dieselbränsle som används i
landet. En stor del av avgasemissionerna härrör följaktligen från dessa maskiner. Det
är därför viktigt att ta fram kunskap om vilka emissioner som avges och på vilka olika
sätt emissionerna kan minskas. Som ett led i detta arbete har projektet ”Utveckling av
relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av
bränsleförbrukningen för arbetsmaskiner” (EMMA), genomförts.

Projektet har finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen (numera en del
av VINNOVA), Energimyndigheten, Vägverket och Lantbrukarnas Riksförbund.

Projektet har genomförts av ett konsortium bestående av:

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet
SkogForsk
SMP Svensk Maskinprovning AB
Luleå Tekniska Universitet
Vägverket Produktion

Projektet har letts av JTI.

SMP har varit huvudansvarigt för två delprojekt:
1. Kartläggning av antal arbetsmaskiner och deras användning
2. Mätning av emissioner vid dynamiska förlopp

I denna rapport redovisas SMPs delprojekt 1.

Till alla som på ett eller annat sätt bidragit till delprojektets genomförande framföres
härmed ett hjärtligt tack.

Uppsala i december 2002

0DWV�/LQGHU
VD för SMP Svensk Maskinprovning AB
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För att kunna genomföra rättvisande beräkningar av de totala emissionerna från olika
grupper av arbetsmaskiner behöver man bland annat kunskap om antalet drifttimmar
per tidsenhet samt antalet maskiner i drift, gärna relaterat till maskinålder. Ett av
delprojekten inom projektet ”Utveckling av relevanta arbetscykler och
emissionsfaktorer samt reducering av bränsleförbrukning för arbetsmaskiner”
(EMMA) har därför varit att kartlägga antalet maskiner samt antalet drifttimmar för
vissa grupper av arbetsmaskiner inom entreprenadsektorn samt inom jord- och
skogsbruket. Under åren 1999 t o m 2002 har SMP Svensk Maskinprovning AB
(SMP) i samband med uppsökande besiktningar noterat timmätarställningar för 15
olika grupper av arbetsmaskiner samt för jordbrukstraktorer.

Vidare har underlag hämtats från bl a Arbetsmiljöverkets (AV) besiktningsstatistik,
Statistiska Centralbyrån (SCB), muntliga kontakter med t ex Maskinentreprenörerna
(ME) och Skogforsk samt i stor utsträckning från rapport B1342 från 1999 av IVL
Svenska Miljöinsititutet AB (IVL) ”Kartläggning av emissioner från arbetsfordon och
arbetsredskap i Sverige”. Drifttider har beräknats för totalt ca 7 000
entreprenadmaskiner samt 1 000 jordbrukstraktorer och för vissa maskingrupper har
antalet maskiner i drift uppskattats.

1lU�GHW�JlOOHU�HQWUHSUHQDGPDVNLQHU visade det sig att de maskintyper som SMP
har haft särskilda möjligheter att analysera (grävmaskiner, grävlastare, lastmaskiner
och mobilkranar), förekommer i större antal än vad som hittills angivits i officiella
rapporter. Muntliga uppgifter från ME bekräftar denna bild:

Antal arbetsmaskiner inom entreprenadverksamhet, bygg- och anläggning
2EMHNW $QWDO�HQO��,9/�

UDSSRUW�����
(00$�

EHG|PQLQJ
����

0(V�EHG|PQLQJ
����

*UlYPDVNLQHU�JUlYODVWDUH 8 700 14 000 14 100
+MXOODVWDUH 7 700 12 000 10 500
0RELONUDQDU 800 1 400 1 200
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Antalet drifttimmar/år för dessa objekt visade sig öka med minskande
maskinålder:

'LDJUDP����'ULIWVWLPPDU�nUVPRGHOO�RFK�REMHNWVODJ
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När beräkningar gjordes utan hänsyn taget till maskinens tillverkningsår visade det
sig att antalet drifttimmar för vissa maskingrupper i genomsnitt var lägre än vad som
tidigare antagits. Studerades istället medeldrifttiden på maskiner yngre än 12 år
stämde de beräknade drifttiderna väl med vad som antagits i IVL-rapport B1342:

Exempel på drifttimmar för arbetsmaskiner inom entreprenadverksamhet, bygg- och anläggning
2EMHNW ,9/�

UDSSRUW
603�WRWDOW

PHGHOYlUGH
$QWDO

REVHUYDWLRQHU
603�PHGHOYlUGH

WLOOYHUNQLQJVnU
�����±����

$QWDO
REVHUYDWLRQHU

*UlYPDVNLQ��� 1 050 862 5 454 1 047 2154
/DVWPDVNLQ 1 100 946 980 1 296 303
7HOHVNRSWUXFN 1 000 781 75 1101 33
1) Avser summa bandgrävmaskiner, hjulgrävmaskiner och grävlastare

)|U�MRUGEUXNVWUDNWRUHU�visade det sig att det av SMP beräknade antalet drifttimmar
var högre än vad som antagits i IVL-rapport B1342. Tyngdpunkten för SMPs
observationer låg på traktorer som togs i drift under mitten av 1990-talet:

-RUEUXNVWUDNWRUHU��GULIWWLG��WLPPDU�nU
0RWRUHIIHNW ,9/�UDSSRUW 603V�EHUlNQLQJDU $QWDO

REVHUYDWLRQHU
< 37 kW 100 -
37 – 75 kW 350 473 469
> 75 kW 525 509

Beräkningar av det totala antalet drifttimmar, baserat på förbrukad mängd diesel,
visade att de 30 000 nyaste traktorerna, som enligt SMPs mätningar används ca 500
timmar per år, står för 50 % av det totala antalet drifttimmar, medan övriga ca 110000
traktorer svarar för övriga 50 %.
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)|U�VNRJVPDVNLQHU gjordes inga noteringar av drifttimmar och den enda tillgängliga
informationen om skotare och skördare har varit muntlig information från Skogforsk.
Denna information antyder att antalet drifttimmar per maskin (uppskattat till ca
3000/år) har ökat sedan IVL-rapport B1342 publicerades och att antalet maskiner
möjligen har minskat något (till ca 3 500 som är i intensivt bruk):

0RWRUHIIHNW��N:� $QWDO 'ULIWWLPPDU��nU
6N|UGDUH 75 - 130 1 000 2 300
6N|UGDUH 130 - 560 1 000 2 300
6NRWDUH 75 – 130 2 400 2 300
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För att kunna genomföra rättvisande beräkningar av de totala emissionerna från olika
grupper av arbetsmaskiner behöver man bland annat kunskap om antalet drifttimmar
per tidsenhet för de olika maskingrupperna, gärna som funktion av årsmodell, samt
uppgifter om antalet maskiner som är i drift. Ett av delprojekten inom projektet
”Utveckling av relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av
bränsleförbrukning för arbetsmaskiner” (EMMA) har därför varit att kartlägga antalet
arbetsmaskiner och antalet drifttimmar för dessa.

Underlag avseende drifttider för olika arbetsmaskiner har tidigare huvudsakligen
baserats på muntliga uppgifter. Inom EMMA-projektet var dock målet att ta fram mer
tillförlitliga uppgifter genom att i fält avläsa maskiners timmätarställningar.

SMP Svensk Maskinprovning (SMP) genomför årligen föreskrivna besiktningar och
frivilliga kontroller på ca 10 000 entreprenadmaskiner. Vidare är SMP ansvariga för
de omregistreringar av traktorer från 30 km/h till 40 km/h, som skedde från och med
1995 och som successivt avtagit för att under 2002 i det närmaste upphöra. Inom
EMMA-projektet har SMP i samband med besiktningar och andra kontroller därför
kunnat notera timmätarställningar på ett urval av såväl lantbrukstraktorer som
entreprenadmaskiner.

Antalet arbetsmaskiner i drift måste normalt bedömas utifrån tillgänglig statistik och
muntliga uppgifter från respektive bransch. Inom EMMA-projektet var målet att
utnyttja tillgänglig statistik över föreskrivna besiktningar för att på så sätt uppdatera
tidigare gjorda uppskattningar för vissa typer av arbetsmaskiner.

�����"����!��������

$QWDO�PDVNLQHU
I rapport B1342 från 1999 av IVL Svenska Miljöinsititutet AB (IVL), ”Kartläggning av
emissioner från arbetsfordon och arbetsredskap i Sverige”, redovisas ett omfattande
kartläggningsarbete när det gäller antalet produktiva arbetsmaskiner. För de flesta av
maskinslagen har det inom EMMA-projektet inte funnits tillgång till nya uppgifter.
Dock har SMP haft tillgång till statistik från Arbetsmiljöverket över antalet
grävmaskiner respektive mobilkranar som genomgått föreskriven kontroll under de
senaste åren. Tabell 1 visar en jämförelse mellan det antal som angivits i IVL-
rapporten och det antal som genomgått föreskriven besiktning.

7DEHOO����$QWDO�SURGXNWLYD�PDVNLQHU�HQOLJW�,9/�UDSSRUW�/�������RFK�DQWDOHW�EHVLNWLJDGH
PDVNLQHU�
Avser arbetsmaskiner inom entreprenadverksamhet, bygg- och anläggning

8WI|UGD�EHVLNWQLQJDU�HQOLJW�$UEHWVPLOM|YHUNHW
$QWDO�HQO�
,9/�UDSSRUW

1999 2000 2001 Medel Differens:
Medel - IVL

*UlYPDVNLQHU�*UlYODVWDUH 8 700 11 304 11 274 9 708 10 762 2 062
0RELONUDQDU 800 1 431 1 429 1 437 1 432 632

Som framgår av tabell 1 innebär uppgifterna i IVLs rapport en underskattning av
antalet mobilkranar med ca 80 % och för grävmaskiner med ca 25 % förutsatt att
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man anser att maskiner som besiktigas också är att betrakta som produktiva. Den
faktiska underskattningen av antalet grävmaskiner är dock större eftersom
grävmaskiner genomgår föreskriven besiktning första gången efter 3 år, andra
gången efter 5 år och därefter varje år. Besiktningsstatistiken omfattar därför inte de
grävmaskiner som är 1, 2 respektive 4 år gamla. Vidare kan ytterligare bortfall finnas
i och med att även obesiktigade maskiner kan vara i drift. Enligt muntlig uppgift från
Maskinentreprenörerna har det i snitt sålts ca 1 000 grävmaskiner/grävlastare per år
mellan 1998 och 2000. Man kan därför utgå från att antalet produktiva grävmaskiner
är minst ca 10 760 + 3 x 1 000 = knappt 14 000.

Lastmaskiner är inte föremål för föreskriven besiktning annat än när de används med
kranarm. SMP utför dock frivilliga brandskyddskontroller på en del av beståndet vilket
ger en möjlighet till att göra jämförelser med det i IVL-rapporten uppgivna antalet
produktiva lastmaskiner (7 700). SMP har under de senaste 5 åren utfört någon form
av besiktning på ca 6 000 unika lastmaskiner. En erfarenhetsmässig uppskattning
från SMP är att dessa 6 000 maskiner utgör ca hälften av det totala antalet
produktiva lastmaskiner vilket skulle innebära att det faktiska antalet lastmaskiner bör
vara närmare 12 000.

I tabell 2 presenteras dels de i IVL-rapporten angivna antalen, dels de nya
bedömningar av antalet produktiva entreprenadmaskiner som kunnat göras inom
EMMA-projektet, dels den bedömning Maskinentreprenörerna (ME) gjort för år 2000.

7DEHOO����$QWDO�SURGXNWLYD�PDVNLQHU�HQOLJW�,9/�UDSSRUW�%������VDPW�EHVWnQGHW�DY
HQWUHSUHQDGPDVNLQHU�HQOLJW�0(�nU������VDPW�Q\�EHG|PQLQJ�LQRP�(00$�SURMHNWHW������
Avser arbetsmaskiner inom entreprenadverksamhet, bygg- och anläggning
2EMHNW $QWDO�HQO��,9/�

UDSSRUW�����
(00$�

EHG|PQLQJ
����

0(V�EHG|PQLQJ
I|U�nU�����

'XPSHU 800 - 1 200
7LSSWUXFN 40 - 230
*UlYPDVNLQHU�JUlYODVWDUH 8 700 14 000 14 100
+MXOODVWDUH 7 700 12 000 10 500
.RPSDNWODVWDUH 900 - 1 600
%DQGODVWDUH 100 - 150
%DQGVFKDNWDUH 200 - 320
9lJK\YODU 550 - 700
0RELONUDQDU 800 1 400 1 200
7HOHVNRSWUXFN 200 - -
9lOWDU 1 600 - -
%HOlJJQLQJVPDVNLQHU 250 - -

Av tabellen framgår att det inom EMMA-projektet har varit möjligt att uppdatera
uppgifterna för de arbetsmaskiner som svarar för den helt dominerande andelen av
emissionerna (grävmaskin/grävlastare samt hjullastare). De inom EMMA-projektet
erhållna uppgifterna kan anses som mer tillförlitliga än de i IVL-rapporten eftersom
EMMA-uppgifterna bygger på besiktningsstatistik.

'ULIWWLGHU

'DWDLQVDPOLQJ

Insamling av timmätarställningar på entreprenadmaskiner har skett i samband med
olika typer av uppsökande besiktningsverksamhet,
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(registreringsbesiktning/ombesiktning, arbetarskyddsbesiktningar,
brandskyddskontroller samt andra typer av säkerhetsbesiktningar) under åren 1999
till och med 2002.

Mätarställningar, som registrerats vid besiktningar utförda 1999, har sammanställts
från arkiverade kopior av besiktningsprotokoll. Mätarställning för 1999 har sökts och
noterats endast för objekt för vilka det funnits minst ytterligare en uppgift om
mätarställning under perioden 1 jan 2000 t o m 2002-06-18.

Mätarställningar för åren 2000, 2001 och 2002 har hämtats från datafiler som
innehåller resultat från de olika typerna av besiktningar.

$QWDO�REVHUYDWLRQHU

Av tabell 3 framgår antalet registrerade uppgifter om mätarställning per kalenderår.

7DEHOO����$QWDOHW�UHJLVWUHUDGH�XSSJLIWHU�RP�PlWDUVWlOOQLQJ�SHU�NDOHQGHUnU�
cU $QWDO .RPPHQWDUHU

2002 7 255 Stoppdatum 2002-10-04
2001 9 456
2000 8 937
1999 3 369 När ytterligare minst 1 uppgift finns för 2000-01-01 - 2002-06-18

2EVHUYDWLRQVXUYDO

I de fall fler än två uppgifter om mätarställning finns mellan 1999 och 2002 har
beräkningen av antalet driftstimmar baserats på längsta möjliga tidsperiod mellan
observationerna.

Av tabell 4 framgår, för respektive tidsperiod, antalet objekt för vilka minst två
uppgifter om mätarställning har registrerats.

7DEHOO����$QWDO�REMHNW�SHU�WLGVSHULRG�PHG�PLQVW�WYn�XSSJLIWHU�RP�PlWDUVWlOOQLQJ�
8UYDO�QU 3HULRG $QWDO�GLIIHUHQVHU .RPPHQWDUHU

1 1999 – 2002 1 705 Utgångsläge för urval
2 1999 – 2001 1 335 Ej med i urval: 1
3 1999 – 2000    339 Ej med i urval: 1 eller 2
4 2000 – 2002 3 163 Ej med i urval: 1, 2 eller 3
5 2000 – 2001 1 263 Ej med i urval: 1, 2, 3 eller 4

6XPPD �����

)HONlOORU�RFK�XUYDOVMXVWHULQJ

I samband med insamling och sammanställning av mätarställningar kan följande
felkällor identifieras:

•  Felavläsning i fält
•  Felskrivning i fält
•  Felstansning vid datorregistrering
•  Havererade räkneverk (kan ha fungerat vid 1:a och 2:a tillfället, däremot inte

vid det 3:e)
•  Utbytta räkneverk
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Från det enligt tabell 4 tillgängliga urvalet har uppenbart felaktiga observationer
sorterats bort före den statistiska bearbetningen (se tabell 5).

7DEHOO����$QWDOHW�REVHUYDWLRQHU�SHU�IHONlOOD�VRP�H[NOXGHUDWV�IUnQ�XQGHUODJHW�
)HONlOOD $QWDO�H[NOXGHUDGH

PlWDUVWlOOQLQJV�
GLIIHUHQVHU

$QGHO�DY�WRWDOW�DQWDO
IDVWVWlOOGD�GLIIHUHQVHU

>�@
Högre mätarställning vid observation
1 än vid observation 2.

426 5,5

Ingen differens mellan två på
varandra följande observationer
(havererat räkneverk)

447 5,7

Mindre än 10 driftstimmar 35 0,4
7RWDOW� ��� ����

6OXWOLJW�XQGHUODJ�I|U�VWDWLVWLVN�EHDUEHWQLQJ

Från de tillgängliga 7 805 observationerna av differenser (se tabell 4) återstår 6 897
efter justering på grund av felkällor enligt tabell 5. Dessa 6 897 differenser härrör från
totalt 6 650 objekt. De överskjutande 247 differenserna beror på att samma objekt
har genomgått besiktning två gånger under samma år (antingen första eller sista året
som mätarställningsdifferensen baseras på). Detta har inte bedömts påverka den
statistiska bearbetningen varför dessa differenser finns med i bearbetningen.

Av tabell 6 framgår antalet objekt per observationsår där dubblerade differenser
förekommer.

7DEHOO����$QWDOHW�REMHNW�SHU�REVHUYDWLRQVnU�VRP�EHVLNWLJDWV�WYn�JnQJHU�
2EVHUYDWLRQVnU $QWDO�GXEEOHUDGH�REMHNW

1999 136
2000 100
2001 11
2002 0

5HVXOWDW

0HGHOGULIWVWLGHU�SHU�nU�I|UGHODW�Sn�REMHNWVODJ
De insamlade timmätarställningarna fördelar sig på 16 olika objektslag enligt tabell 7.
Antalet observationer per objektslag varierar kraftigt vilket dels förklaras av att de
olika objekten förekommer i olika antal, dels av att de i olika grad omfattas av
besiktningsplikt. Av de 16 objektslagen är det endast objekten 1 t o m 3
(Bandgrävmaskiner, grävlastare och hjulgrävmaskiner) som alltid omfattas av
besiktningsplikt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa objekt skall besiktigas
första gången efter 3 år, andra gången när maskinen är 5 år och därefter varje år.

Objekten 4 och 12 (lastmaskiner och teleskoptruckar) är besiktningspliktiga endast
om de används för hängande last (t ex är utrustade med kranarm) och skall då
genomgå årlig besiktning.
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Objekt 5 (minigrävmaskiner) är besiktningspliktiga endast om tjänstevikten överstiger
1500 kg och de skall då besiktigas enligt samma intervall som objekten 1 - 3.

Objekt 13 och 15 (motorredskap och traktor) är besiktningspliktiga enligt Vägverkets
föreskrifter om de är registrerade som Motorredskap klass l (konstruktiv hastighet >
30 km/h) eller om de är registrerade som Motorredskap klass ll (max 30 km/h
konstruktiv hastighet men används för att dra nyttolast).

För övriga objekt gäller normalt inte föreskriven besiktning men observationer har
gjorts i samband med att objekten har genomgått olika typer av frivilliga kontroller
som t ex brandskyddskontroll.

7DEHOO����)|UGHOQLQJ�DY�REVHUYDWLRQHU�PHOODQ�REMHNWVODJ�VDPW�PHGHOGULIWVWLGHU�

'ULIWVWLPPDU�SHU�REMHNWVODJ

2EMHNWVODJ
$QWDO

GLIIHUHQVHU
0HGHOGULIWVWLG

>WLP�nU@
1 Bandgrävmaskiner 1823 ���

2 Grävlastare 2299 ���

3 Hjulgrävmaskiner 1402 ���

4 Lastmaskiner 980 ���

5 Minigrävmaskiner 143 ���

6 Dumprar 44 ����

7 Väghyvlar 9 ���

8 Injekteringsmaskiner 2 ����

9 Kompaktlastare 7 ���

10 Mobilkranar 4 ����

11 Motviktstruckar 27 ����

12 Telskoptruckar 75 ���

13 Motorredskap övriga 35 ���

14 Schaktmaskiner 6 ���

15 Traktorer *) 20 ���

16 Pålmaskiner 21 ���

*):Uppgifter endast från traktorer som genomgår någon form av periodisk
kontroll

0HGHOGULIWVWLG�SHU�nU�I|UGHODW�Sn�REMHNWVODJ�RFK�nUVPRGHOO

För flertalet av de objekt som ingått i undersökningen finns uppgifter om maskinens
tillverkningsår. Av tabell 8 och tabell 9 framgår fördelningen av observationer av
timmätarställningar mellan maskinernas årsmodell samt medeltalet för respektive
årsmodell och objektslag. De mest frekvent förekommande objektslagen återfinns i
tabell 8 och data för dessa redovisas därför även i diagramform för att tydliggöra
sambandet mellan maskinålder och drifttimmar. Diagram 2 presenteras som
stapeldiagram eftersom det är lämpligare när det för många objekt saknas data för
vissa tillverkningsår. Tabell 9 visar data för objekt för vilka betydligt färre
observationer gjorts och däröfr redovisas inte medeldriftstiderna för dessa i diagram.

Längst ned i tabell 8 och 9 redovisas först medeltalet för antalet drifttimmar per
maskingrupp och därefter medeltalet per maskingrupp för maskiner med
tillverkningsår 1991 till och med 2000. Valet av tillverkningsår 1991 eller senare är
tänkt att möjliggöra studier av de maskiner som när rapporten skrivs är högst 12 år
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gamla. Vissa beställare anger 12 års maskinålder som en gräns vid vilken krav ställs
på att efterbehandlingsutrustning ska eftermonteras.
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7DEHOO����$QWDO�REVHUYDWLRQHU�VDPW�PHGHOGULIWVWLGHU�SHU�nUVPRGHOO�RFK�REMHNWVODJ��VH�lYHQ�GLDJUDP���RFK����

7LOOYHUN�
cU

%DQG�
JUlYPDVN�

*UlY�
ODVWDUH

+MXO�
JUlYPDVNLQ

/DVW��
PDVNLQ

0LQL�
JUlYPDVNLQ 'XPSHU 3nOPDVNLQ

7HOHVNRS�
WUXFN

�
0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

0HGHO
�WLP�nU� $QWDO

�� �  ��� 1 �  �  �  �  �  �  

�� �  �� 1 �  �  �  �  �  �  

�� �  �  �  ��� 1 �  �  �  �  

�� ��� 1 �� 2 �  �  �  �  �  �  

�� ��� 1 ��� 3 �  �  �  �  �  �  

�� �� 2 ��� 6 ��� 1 �  �  �  �  �  

�� ��� 7 ��� 9 ��� 3 �� 2 �  ��� 1 �  �  

�� 152 10 178 14 193 1 123 3         

�� 714 13 222 16 186 9 513 4     728 2   

�� 466 26 205 31 445 18           

�� 449 35 146 33 393 31 205 6   456 1     

�� 357 17 199 26 356 19 340 6         

�� 513 24 248 34 635 35 326 3     784 1   

�� 609 42 248 34 802 27 1184 3 213 2       

�� 563 43 413 54 710 47 559 10 76 1   1073 1   

�� 710 56 508 139 789 46 457 24   831 2 526 2   

�� 549 83 753 120 768 56 572 19 241 5 989 1 630 2 231 1

�� 691 98 802 165 819 100 676 25 150 2     646 2

�� 847 154 811 212 887 120 741 28 210 9     392 1

�� 849 237 820 255 975 130 830 26 247 7 1261 2 666 6 497 6

�� 986 181 887 313 1034 143 1171 33 336 13 979 1 1817 2 508 8

�� 872 143 872 179 1061 88 975 21 387 12 1356 1     

�� 786 67 945 60 1027 58 1439 12 262 12       

�� 989 51 747 63 959 38 1094 11 229 5 1130 1     

�� 1032 85 1097 90 1079 63 1149 22 417 12   914 1   

�� 1099 134 1131 127 1086 91 1300 39 467 18   617 2   

�� 1106 126 1204 148 1225 119 1187 50 370 15     996 7

�� 1161 91 1062 64 1188 88 1462 44 518 11 1906 1 1037 1 889 10

�� 1217 35 1128 36 1279 32 1273 53 452 7 1649 1   1262 4

�� 1192 20 1241 25 1285 12 1512 31   1452 1   1370 7

�� 312 5 1010 9 1226 7 1567 20       990 5

��   1179 1 1732 1 1336 3         

2NlQG 678 36 500 25 1124 18 816 481 301 12 1069 31 560 1 590 24

0HGHO 862 ���� 813 ���� 958 ���� 946 ��� 352 ��� 1082 �� 809 �� 781 ��

0HGHOWDO
nUVPRG�
����� 977 757 1044 801 1142 596 1296 303 388 92 1499 5 856 4 1101 33
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7DEHOO����$QWDO�REVHUYDWLRQHU�VDPW�PHGHOGULIWVWLGHU�SHU�nUVPRGHOO�RFK�REMHNWVODJ��HM�UHGRYLVDGH�L�GLDJUDP�

7LOOYHUNQ�
cU 9lJK\YHO

,QMHNWHULQJV�
PDVNLQ

.RPSDNW�
ODVWDUH 0RELONUDQ

0RWYLNWV�
WUXFN
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�� 896 1               

��                 

��       1225 1     1406 1   

��                 

��       1926 1 1861 1   755 1 1244 1

��         77 1       

��             342 1   

��               52 1

��           634 3   71 1

��         2357 1 2030 3     

��     796 1 2680 1   1467 2     

�� 1242 1       3821 2 1000 7     

��   1125 2 423 1     163 2     

��           1228 2   440 1

��         2856 3     1370 1

��           2958 1     

2NlQG 596 4   325 5 1249 1 477 14 615 13 905 3 411 13

0HGHO 587 � 1125 � 515 � 1770 � 1058 �� 949 �� 870 � 439 ��

0HGHOWDO
nUVPRG�
����� 1242 1 1125 2 610 2 2680 1 2278 7 1087 19 342 1 483 4
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-lPI|UHOVH�DY�603V�UHVXOWDW�RFK�XSSJLIWHU�L�,9/�UDSSRUW�%�����

På samma sätt som för antalet maskiner har en jämförelse gjorts mellan uppgifter om
antalet drifttimmar i IVL-rapport B 1342 från 1999, och de resultat som framkommit
vid SMPs notering av timmätarställningar då antalet observationer varit 9 eller fler.

I tabell 10 redovisas bedömningarna i IVL-rapporten, den av SMP beräknade
medeldriftstiden samt SMPs beräkning av medeldriftstiden för maskiner av årsmodell
1991-2000.

7DEHOO�����'ULIWVWLPPDU�HQOLJW�,9/�UDSSRUW�%�������HQOLJW�603V�EHUlNQLQJ�DY�PHGHOWDO�I|U
VDPWOLJD�PDVNLQHU�VDPW�HQOLJW�603V�EHUlNQLQJ�DY�PHGHOWDO�I|U�PDVNLQHU�WLOOYHUNDGH������±

����.
Avser arbetsmaskiner inom entreprenadverksamhet, bygg- och anläggning
2EMHNW ,9/�

UDSSRUW
603�WRWDOW

PHGHOYlUGH
$QWDO

REVHUYDWLRQHU
603�PHGHOYlUGH

WLOOYHUNQLQJVnU
�����±����

$QWDO
REVHUYDWLRQHU

'XPSHU 1 100 - - - -
7LSSWUXFN 1 200 - -
*UlYPDVNLQ��� 1 050 862 5 454 1 047 2154
/DVWPDVNLQ 1 100 946 980 1 296 303
.RPSDNWODVWDUH 800 - - - -
%DQGODVWDUH 800 - - - -
%DQGVFKDNWDUH 800 - - - -

9lJK\YODU
Ingen

uppgift 587 9 - -

0RELONUDQDU 1 000 - - - -
7HOHVNRSWUXFN 1 000 781 75 1101 33
9lOWDU 800 - - - -
%HOlJJQLQJVPDVNLQHU 800 - - - -

1) Antalet avser summa bandgrävmaskiner, hjulgrävmaskiner och grävlastare

���������	�
�	����

$QWDO�PDVNLQHU
När det gäller antalet jordbrukstraktorer har SMP inte haft tillgång till andra uppgifter
än officiell statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån), dvs samma information som
uppgifterna i IVL-rapport B 1342 baserades på.

Tabell 11 visar hur många traktorer som enligt SCB fanns i trafik vid utgången av år
2000.

7DEHOO�����$QWDOHW�WUDNWRUHU�L�WUDILN�YLG�VOXWHW�DY�nU�����.
1lULQJVJUHQ ,QRP

MRUGEUXN
,QRP

VNRJVEUXN
,QRP�|YULJD

QlULQJVRPUnGHQ
,QRP

KXVKnOOVVHNWRUQ
6XPPD
WUDNWRUHU

$QWDO 140 770 10 804 63 823 110 322 325 719

Det totala antalet traktorer har varit relativt konstant sedan början av 90-talet. När det
gäller traktorer inom jordbruket har det minskat med ca 35 000 sedan 1996 medan
det inom skogsbruket har varit i stort sett oförändrat.
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'ULIWWLGHU

'DWDLQVDPOLQJ

SMP har noterat timmätarställningar och registreringsnummer för totalt 1 107
traktorer i samband med registreringsbesiktningar under åren 1999 – 2002. Uppgifter
om datum för ibruktagande samt om traktorernas effekt har hämtats från bilregistret.
Effekten som anges i bilregistret kan vara mätt enligt olika normer vilket innebär att
den i vissa fall är effekt på kraftuttaget och i andra fall är motoreffekt med eller utan
tillbehör såsom fläkt och pumpar. I samtliga nedanstående uppgifter har ingen
hänsyn tagits till de fel som detta innebär vid beräkning av medeleffekter.

Tabell 12 visar hur många av dessa totalt 1 107 observationer som har utelämnats
från de slutliga beräkningarna och av vilka skäl de utelämnats.

7DEHOO�����2EVHUYDWLRQHU�DY�WLPPlWDUVWlOOQLQJDU�VRP�XWHOlPQDWV�IUnQ�EHUlNQLQJDUQD
2EVHUYDWLRQHU $QWDO
Totalt 1107
Datum för "tagen i trafik" saknas 12
Uppgift om mätarställning saknas 54
Mindre än 50 dagar mellan datum för besiktning och datum för när TR tagits i bruk 10
Datum för i bruktagande senare än besiktningsdatum 26
Datum för i bruktagande samma som besiktningsdatum 4
Effekt och Effektnorm saknas 5
Traktor med i bruktagande datum tiddigare än 1980 10
Orimliga data (troligtvis har TR använts lång innan anmält i bruktagande) 8

.YDUVWnU� ���

De återstående 978 traktorerna var av årsmodell 1980 eller yngre och hade en
”medeleffekt” på 84 kW och det genomsnittliga antalet drifttimmar per år var 500.
Medelåldern på dessa traktorer var 4 år då den beräknades som skillnaden mellan
datum för ibruktagande och datum för notering av timmätarställning (se tabell 14).

5HVXOWDW

Av tabell 13 (se även diagram 3) framgår antalet observationer i olika effektklasser,
drifttimmar i medeltal för dessa observationer samt medelåldern per effektklass.

7DEHOO�����8SSJLIWHU�RP�WUDNWRUHUQDV�PHGHOHIIHNW��PHGHOnOGHU�RFK�PHGHODQWDOHW�GULIWWLPPDU
I|UGHODW�Sn�HIIHNWNODVVHU�

0RWRUHIIHNW $QWDO 0HGHOHIIHNW��N:� 7LP�nU 0HGHOnOGHU�
�

37-48 kW 10 43,6 414 7,7
51-59 kW 100 56,3 425 4,4
60-69 kW 158 64,3 429 4,3
70-79 kW 201 73,6 535 4,4
81-88 kW 184 84,8 445 4,2
90-99 kW 141 94,3 533 2,9
101-109 kW 75 103,8 649 3,7
110-119 kW 42 115,0 595 3,8
121-125 kW 12 124,0 690 3,4
132-139 kW 19 136,6 480 3,9
140-147 kW 16 144,4 457 2,3
154-194 kW 20 178,7 588 3,0
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'ULIWVWLPPDU�nU�I|U�WUDNWRUHU�I|UGHODW�Sn�HIIHNWNODVVHU

414 425 429

535

445

533

649

595

690

480
457

588

0

100

200

300

400

500

600

700

800

43,6 56,3 64,3 73,6 84,8 94,3 103,8 115,0 124,0 136,6 144,4 178,7

0HGHOHIIHNW��N:�

7
LP
�n
U



Delrapport EMMA-projektet
SMP Svensk Maskinprovning AB, delrapport 1

20 (24)

Tabell 14 (se även diagram 4) visar antalet observationer, medeleffekten samt
medelantalet drifttimmar per år fördelat per ”årsmodell” (baserat på uppgift om datum
för ibruktagande).

7DEHOO�����$QWDO�REVHUYDWLRQHU��PHGHOHIIHNW�RFK�PHGHODQWDO�GULIWWLPPDU�I|U�ROLND�nUVPRGHOOHU
�nUVPRGHOO� �GDWXP�I|U�LEUXNWDJDQGH��

�cUVPRGHOO� $QWDO
0HGHO

�HIIHNW��N:� 7LP�nU
81 1 57,0 70
82 1 40,0 134
83 5 68,8 310
84 1 43,0 60
85 3 88,7 498
86 3 106,7 496
87 7 67,4 260
88 10 74,1 484
89 25 68,6 393
90 36 60,3 533
91 33 77,2 385
92 40 73,9 464
93 32 74,8 527
94 87 84,8 512
95 140 88,3 481
96 242 88,2 494
97 263 85,9 518
98 45 86,2 576
99 3 89,0 704

Medel  84,3 500
�� � ����� ����
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2VlNHUKHW

Det kan föreligga en skillnad mellan det faktiska datumet för ibruktagande och det
datum som anmälts till bilregistret. Ju kortare tid som förflutit mellan datum för
ibruktagande och besiktningsdatumet, desto större blir påverkan av ett sådant fel.
Därmed ökar risken för överskattning av antalet driftstimmar med minskande ålder för
traktorn.

Vidare måste man beakta att de traktorer för vilka notering av timmätarställningar
gjort inte är representativa för alla jordbrukstraktorer som är i drift i Sverige. Traktorer
som tagits i bruk under 1980-talet har endast i undantagsfall tekniska förutsättningar
för att kunna registreras som 40 km/h-traktor. De flesta av de traktorer SMP har
granskat har varit från 1990-talet med särskild tyngdpunkt på traktorer tagna i bruk
1994 – 1997. Traktorer från senare år har sålts som 40 km/h-traktorer och har därför
inte behövt registreras om vid en besiktning av SMP.

-lPI|UHOVH�DY�GULIWWLGHU�PHG�WLGLJDUH�WLOOJlQJOLJD�XSSJLIWHU

På samma sätt som för entreprenadmaskiner har en jämförelse gjorts mellan
uppgifter om antalet drifttimmar i IVL-rapport B 1342 från 1999, och de resultat som
framkommit vid SMPs notering av timmätarställningar.

I tabell 15 redovisas bedömningarna i IVL-rapporten samt den av SMP beräknade
medeldriftstiden.

7DEHOO�����'ULIWVWLPPDU�nU�HQOLJW�,9/�UDSSRUW�%������VDPW�HQOLJW�603V�EHUlNQLQJ�IUnQ�QRWHULQJ

DY�WLPPlWDUVWlOOQLQJDU.
'ULIWWLG��WLPPDU�nU

0RWRUHIIHNW ,9/�UDSSRUW 603V�EHUlNQLQJDU $QWDO
REVHUYDWLRQHU

< 37 kW 100 -
37 – 75 kW 350 473 469
> 75 kW 525 509

-lPI|UHOVH�DY�DQWDO�GULIWWLPPDU�I|U�MRUGEUXNVPDVNLQHU�EDVHUDW�Sn�SURGXNWLRQ�RFK
GLHVHOI|UEUXNQLQJ

I Sverige nyttjas för närvarande 2,7 miljoner hektar åkermark (SCB –02) där den
arealmässigt största grödan är slåtter och betesvall. Till jordbruket inköps årligen c:a
288 miljoner liter motordiesel. (Johansson –98). Man kan således göra jämförelsen
att varje hektar åkermark betyder 100 liter förbrukad diesel. Denna diesel förbrukas
dock inte specifikt på åkern utan även vid inomgårdshantering, gödsel- och
foderhantering samt vid snöröjning av vägar. Den diesel som förbrukas används dock
till största delen av jordbrukstraktorer. Övriga förbrukare är till exempel skördetröskor,
lastmaskiner, grävlastare och minilastare inom jordbruket. Torkpannor eldas med
lågskattad eldningsolja och ligger utanför ovan nämnda siffror.
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Mängden diesel som förbrukas av skördetröskor går att beräkna utifrån den areal
som tröskas. Av ovan nämnda 2,7 miljoner hektar åkermark odlas 1,26 miljoner
hektar med en gröda som kräver arbete med skördetröska; spannmål, balj- och
oljeväxter (SCB-02). En skördetröska kan uppskattas förbruka i medeltal 16 liter
diesel per hektar (Data ur projekt EMMA). Tröskningen förbrukar enligt detta
resonemang 20 miljoner liter diesel per år. Kvar för övriga maskiner inom jordbruket
finns då 268 miljoner liter diesel. Om traktorer i genomsnitt förbrukar 10 liter diesel
per timme (antagande baserat på studier inom projekt EMMA) betyder det att det
körs 27 miljoner traktortimmar i Sverige per år inom lantbruket.

Felkällor kan vara att viss biltrafik ryms inom förbrukad mängd motordiesel. Troligen
förbrukas även en viss kvantitet lågskattad eldningsolja i traktormotorer.

Antalet traktorer som används inom jordbruksnäringen är 140 770 st. vilket utgör 43
% av totala antalet traktorer (SIKA-01). Där kan även utläsas att 21 % av totala
traktorbeståndet är 15 år eller yngre. Förutsatt att åldersfördelningen mellan traktorer
använda inom jordbruksrörelsen och övriga näringsgrenar är jämförbar, betyder det
att 29 600 traktorer inom jordbruket är 15 år eller yngre. Enligt diagram 4 är det troligt
att det är dessa nyare traktorer som används flitigast med en årlig arbetstid på 500
timmar per fordon (29 600 x 500 = 14 800 000). Man kan således säga att det är de
30 000 nyaste traktorerna som står för hälften av det totala antalet traktortimmar.
Resterande 110 000 jordbrukstraktorer står för resten av antalet drifttimmar, troligen i
fallande grad med avseende på ålder.

�����������	


När det gäller skogsmaskiner är det svårt att finna information om såväl försäljning av
skogsmaskiner som antalet drifttimmar. De uppgifter som finns att tillgå bygger på
muntlig information från Skogforsk.

Vid Skogforsk uppskattar man att ca 400 – 500 skotare och skördare säljs per år i
Sverige och att dessa används intensivt till dess att de är ca 7 år gamla. De brukar
då ha använts ca 20 000 timmar vilket i snitt innebär 3 000 h/år. En överslagsmässig
beräkning säger då att 500 skotare per år som används i 7 år bör innebära att totalt 3
500 skotare och skördare är i drift och brukas intensivt i det professionella
skogsbruket (kombinerade jord- och skogsbruk är inte medräknade i det
ovanstående). Utöver dessa 3 500 maskiner finns naturligtvis fler som används
mindre intensivt men någon tillförlitlig information om dessa har inte stått att finna.

-lPI|UHOVH�PHG�WLGLJDUH�WLOOJlQJOLJD�XSSJLIWHU
I tabell 14 visas maskinantal resp. drifttimmar enligt IVL-rapport B 1342 från 1999.

7DEHOO�����$QWDO�VNRWDUH�RFK�VN|UGDUH�VDPW�GULIWWLPPDU�I|U�GHVVD�HQOLJW�,9/�UDSSRUW�%������
0RWRUHIIHNW��N:� $QWDO 'ULIWWLPPDU��nU

6N|UGDUH 75 - 130 1 000 2 300
6N|UGDUH 130 - 560 1 000 2 300
6NRWDUH 75 – 130 2 400 2 300

Uppsala i december 2002
SMP Svensk Maskinprovning AB
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Källor:

-DNREVVRQ��1�,�������8SSVNDWWDW�EHVWnQG�DY�HQWUHSUHQDGPDVNLQHU�L�6YHULJH�nU
������0DVNLQHQWUHSUHQ|UHUQD��0XQWOLJW�PHGGHODQGH�

-RUGEUXNVVWDWLVWLVN�nUVERN�������6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ�6WRFNKROP�

-RKDQVVRQ�6��������)|UVWXGLH�DY�HQHUJLIO|GHQ�RFK�HQHUJLXWQ\WWMDQGH�Sn
VSDQQPnOVJnUGDU�L�0HOODQVYHULJH��-RUGEUXNVWHNQLVND�LQVWLWXWHW��8SSGUDJVUDSSRUW�

)RUGRQ�YLG�nUVVNLIWHW������������6WDWLVWLVND�PHGGHODQGHQ��7.���60������6,.$�
6WDWLVWLVND�&HQWUDOE\UnQ�

/|IJUHQ��%���8SSVNDWWQLQJDU�JlOODQGH�DQWDOHW�VNRJVPDVNLQHU�RFK�GULIWWLPPDU�I|U
GHVVD�nU�������6NRJIRUVN��0XQWOLJW�PHGGHODQGH�

3HUVVRQ�.��RFK�.LQGERP�.���������.DUWOlJJQLQJ�DY�HPLVVLRQHU�IUnQ�DUEHWVIRUGRQ
RFK�DUEHWVUHGVNDS�L�6YHULJH��5DSSRUW�%�������,9/�


