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Sammanfattning 

Utgångspunkten i denna uppsats är att miljömedvetenheten i världen har ökat vilket har fått 

många företag att tvingas anpassa sin produktion efter de nya lagkrav som uppkommit. En av 

de tuffast påverkade branscherna är fordonsindustrin där motorproducenterna pressas till att 

reducera utsläppsnivåerna av framtagna motorer till en bråkdel av vad de tidigare varit. Syftet 

med denna rapport är således att undersöka vilka tekniska lösningar dessa företag nyttjar för 

att producera miljövänligare dieselmotorer samt vilka metoder de anser vara lämpliga för 

framtida forskning. Rapporten innefattar dessutom en undersökning huruvida 

åkerier/bussbolag/privatpersoner som använder dessa företags dieselmotorer är villiga att 

betala extra för ett miljövänligare fordon.  

Metoden för att ta fram material till att framställa denna rapport innefattar en omfattande 

litteraturstudie av rådande tekniker, en intervjustudie med företagsrespondenter och experter, 

samt en enkätstudie för att undersöka hur kunderna till de motorutvecklande företagen 

prioriterar miljövänligare dieselmotorer. Intervjustudien bestod av intervjuer med Volvo, 

Scania, Drivetrain Sweden AB, Alfdex (ett samarbete mellan Alfa Laval och Haldex), Haldex 

Concentric, Clean Oil Technology samt Andreas Cronhjort (lektor inom 

förbränningsmotorteknik på Kungliga tekniska högskolan). Enkäterna delades ut 

slumpmässigt till 62 åkerier/bussbolag samt 88 privatpersoner. 

Det huvudsakliga och uppseendeväckande resultatet som framkom var att företagens 

forskning tidigare i huvudsak fokuserat på att upprätthålla de lagkrav på att reducera 

utsläppen av kväveoxider och partikelutsläpp men att de i framtiden istället kommer att lägga 

stor vikt vid reduktion av koldioxidutsläpp. Den huvudsakliga anledningen till varför företag 

förutspår att nya lagkrav inte kommer kräva reducering av kväveoxid- och partikelutsläppen, 

men istället CO2 reducering, är för att de förstnämnda redan präglas av extremt höga krav och 

det blir inte längre samhällsekonomiskt riktigt att vidare snäva till de krav som Europalagarna 

tillhandahåller (se teoretisk referensram). Fokus har således tagit en tvärvändning och 

företagen måste anpassa sin produktion och de planerar i framtiden att nyttja nya metoder än 

de tidigare begagnat.  

De tekniska lösningar som i framtiden lär bli aktuella för att reducera koldioxidutsläpp är att 

förbättra effektiviteten i motorn. Detta kan göras genom att ”gå ner mot gränserna”, öka 

trycket i motorn, minska friktionen på motorns komponenter, välja rätt material, förbättra 

bränslet, ta hand om överbliven värme, samt applicera hybridisering. Många nischföretag har 

skapats för just detta syfte (att reducera CO2 utsläppen) och således har intervjustudien 

inkluderat ett par sådana.  

Analysen i föreliggande rapport påvisar att benägenheten att betala extra för en miljövänlig 

motor är tämligen liten. Dock noteras att åkerier och bussbolag tycks vara mer välvilliga att 

betala för miljön och prioriterar den högre än privatpersoner. Troligtvis är detta för att 

företagen anser sig kunna tjäna pengar på att titulera sig miljövänliga. Dessutom 

tillfredsställer den tidigare nämnda trenden mot koldioxidutsläppen kundernas behov eftersom 

de, enligt enkätundersökningen, prioriterar bränsleekonomi högt.  

 

 



II 

 

Abstract  

The elementary acknowledgement that the present report is based upon is the fact that the 

environmental awareness in the world has risen which forces many companies to adapt their 

production to the current demands. One of the most affected industries is that of vehicles 

where the engine manufacturers ought to reduce the emission levels of produced engines to a 

fraction of the previous ones. The purpose of this report is thus to examine what technical 

solutions these companies utilize to produce more environmentally friendly engines, and 

investigate which methods that seem interesting for future development. The report also 

includes an analysis of whether hauliers/buss-companies/individuals which employ these 

companies’ diesel engines are willing to pay extra for an environmentally friendly engine.  

The method to convey sufficient material to write this report includes an extensive studie of 

published literature of existing techniques, interviews with representatives from different 

companies and experts, and a written enquiry handed out randomly to 62 hauliers and 88 

individuals. Interviews were held with Volvo, Scania, Drivetrain Sweden AB, Alfdex(a co-

operation between Alfa Laval and Haldex), Haldex Concentric, Clean Oil Technology, and 

Andreas Cronhjort(senior assistant master in internal combustion engine technique at Royal 

Institute of Technology in Sweden). 

The essential and remarkable result which previously described method enhanced was that the 

current research that companies invest in has mainly focused on maintaining the laws on 

reduction of nitrogen-oxides and particulate matter but now has shifted focus to reduction of 

carbon-dioxide emissions. The main reason for why companies predicts that new laws won’t 

deal with further reduction of NOx and PM emissions buth rather that of CO2 is because the 

previous are incused with extremely high demands and further reductions wouldn’t be 

fortunate to the world-economy. Thus, the focus has shifted radically and the companies must 

adapt their production. Therefore, in the future, they are planning for new methods than those 

previously used. These new methods that are researched about are declared for in the result- 

and analysis section of this report.  

The technical solutions that, in the future, will be useful to reduce the emissions of carbon 

dioxide are to increase the efficiency in the engine. This can be done through increasing the 

pressure in the engine, decrease the friction, choose better materials and fuel, absorb the 

energy in the exhaust-heat, and apply hybridization. Many niche-companies have been created 

due to the stated purpose (to reduce carbon dioxide emissions) and thus the study comprises 

interviews with such companies.   

The analysis in this report demonstrates that the propensity to pay extra for an 

environmentally friendly engine is fairly small. Furthermore it is noted that hauliers and bus 

companies seem to be more benevolent to pay for the environment and prioritises it higher 

than individuals. Probably this is because companies believe they can make money on calling 

themself environmentally friendly. In addition, the previous trend towards CO2 emissions 

satisfied customer needs since, according to the enquiry, they prioritize fuel economy high.     
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Förord 

 

Föreliggande rapport är en kandidatexamensuppsats inom teknik och management för 

Kungliga tekniska högskolan. Arbetet har givit oss en bredare insyn på utvecklingen av 

dieselmotorer samt skapat ett större intresse för miljöfrågor vilket förut inte existerade i 

samma utsträckning.  

Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare, Jan-olof Svebeus, för givande möten 

samt ett bra stöd och ledning. Vi vill även tacka de företagsrespondenter och övriga personer 

som ställt upp på intervjuer för att ge oss underlag att skriva denna rapport. 

 

Stockholm 2011-05-02 

Linus Lindström  

Claes Eriksson 
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Nomenklatur 

 
 

DWI Direct water injection, insprutning av vatten i samma pump som 

bränslet 

NOx  Kväveoxid 

PM  Particulate matter (partikelutsläpp) / partiklar 

EGR  Exhaust gas recirculation. System för återföring av avgaser 

CASS Combustion air saturation system. System för att mätta luften efter 

compression. 

SCR  Selective catalytic reduction. En slags katalysator. 

COT  Clean Oil Technology, företag som utvecklar tekniska lösningar 

Primära metoder Tekniska lösningar för att reducera utsläppen innan förbränningen 

sker 

Sekundära metoder Tekniska lösningar för att reducera utsläppen efter förbränningen 

sker 

Dieselmotor Intern förbränningsmotor som använder värmen från komprimerad 

luft för att förbränna bränslet.  
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1. Inledning 

1.1 Problem och bakgrund 
I dagens samhälle har det blivit viktigt för företagen att skapa miljövänliga produkter samt ha 

en miljövänlig produktion. Föreliggande uppsats kommer att behandla den första av dessa två 

punkter. Numera ställer kunderna krav på producenterna att produkterna skall vara 

miljövänliga för att köpet skall genomföras. Följaktligen blir miljöaspekterna också en 

ekonomisk fråga. Miljöarbete främjar således teknisk utveckling såväl som ekonomi och 

miljön.  

Fordonsindustrin påverkar den globala uppvärmningen och därmed blir det extremt viktigt 

med miljöarbete just i denna bransch. År 1897 uppfanns dieselmotorn och är i dagens läge en 

väldigt etablerad motortyp i fordonsindustrin. Eftersom den ger en hög effekt är den 

användbar för stora fordon som t.ex. lastbilar.  

Medialt finns nu ett extremt stort intresse för miljövänliga produkter. Historiskt sett är detta 

miljötänkande tämligen nytt. Ett internationellt genombrott i denna omdiskuterande fråga var 

år 1988 då IPCC startade. IPCC, intergovernmental panel on climate change, är FN:s 

klimatpanel där olika regeringar utvärderar rådande forskning inom klimatförändring. År 

1997 tecknades kyoto protokollet; UN:s ramverk för att bekämpa global uppvärmning. Al 

Gore och IPCC tilldelades år 2007 nobels fredspris för sitt arbete för hållbar utveckling.  

1.2 Syfte  
Huvudsyftet med rapporten är att undersöka dieselmotorindustrin och kartlägga vilka tekniska 

lösningar företag i framtiden kommer att använda för att gagna en hållbar utveckling. 

Sekundärt så skall även de rådande tekniska lösningarna undersökas. Vi ämnar utreda i hur 

stor utsträckning miljöarbetet genomsyrar deras arbete; alltså hur hög prioritet det har. Syftet 

innefattar dessutom ekonomiska aspekter, som att undersöka hur kundernas beteende 

gentemot miljöfaktorerna, samt om det finns någon skillnad på hur privatpersoner prioriterar 

miljön vid bilköp gentemot hur åkerier (dieselmotorproducerande företags kunder) prioriterar 

vid lastbilsköp. Men eftersom att företagen redan har en uttalad miljöpolicy och drivkrafter 

bakom miljöarbetet är tämligen kartlagda har de tekniska lösningarna kvarstannat som det 

primära målet. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att grundligt analysera de lagar och regler 

angående utsläpp som finns. Istället kommer studien att undersöka det förbättringsarbete som 

företagen brukar för att skapa miljövänliga dieselmotorer. Fokus kommer alltså att 

ligga på de tekniska lösningar som dieselmotorproducerande företag 

brukar för att generera motorer som inte är skadliga för miljön och om företagen upplever en 

förändring av kundernas beteende. Vi kommer heller inte att analysera tillverkningsmetoderna 

som företagen använder sig av eller vilka drivkrafter som finns bakom miljöarbetet eftersom 

dessa anses vara tämligen kartlagda. Anledningen till denna avgränsning är att, enligt Volvos 

årsrapport, för just motortillverkning(fordonsindustrin) består 80-90% av den sammanlagda 

miljöpåverkan av just användning av produkten. Själva tillverkningen blir således sekundärt 

för att främja miljön och därför ligger det utanför ramarna för denna rapport.  
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2. Metod 

Metoden för denna studie kommer här att presenteras.  

2.1 Intervju- och enkätstudie 
Som huvudsaklig metod för att samla relevanta data och konkretisera den litteraturstudie som 

genomförts blev valet att genomföra intervjuer med personer på lämpliga företag. Dock inses 

att det främst är de stora företagen som har en uttalad miljöpolicy och jämförelsen blir således 

ett sekundärt syfte med rapporten. Valet av intervjuobjekt har fallit på Volvo, Scania, 

Drivetrain Sweden AB, Clean Oil Technology och sedan två intervjuer på Haldex; en i deras 

koncern Haldex Concentric samt en på Alfdex (ett samarbete med dem och Alfa Laval). 

Anledningen till detta val är att Volvo och Scania båda är etablerade producenter/utvecklare 

av dieselmotorer och kommer således kunna ge en vedertagen och fokuserad bild av hur 

arbetet ser ut på de största svenska företagen. Halvvägs in i studien noterades en tydlig 

framtidstrend mot reduktion av koldioxidutsläpp istället för det tidigare fokuset. Således 

valdes ett flertal små nischföretag som satsar på just CO2-reduktion att intervjuas då de 

förutspått denna kommande trend. Därigenom kan visionen av hur arbetet för hållbar 

utveckling ser ut breddas, genom att kontrastera dessa stora, dominerande företags(i Sverige) 

metoder gentemot nischade företag som Clean Oil Technology, Alfdex och Haldex samt få 

kompletterande information av en lektor på kungliga tekniska högskolan i Stockholm. 

Anledningen till det höga antalet intervjurespondenter är att resultatet då kommer bli brett och 

således innefatta all information som kan tänkas behövas. 

I tillägg till ovan skall en kartläggning av kundbehovet för miljövänliga motorer ser ut 

framställas. Det vill säga, är den ständiga utvecklingen av dessa tekniska lösningar verkligen 

nödvändig? För att besvara denna fråga genomfördes en enkätundersökning med 

Scanias/volvos kunder(åkerier, bussbolag) samt till privatpersoner. Enkäten skickades ut till 

slumpmässigt utvalda företag och privatpersoner.  Huvudsyftet med detta var även att 

tydliggöra om det finns någon skillnad på hur företag, som har allmänhetens ögon på sig, 

resonerar gentemot privatpersoner.  

Valet av respondent på de olika företagen är också viktigt. Intervjuerna bör ske med någon 

med ansvar för, eller stor kunskap om det miljöarbete som försiggår på företaget för att 

personen i fråga skall kunna ge representativa svar på intervjufrågorna. Intervjumetoden är 

vald som semistrukturerad för att ge respondenterna större möjlighet att själva specificera vad 

som är relevant inom ramen för rapporten. Förhoppningsvis är detta det bästa alternativet 

eftersom detta minskar risken för att resultatet blir ofullständigt; alltså att något väsentligt i 

deras miljöarbete missas. En intervjuguide kommer framställas innan intervjun med lämpliga 

frågor som ger passande resultat till rapporten. 

2.2 Tidigare forskning och analys av data 
Det insamlade materialet skall bearbetas och sedan kompletteras med väsentlig tidigare 

forskning inom området. För att intervjuerna skall bli givande är det viktigt att vi har en bred 

teoretisk referensram inför dessa. Hypotesen är att mycket tidigare forskning finns inom 

ramen för studien och således kommer den teoretiska delen ha mycket plats i föreliggande 

rapport. Den nödvändiga och grundläggande informationen om miljöarbete för dieselmotorer 

samlades in på biblioteket, i artiklar och på internet. Slutligen är uppgiften att analysera de 

resultat som påträffats.  
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3. Teoretisk referensram 
I denna del har vi för avsikt att skapa grundläggande kunskaper om dieselmotorn och om 

existerande metoder för att på bästa sätt kunna driva analysen av intervjuresultaten.  

Syftet med miljöarbetet som de diselmotorutvecklande företagen applicerar är att reducera 

fyra huvudsakliga utsläpp: kväveoxider, kolväten, partiklar (Particulate matter – PM) och 

koldioxid (mycket ringa i dieselavgaser [5] – 1 liter diesel ger upphov till 2.48 kilo fossil 

koldioxid [13]).   

För närvarande finns ett antal metoder för att minska den miljöpåverkan som dieselmotorerna 

står för. Det största problemet med dessa är att de konstant präglas av en avvägning mellan 

utsläpp av Partiklar (PM) och kväveoxider (NOx). Uppkomsten av NOx står i direkt 

proportion till den temperatur som nyttjas i förbränningskammaren - högre temperatur i 

kammaren resulterar i större utsläpp av kväveoxid. I kontrast till detta ger en lägre 

förbränningstemperatur en snabbare formation av PM. Anledningen till detta är att en låg 

temperatur vid förbränningen resulterar i en ofullständig förbränning. 

Vidare är bildandet av kolväten ett stort miljöproblem [5]. Enligt Scanias bok, “Dieselmotorn 

och miljöfrågan” [5], finns det tre huvudsakliga problem som orsakar dessa. Ultra lean, som 

innebär att “bränsle som sprutas in först i cylindern |…| inte brinner när huvuddelen av 

bränslet brinner”. Detta är på grund av att bränslet späds ut med luft och då fås en fördröjning 

av tändningen. Det andra problemet är väggvätning; en del av dieseloljan blir placerad på 

väggen i förbränningskammaren, vilket resulterar i att förbränningen upphör. Det sista 

problemet som skall lösas är reduktionen av säckvolymen, det vill säga volymen bränsle som 

efter insprutning kvarstannar och förångas efter förbränning. 

De tillvägagångssätt som för närvarande används för att reducera utsläppen och lösa de tre 

ovan nämnda problemen delas in i primära och sekundära metoder [5]. Med primära metoder 

avses förfaranden inrättade innan förbränningen sker; alltså att förändra 

förbränningsprocessen och på så sätt minska PM- och kväveoxidutsläppen. Sekundära 

metoder anspelar således till metoder att rena utsläppen efter förbränning.  

3.1 Allmän beskrivning av dieselmotorn och dess funktionalitet 
Detta avsnitt skall förtydliga hur en dieselmotor fungerar och därmed också åskådliggöra var 

de tekniska lösningar som presenteras under denna teoretiska referensram kan hittas. Det är 

alltså ett sammanhang till de tekniska lösningarna. 

Dieselmotorn licenserades år 1898 av Rudolf Diesel och bygger på principen för 

förbränningsmotorer. Det är, med andra ord, en ”arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer 

vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till 

mekaniskt arbete” [12]. Förbränningen i en dieselmotor sker internt, i en så kallad 

förbränningskammare, och den använder värmen från kompression för att starta antändningen 

till skillnad från bensinmotorn som använder gnistbildning för att starta densamma. I en 

dieselmotor tillförs bränslet i kompressionsfasen slutskede. 

Hur fungerar då denna motor, rent praktiskt? Principen bygger på att luft komprimeras i en 

turbocharger (se 3.2.1) för att sedan, om så önskas, mättas med ett så kallat ”combustion air 

saturation system” (se 3.4.1). Man kan även använda sig av ”aftercooling” (se 3.2.2) innan 

bränslet sprutas in där bränslet blandas med vatten och genom detta kan man utvinna fördelar. 

Därefter skall denna luft sprutas in i samband med bränslet vilket kan ske på många olika sätt, 

tex genom ett ”common rail system”(se 3.2.3). Ett annat exempel är att använda DWI (se 

3.2.4), ”direct water injection”, där vatten sprutas in i förbränningskammaren i samma 
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insprutningspump som bränslet. Det kan vara fördelaktigt att öka trycket som bränslet sprutas 

in med (se 3.2.5), samt reglera den timing som luften sprutas in med (se 3.2.6). 

Då bränslet och luften sprutats in i förbränningskammaren startar antändningen genom den 

höga kompressionsenergin som finns hos luften. Således är det lämpligt att alternera 

temperaturen med vilken förbränningen sker för att öka/minska graden av fullständig 

förbränning. Det är även viktigt att förbränningskammaren har en optimal design (se 3.2.7). 

De förbrända avgaserna förs ut ur förbränningskammaren. Med en EGR teknik, Exhaust gas 

recirculation (se 3.4.2), kan dock en del av avgaserna, med stora fördelar, återföras till början 

av insprutningen. Övriga avgaser kommer att fortsätta in i en reningsprocess där de strömmar 

genom en katalysator (se 3.3.1) och eventuellt ett partikelfilter (se 3.3.2). För en schematisk 

bild över de tekniska lösningarna, se bilaga 4. 

3.2 Primära metoder – lösningar för att reducera utsläppen innan förbränning  
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för tekniska lösningar placerade före förbränningen som 

genomförd teoristudie påvisat aktuella.  

3.2.1 Turboförbättringar  

Under denna rubrik faller även utvecklingen av turbos, vilka ökar effekten som dieselmotorn 

ger. Statistiskt sett kan även partikel- och NOx- utsläppen reduceras med 33 % [11]. Detta 

eftersom att de dieselmotorutvecklande företagen, med hjälp av denna gaskompressor som 

drivs av en turbin som i sin tur drivs av avgaserna som motorn genererar, kan alstra en hög 

effektivitetsgrad och samtidigt ett högre insprutningstryck och – temperatur [1]. Således kan 

företagen utan nackdelar öka andelen införd bränsle och framställa en kraftfull dieselmotor 

(se figur 1). För att effektivisera bränsleförbrukningen kombineras ofta turbon med 

laddluftkylning/aftercooling eftersom att turboaggregatets värmeutveckling har en tendens att 

värma upp insugsluften. Varm luft har lägre densitet, vilket inte är önskvärt då det sänker 

mängden syre per volymenhet.  

 

Figur 1:  Illustration av relationen mellan NOx och bränsleförbrukning då timingen av 

insprutning alterneras och en laddluftskylare används. Tydligt är hur användning 

av laddluftskylning i kombination med tidigare insprutning är det ultimata 

alternativet. [1] 

3.2.2 Aftercooling 

Idén bakom water-in-fuel emulsions, eller efterkylning, är tämligen enkel. Skapas en 

blandning mellan vatten och bränsle (diesel) resulterar det i en fuktigare vätska vilket i sin tur 

gör att temperaturen i förbränningskammaren minskar [11]. Tekniskt sett innebär metoden att 

vatten och diesel sprutas in genom samma system. Emulsion refererar till situationen då den 

dispergerade fasen (vatten) introduceras till den likvida fasen (diesel). Det finns dock 
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nackdelar med föreliggande metod. Emulsion är en svårhanterbar process och för höga 

vattenmängder, vilka skulle gett bättre reduktion av kväveoxid, leder till instabilitet. 

Dessutom, när full kraft eftertraktas är det lämpligt att inte blanda ut bränslet. Detta skulle då 

ge motorn låg effektivitet, vilket inte är önskvärt [11]. 

3.2.3 Insprutningssystem 

En märkbar positiv effekt av utsläppen kan fås genom att alternera det system som används 

vid insprutningen. Litteraturstudien påvisar att med dagens teknologi är ett så kallat ’common 

rail’ system väl begagnat. Skillnaden mellan denna och ett konventionellt injektionssystem är 

att den är elektroniskt/hydraliskt styrd istället för mekanisk. Dessutom har common rail ett 

konstant tryck i insprutningen av bränsle medan det traditionella, mer vedertagna systemet, 

inte har ett konstant flöde. Således kan trycket varieras beroende på maskinlast och 

lufttillgång för att skapa ett effektivt system som förbrukar mindre bränsle. Anledningen till 

tryckförändringsförmågan är att bränslet lagras under högt tryck i ’common railen’. [3] 

Rent tekniskt får trycket nålen att tryckas mot sitt säte och insprutningen startar ”då en 

magnetspole öppnar en servoventil” [3]. Med detta system avses att eliminera rökbildning vid 

start och under körning av motorn. Detta sker eftersom att det konstanta trycket kan förbränna 

allt bränsle, och således reducera utsläppen.  

3.2.4 DWI – Direct water injection 

Denna metod syftar till att injektera vatten i samma insprutningspump som bränslet vilket har 

betydligt större slagkraft mot avgaser jämfört med emulsion-metoden ovan nämnd. Detta 

eftersom den sistnämnda kräver en bestämd relation mellan andelen vatten och diesel. 

Munstycket där injektionen sker är ansluten till två nålar; en för vatten, en för diesel. För att 

på lämpligt sätt sänka temperaturen i förbränningskammaren startas insprutningen av vattnet 

före den av bränslet. Timingen av insprutningen är avgörande (se figur 2) och kontrolleras 

således elektroniskt. En högtryckspump används för att skapa rätt tryck vid injektionen av 

vattnet till munstycket. [1] 

Diagrammet nedan illustrerar hur insprutningen av vatten/bränsle bör ske och bilden bredvid 

hur principen för DWI ser ut. Nackdelen med direct water injection är en, visserligen tämligen 

liten, ökning av bränslekonsumptionen. Men med direct water injection kan mängden utsläppt 

kväveoxid reduceras med 50-60 % [1]. Dock bör inses att andelen reducerade utsläpp står i 

direkt proportion till andelen vatten som används. Andelen vatten bör maximalt vara 50 % av 

andelen bränsle [2]. 

 

 

Figur 2:  Den vänstra bilden ger uttryck för hur principen DWI egentligen ser ut emedan 

den högra återger hur insprutning av vatten lämpligast skall ske för att 

åstadkomma högsta möjliga tryck. [1] 
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3.2.5 Insprutningstryck 

Ytterligare en metod för att åstadkomma en förändring av utsläppen är att reglera det tryck 

som bränslet sprutas in med. Metoden motverkar effektivitetsförluster eftersom den förbättrar 

atomiseringen av insprutat bränsle och utnyttjar tillgänglig luft bättre. Således ger ett ”högre 

insprutningstryck |...| högre turbulens och därmed mindre kvarvarande partiklar vid slutet av 

förbränningen” [5]; vilket alltså betyder en mer komplett förbränning.    

3.2.6 Insprutningstiming  

En av de mest elementära och enkla metoderna för reduktion av kväveoxid- och PM-utsläpp 

är att senarelägga insprutningen av bränsle. Studier [4] visar att om injektionen sker senare, 

uppskjuts antändningen eftersom trycket och temperaturen i förbränningskammaren är lägre. 

Som tidigare konstaterat ger en lägre temperatur ett avtagande av kväveoxidutsläppen, vilket 

påvisas i figur 3 nedan. Genomförd litteraturstudie visar dock att reduktionen för denna metod 

inte är betydande, ca 10-20 % [1]. Nackdelen med denna senareläggning blir följaktligen att 

effektiviteten av en bestämd mängd bränsle minskar och att PM-utsläppen blir större (se 3.1.2 

för en metod att kompensera effektivitetsförlusten), vilket kan åtgärdas genom EGR-teknik 

som tas upp senare.  

 
Figur 3:  Utredning om hur en tidigarelagd bränsleinsprutning, alltså vid 20 respektive 16 

grader bTDC (before top dead center), kan öka temperaturen i 

förbränningskammaren och således ge en snabbare och mer komplett förbränning 

[4].  Med ”dead center” avses läget för kolven längst bort från, eller närmast, 

vevaxeln. 

3.2.7 Förbränningskammarens design 

Designen av kammaren är viktig och en rotation av bränslet i denna är önskvärt för att åtgärda 

väggvätningen [5]. Ytterligare en metod för att reducera väggvätningen är att öka antalet 

spridarhål, alternativt att göra dem mindre. Dessutom är geometrin och designen av 

kammaren avgörande för de totala utsläppen. Till exempel bör spridarens position och 

geometri ses över [5]. 

3.3 Sekundära metoder – lösningar för att reducera utsläppen efter förbränning 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för tekniska lösningar placerade efter förbränningen som 

genomförd teoristudie påvisat aktuella.  

3.3.1 Katalysisk omvandling 

Katalytisk omvandling, ett koncept som först introducerades i dieselmotorer på 90-talet, 

påskyndar en redan existerande, gynnsam, reaktion mellan två eller flera komponenter i 

avgasutsläppen [5]. Dessa reaktioner är förekommande även utan en katalysator men den 

genererar större påverkan på avgaserna. För att bli effektiv behöver gasen snabbt komma i 

kontakt med katalysatormaterialet, som i övrigt ofta är gjord av platina eller rodium. Den 

vanligaste katalysmetoden är SCR, Selective Catalytic Reduction. Här injiceras en 

urea/vattenlösning i avgassystemet efter det att avgaserna lämnat motorn. När lösningen 

blandas med gaserna formas kväve och vatten [14]. Vid injektion av för mycket lösning fås en 
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så kallad ”ammonia slip” vilket skapar en stark odör av ammoniak från motorn. Dock är 

reduktionen av NOx beroende av andelen injicerad lösning [14].  

Nackdelen med de konventionella metoderna är att avgasernas värme får partiklarna att 

kopplas samman till större partiklar vilket i sin tur kommer reducera katalysatorarean av 

ädelmetaller och de fördelaktiga reaktionerna minskar. Nyligen har nanoteknologi börjat 

användas (se figur 4) i vilken de ädla metallpartiklarna individuellt är inbäddade i 

basmaterialet[6].  

 

 

 

Figur 4:  Förtydligande hur nanoteknik används för att skapa en bättre katalysator som 

hämmar den termiska inverkan och erbjuder en betydande förbättring av 

syreupptagningen vilket ökar reningen av utsläppen. [6] 

3.3.2 DPF – Mekanisk avskiljning 

DPF, diesel particulate filter, är ett partikelfilter filtrerar bort partiklar som bildas i motorn. 

Till skillnad från katalysatorn tvingar en DPF gasen genom ett filter. Det finns ett antal filter 

som används på marknaden och de är utformade efter filtreringsförmåga, minimal 

tryckminskning, låg kostnad, livslängd och passform. Företagen kan avlägsna väldigt mycket 

partiklar med en DPF, men den största nackdelen blir då ett stort tryckfall [5].  

För att få bort de partiklar som fastnar i filtret måste företagen antingen använda sig av 

utbytbara filter eller alternativt bränna upp partiklarna vilket kräver ytterligare bränsle. Därför 

placeras ofta katalysatorn i partikelfiltret för att oxidera kolväten och koldioxid [5]. Genom ny 

teknik har företagen dock lyckats framställa en molekylstruktur som tillåter rörelse av lagrat 

syre i själva katalysatorn. Detta leder till ytterligare partikelförminskning på grund av extra 

tillgängligt syre samt en reducering av bränsle som krävs för att bränna bort de partiklar som 

fastnat i fällan/filtret.  

3.4 Framtida utveckling av tekniska lösningar 
Det finns utvecklingspotential i ett fåtal av de tidigare nämnda metoderna, t.ex. katalysatorn. 

Dock, eftersom många av de tidigare berörda metoderna redan är ”fullt” utvecklade, är det 

viktigt att hitta områden inom vilka det fortfarande finns utvecklingspotential.  

3.4.1 CASS – Combustion air saturation system 

Likt DWI är combustion air saturation system, CASS, en metod som genom introduktion av 

fukt sänks topptemperaturen under förbränningen. I detta fall försöker företagen sänka 

temperaturen redan innan luften nått förbränningskammaren, men efter turbokompressorn (se 

figur 5), för att reducera utsläppen av NOx. Hur stor reduktionen av utsläppen blir beror helt 

på volymen vatten som injiceras i luften. Företagen kan dock med fördel, gentemot DWI, med 

denna metod bruka en betydligt högre andel vatten och på så sätt reducera utsläppen av 

kväveoxid med 60 % [2].  
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Figur 5:   Bilden ovan exemplifierar hur ett Combustion air Saturation System kan se ut.  

Den komprimerade luften från turbon, med hög temperatur, förångas och 

inträder i cylindern där det kalla vattnet reducerar dess temperatur till dess att 

lösningen är mättad. Därefter höjs temperaturen igen av högtempererat vatten 

för att kunna filtrera bort partiklar, och sedan kyls gasen på nytt till mättnad. [1] 

3.4.2 EGR – Exhaust gas recirculation 

EGR, en avgasreningsteknik som först utvecklades på 1970-talet, är fortfarande ett relevant 

framtida forskningsområde för att vidare minska utsläppen. Vederbörande metod fungerar 

genom att företagen via ventiler för tillbaka avgaser till luftintaget. På så sätt kommer 

kväveoxid – som bildas i kammaren – att reduceras. Detta då de tillbakaförda avgaserna är 

inerta på grund av mängden koldioxid de innehåller. Detta leder till att 

förbränningstemperaturen minskas eftersom att volymen minskas, och då blir det sämre 

förbränning. Enligt studier [1] kan 40-50 % av kväveoxidutsläppen elimineras med hjälp av 

denna metod; utan signifikant ökning i bildandet av PM.  

För att på ett maximalt sätt utnyttja EGR-systemet behövs en optimal design, som tillåter att 

(likt tidigare beskrivet) en efterkylare kan placeras innan de omdirigerade avgaserna förs 

tillbaka in i förbränningskammaren. Är designen optimal, förhindrar inte omdirigeringen att 

heta avgaser värmer upp luften som förs in via luftinsuget. [1] 

3.5 Miljöpolicy 
ISO 14000 är internationella standarder som företag, myndigheter och samhälle kan använda 

sig av för att minimera arbetssättets negativa påverkan på miljön, följa gällande 

lagar/förordningar, och andra miljöinriktade krav.  

Europeiska utsläppsnormer är kontinuerligt föränderliga gränser för avgasutsläpp. Således 

arbetar motorutvecklande företag konstant för att anpassa sig till de nya lagar som inträder 

genom att skapa nya, miljövänligare fordon. Normerna genomsyras av ett exponentiellt 

avtagande av utsläppen och därför måste företag lägga allt mer pengar på forskning och 

utveckling för att upprätthålla dem. Nuvarande Europeiska lagar kallas Euro VI och de 

Amerikanska kallas EPA 2010 vilka representeras av följande kvadrant.  



9 

 

 

Figur 6:  Föreliggande bild illustrerar hur de europeiska och amerikanska (EPA) 

lagstiftningarna ständigt ökar kraven på mindre utsläpp av både PM och NOx. 

[10] 
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4. Resultat av intervju-, och enkätstudie 
Följande avsnitt åskådliggör de viktigaste resultaten av den omfattande enkät- och 

intervjustudie som genomförts.  

4.1 Scania 
Företaget är världsledande inom produktion av lastbilar och dess tillbehör. Scania har över 

35 000 anställda i ett hundratal olika länder, grundades år 1891 och bedriver sin verksamhet i 

Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Cirka 2 600 av de anställda arbetar med 

forskning och utveckling, där stor vikt läggs på miljöfrågor.  

Intervjun genomfördes med Roger Olsson, chef för en av Scanias sektioner för 

motorutveckling. Sektionen ansvarar främst för prestanda och emissioner och optimerar 

dieselmotorerna med avseende på dessa funktioner samtidigt som rätt kombination av 

mjukvara och hårdvara väljs. Företagsrespondenten har arbetat på företaget i elva år, och 

studerade på Kungliga tekniska högskolan  

Scanias arbete för att främja miljövänliga dieselmotorer syftar främst till att behandla 

emissionerna vid källan, att utveckla de primära metoderna, för att sedan komplettera detta 

med olika efterbehandlingar. Då lagstiftningen Euro III gällde klarades den genom enbart 

primära metoder; styra insprutningen och förändra cylinderns design (se 3.2.7). När Euro IV 

sedan applicerades klarade företaget inte längre detta utan var tvungen att lägga till 

efterbehandlingar; EGR-teknik (se 3.4.2) på vissa motorer, SCR (se 3.3.1) på andra. Vid 

skiftet till Euro V lyckades Scania som den enda lastbilstillverkaren i världen klara 

emissionskraven helt utan efterbehandling. Vid år 2013 träder Euro VI i kraft och där är 

kraven extremt höga att Scania, enligt företagsrespondenten, behöver kombinera alla 

tillgängliga efterbehandlingsmetoder och även införa partikelfilter (se 3.3.2), vilket de inte 

utnyttjat tidigare.  

Det handlar om att få rätt förutsättningar för själva förbränningen: skapa en gynnsam 

geometri, spridargeometri (se 3.2.7) och insugningsrör. Den, i vissa avseenden, viktigaste 

faktorn är att Scania begagnar lämplig insprutningsutrustning eftersom Diesel är väldigt 

beroende av insprutningen (se 3.2.3, 3.2.5 och 3.2.6). Således har Scania valt att på egen hand 

utveckla och framställa denna utrustning för att på bästa sätt generera kontroll över 

styrsystemet och därigenom hela processen och på samma gång kunna nyttja ett högre tryck 

och bättre flexibilitet. Att företaget även utvecklar styrsystemet själva gör att de kan vara 

snabbfotade på marknaden och utveckla den funktionalitet på styrsystemet som krävs. För att 

reducera kväveoxiderna i avgaserna, om de inte lyckas reducera utsläppen tillräckligt med de 

primära metoderna, använder Scania en kombination av en oxidationskatalysator och en SCR 

katalysator med reduktionsmedlet urea, enligt företagsrespondenten. 

Till företagets framtidssatsningar ingår främst utveckling av SCR och EGR eftersom att dessa 

två genererar de största reduktionerna av emissioner. Olsson ifrågasätter dock huruvida dessa 

extremt tuffa emissionskrav blir samhällsekonomiskt rimliga. Det kan snart bli verklighet att 

en lag om koldioxidutsläpp vilket Scania anser vara en lämplig emission att reducera eftersom 

de övriga redan har höga krav på låga utsläpp. I dagens läge erhålls dock skattelättnader vid 

låga utsläpp av växthusgaser och eftersom kunderna idag driver Scania till lägre 

bränsleförbrukning arbetar de redan aktivt för att reducera dessa. Detta görs genom förbättrad 

förbränning, sänkt friktion och nya material. Bättre styrning av pumpar och hjälpaggregat är 

en framtidsmetod som Olsson sätter tilltro till då motorn ofta ger alldeles för hög moment vid 

höga varvtal och bränner bort all energi i onödan. Han anser även att för mycket energi går till 

varma avgaser, och således är Waste Heat Recovery, ett samlingsnamn för att ta hand om 

dessa avgaser, viktigt för framtiden. Mer exotiska sätt börjar även framträda; få ut el direkt 
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från avgaserna eller genom ett annat medium; till exempel låta vätska koka för att sedan låta 

gaserna expandera och via en turbin eller kolvexpander föra tillbaka energin till motorn.  

Rent praktiskt väljer företaget reningsmetod genom forskning och utveckling (FOU), prover 

och beräkningar på tekniker. Sedan är det viktigt att bedöma vilket kriterium som är viktigast; 

är det bränsleförbrukning, utsläpp, kostnad eller kanske kvalité? Rent allmänt tycker ändå 

respondenten att dieselmotorer är värda att fortsätta satsa på även om dessa effektiviserats 

mycket redan, med avseende på utsläppen, att det numera är väldigt kostsamt att reducera 

dem ytterligare. I dagens läge finns inget effektivare än dieselmotorer eftersom de ger mycket 

effekt och moment i förhållande till dess storlek och vikt. Han nämner även att de bör bedriva 

forskning för att ta fram nya bränslen till dieselmotorn och om de lyckas med detta ser han 

ingen möjlig konkurrens till den.  

Företagets miljöpolicy drivs främst av lagkrav och kundkrav och de ser inte miljöfaktorn som 

en belastning, även om det stundtals känns tungt, eftersom att de nu kan sticka ut (till exempel 

gentemot producenterna i Kina) om de har en bra miljöpolicy vilket Scania har lyckats väl 

med. Således ser han också en ekonomisk vinst i att bedriva en tuff miljöpolicy. Lyckas 

Scania inte upprätthålla målsättningarna gör man helt enkelt om tills man lyckas. Den största 

svårigheten med emissionskraven anser han vara det faktum att nya lagar framträder hela 

tiden och således har man begränsat med tid att lära sig och utveckla nya metoder.  

Scania lägger ca 4 % av omsättningen på forskning och utveckling där mestadels av 

resurserna används till miljöförbättring. Således är miljön en extremt viktig och 

högprioriterad faktor. Från kunderna ses en viss efterfrågan på miljövänligare motorer utöver 

lagstiftningen. Men Olsson understryker att det är väldigt få som faktiskt är villiga att betala 

mer för miljön eftersom att det är en liten och tuff bransch med låg lönsamhet och tekniken är 

väldigt komplicerad. Således lägger han stor emfas på att det är viktigt för statliga 

myndigheter att driva fram nya krav; annars skulle lönsamheten vara det enda i fokus.  

4.2 Volvo  
Volvo grundades år 1927 och är idag en världsledande leverantör av kommersiella 

transportlösningar. Företaget producerar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer. I 

dagens läge tillhandahåller man även finansiella lösningar i form av konsultuppdrag. 

Koncernen Volvo har cirka 90 000 anställda i 25 länder och försäljning sker på över 180 

marknader. Föreliggande intervju genomfördes med en teknisk specialist med holländsk 

utbildning mot maskinteknik och förbränningsteknik. Respondenten förblir anonym i denna 

rapport. Hans arbetsuppgifter inkluderar innovationstänkande mot eventuella framtida 

metoder och utvärdering av existerande tekniska system.  

De tekniska lösningar som Volvo nyttjar inkluderar mest förbättring av redan existerande 

tekniker. De försöker skapa bättre verktyg och göra bättre beräkningar. Genom detta ämnar 

företaget, enligt respondenten, skapa en bättre utformning av sin hårdvara. Vidare arbetar de 

med materialutveckling av t.ex. turbinsystemet för att kunna begagna högre varvtal och högre 

kolvtemperaturer samt att hållfastheten på nål och säte förbättras. Cylindern blir dessutom 

mer hållbar och insprutningssystemet kan använda högre tryck. Enligt respondenten försöker 

man även förbättra styrsystemen genom reglerteknik. Efterbehandlingssystem är tämligen nytt 

på Volvo; partikelfilter (se 3.3.2) började utvecklas 2005. Bland annat brukar Volvo nu en så 

kallad NOx fälla/filter där man fångar upp kväveoxiderna i en katalysator och förvandlar dem 

till syre och kvävgas samt renar dem med hjälp av urea. EGR-teknik (se 3.4.2)  är också något 

som Volvo länge utnyttjat men denna utvecklas konstant för att motverka kväveoxidutsläpp. 

Företaget förbättrar till exempel kylaren (se 3.2.2) så att gaserna blir kallare då de återvänder 

till motorn. Numera använder Volvo högtrycks-EGR vilket innebär att avgaserna förs tillbaka 
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från grenröret vilket ger högre tryck. Detta har även en positiv effekt på motorns 

verkningsgrad vilken Volvo jobbar mycket med att förbättra.  

I framtiden planerar Volvo att trycka ner utvecklingen mot gränserna; gå ner i lagerdiametrar, 

förbättra vevaxeln för att minska friktionen, rullager för att sänka friktionen ytterligare osv. 

Volvo jobbar även med att låta motorn behålla värme från föregående körning så att den redan 

är varm vid start vilket görs genom inkapsling. Intervjupersonenunderstryker att Volvo 

använder olja med lägre friktion. Han ser också en utvecklingspotential i turbosystemet. De 

flesta teknikidéer har utvecklats för länge sedan men det kommer nya materialtekniker som 

får kosta mer och bättre produktionstekniker; motorerna blir inte dyrare men mer teknik kan 

användas i dem för samma pengar. Man plockar upp de gamla idéerna och ta in dem i 

produktionen. Sammanfattningsvis ser respondenten alltså ett stort fokus mot 

koldioxidutsläppen i framtiden då man förbättrar effektiviteten i motorn.  

Respondenten anser inte att dieselmotorn har nått slutänden på sin utvecklingspotential. 

Volvo satsar mycket på regleringsteknik och i framtiden, runt år 2017, hoppas man att 

förbrukningsgraden i motorn av dieselbränslet minskat med 50 %. På Volvo prioriteras, enligt 

respondenten, miljö och säkerhet väldigt högt och mycket pengar läggs på forskning och 

utveckling för just dessa avseenden. Han anser att en av de största svårigheterna vid 

utvecklingen är det faktum att de alltid tvingas ha en kompromiss; de får inte plats med allt de 

vill ha i motorn. De lagar och certifikat Volvo följer är först och främst EU och USA 

lagstiftningarna. Företagsrespondenten tror att kundkraven kommer att fortgå i framtiden. 

Volvo tror däremot inte att det finns ekonomisk vinning i att inleda en striktare miljöpolicy än 

konkurrenterna och det som lagstiftningen kräver. Deras utveckling är främst fokuserad på 

säkerhet. 

4.3 Drivetrain Sweden AB 
Drivetrain Sweden AB, ägare till avdelningen Hedemoradiesel är en tillverkare av 

högkvalitativ utrustning för dieselmotorer. De erbjuder dedikerad försäljning och service för 

Hedemora motorer, samt översyn, uppgraderingar och reservdelar. Företaget grundades redan 

1876 men motorproduktionen initierades 1954. Hedemoradiesel utvecklade sin första egna 

motor år 1963. Miljöfrågor är viktiga för företaget och de försöker minimera sin påverkan på 

miljön genom kontinuerligt arbete. Företaget är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2004. 

Hedemoradiesel har idag specialiserat sitt arbete på kompressorers (se 3.2.1) och har idag 

leveranser världen över.  

Följande intervju genomfördes med Markus Backlund, anställd som applikationsingenjör på 

Drivetrain Sweden AB. Hans arbetsuppgifter inkluderar bland annat att göra 

hållfasthetsberäkningar, leda och medverka i projektering av specifika projekt och ta fram 

teknisk dokumentation. Företagsrespondenten har arbetat med produktutveckling i ca 5 år och 

är utbildad civilingenjör inom farkostteknik med inriktning förbränningsmotorer på KTH.  

Företaget lägger stor emfas på sin tillverkning av turboladdare till stora dieselmotorer, och en 

stor del går till så kallad "retro fit". Detta innebär att de byter ut fordonets gamla turboladdare 

till sin egna som har bättre verkningsgrad. Detta leder i sin tur till minskad bränsleförbrukning 

samt mindre rökbildning och NOx utsläpp. Retro fit innebär även, för företaget, att de byter ut 

den gamla dieselpumpen till ett mer modernt Common rail system. Vidare förklarar 

respondenten att det på nya motorer blir allt vanligare med tvåstegs-laddning vilket betyder att 

två turboladdare seriekopplas. Detta gör att trycket i laddningen kan ökas från ca fyra bar till 

mellan åtta och tio bar. Han hävdar dessutom att EGR-tekniken (se 3.4.2) vanligtvis används, 

samt att en så kallad Miller cycle används på vissa motorer. Enligt Backlund är syftet med en 

miller cycle att intaget till förbränningskammaren vara öppen längre (än t.ex. en otto motor) 

vilket resulterar i att kompressionscykeln består av två diskreta cykler: en då kammaren är 
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öppen och en då den är stängd. Alltså att alternera timingen för att skapa effektiv kompression 

och göra expansionen assymetrisk. Detta tvåstegs intag (ett intag då kammaren är stängd, ett 

då kammaren är öppen) skapar vad Miller refererar till som, ”ett femte slag”, vilket ger en 

högre effektivitet hos motorn.  

Backlund framhäver tydligt att framtida forskning genomsyras av metoder för att öka trycket 

på både bränsle och laddluft från turbon. Gällande turbon är just 2-stegsladdningen den 

framtida metoden men han nämner även att det ryktas om att kunna använda en turbo med 

högt tryckförhållande och nå samma laddtryck som vid just 2-stegsladdningen. På grund av 

ökat tryck i bränslesystemen, insugsrör och cylindrar är framtida forskning även ägnat åt 

framtagning av lämpliga material samt design för att få komponenterna att bli hållbara.  

Drivetrain är ISO 14000 certifierade och man tänker mycket på miljön, även om man inte har 

någon strikt uttalad miljöpolicy. Gällande upprätthållandet av dessa miljömål ser han ett 

problem i att utsläppen ofta kommer i andra han då många länder är mycket billigare på 

tillverkning. För Drivetrain Swedens del så märker de inte av kraven på miljön så mycket. Det 

framträder dock då kunder som har dieselmotorer får strängare krav på sig och således 

behöver miljövänligare alternativ, och vänder sig till Drivetrain för deras turboladdare. 

Ytterligare faktorer som styr deras miljötänk, förutom kundkraven, är till största del lagar och 

vinst. 

4.4 Alfdex och Haldex concentric  
Två intervjuer hölls med olika respondenter från företaget Haldex, som innefattar företaget 

Alfdex och Haldex concentric. Alfdex är ett gemensamt bildat företag av Alfa Laval och 

Haldex. Företaget grundades år 2004 och gör numera bland annat separatorer för vevhusgaser 

vilket generar miljövänligare dieselmotorer.  Föreliggande intervju hos Alfdex hölls med en 

utbildad civilingenjör som nu arbetar som utvecklingschef. Han har arbetat på Alfdex i ett år 

men har elva års erfarenhet i branschen.  

Intervjun hade ett tydligt fokus på deras vevhusgasrenare eftersom att dessa, för tillfället, är 

deras enda produkt som skapar miljövänliga dieselmotorer. Han hävdar att dessa har betydligt 

bättre reningsgrad än konventionella lösningar såsom filter. Produkten ligger för närvarande 

på 98-99 % reningsgrad medan ett filter inledningsvis ligger på ca 90 % men sedan minskar 

drastiskt till ca 70 % under de första driftstimmarna. Således är vevhusgasrenarna betydligt 

effektivare eftersom deras reningsgrad är konstant under hela motorns livslängd och att de 

dessutom inte behövs bytas ut. Rent tekniskt fungerar vevhusgasrenarna som en separator. 

Under förbränningen läcks gaser bakåt genom kolvringarna och samlas upp i vevhuset. Det är 

önskvärt att dessa leds bort, eftersom att de skapar ett övertryck, och således kommer 

företaget in på separatortekniken. Gaserna leds in i Alfdex vevhusgasrenare som med hjälp av 

en centrifugalkraft(på ungefär 2500G) separerar bort olja och partiklar som istället återförs till 

oljesystemet. Den rena gasen går ut i atmosfären(OCV - Open crankcase ventilation) eller 

leds till turbointaget(CCV - Closed crankcase ventilation). Det är främst de överordnade 

lagkraven som styr deras kunder och således också de själva. I vissa länder har tillverkarna 

dock ett "gentleman's agreement" där alla har kommit överens om att vara så miljövänliga 

som möjligt. Miljötänkandet genomsyrar dock företaget och man kontrollerar allt från 

elförbrukning på testriggar till vilka materialval som görs. 

Även en intervju med en respondent från Haldex Concentric, som innefattar hälften av Haldex 

Hydraulics division, hölls. Haldex Concentric är världsledande inom innovativ teknik för att 

skapa miljövänliga dieselmotorer. Föreliggande intervju hölls med Paul Evans som hävdar att 

alla stora produkterbjudanden avser förbättring av oönskade utsläpp från motorer och/eller 

bränsleförbrukning. Dessa inkluderar oljepumpar, vattenpumpar, bränslepumpar överföring, 

EGR- och partikelkontroll (se 3.4.2 och 3.3.2) Historiskt sett var dessa enkla produkter som 
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absorberade betydande kraft från motorn för att drivas. Genom att optimera dessa och göra 

dem kontrollerbara kan de ytterligare minska effekten och bränsleförbrukningen och i sin tur 

sparar CO2-utsläpp. 

I framtiden ämnar de, genom att implementera elektronisk kontroll av dessa produkter, skapa 

effektivt intelligenta pumpar som endast tillhandahåller minsta tänkbara behov(inget 

överflödigt) och således kan det maximala beloppet för bränsle och CO2 minskas. Andra, som 

bränslematarpumpar och genomblåsningskontroller utvecklas för bättre prestanda. 

Respondenten hävdar också att de nyttjar hydrauliska pumpar för minskad ljudnivå. Han 

yttrar dessutom att det finns en betydande framtida potential för dieselmotorer och att de 

flesta större tillverkare har avancerade program som kan tillhandahålla upp till 20 % 

besparingar i bränsle. Detta kommer naturligtvis också att minska CO2 och stödja bevarandet 

av fossila bränslen. Alternativ teknik är dyr och har fortfarande stora svårigheter innan de blir 

konkurrenskraftiga produktionslösningar. 

Paul Evans säger också att det finns vissa problem då företaget utvecklar produkterna; de blir 

allt mer komplexa med de implicita kostnader och tillförlitlighetsproblem vilket är 

oacceptabelt på marknaden. De strävar efter att minimera effekterna av dessa med priset att 

upprätthålla tekniskt ledarskap som möjliggör ökade marknadsandelar. Detta ger dem även en 

starkare långsiktig potential på tillväxtmarknader eftersom de slutligen kräver samma teknik. 

4.5 Clean Oil Technology 
Clean Oil Technology, COT, är ett svenskt aktiebolag från Göteborg och de utvecklar en 

patenterad miljöteknik för oavbruten rening av hydral- och smörjoljor under själva driften. De 

ämnar hjälpa sina partners att utveckla och sälja produkter med låg miljöpåverkan och på så 

sätt bidra till ett hållbart samhälle. De bedriver verksamhet i Norden och på den amerikanska 

kontinenten. Föreliggande intervju hölls med Göran Fredriksson, marknadsekonom på COT 

sedan tre år tillbaka. 

Fredriksson understryker att deras system är en miljöteknik. Företaget har världspatent på 

detta system som djuprenar smörjolja och håller den i mycket gott skick under en lång 

tidsperiod. Denna tekniska lösning är den första i världen som har löst problemet med 

bränsleutspädning. De optimerar oljesystemen i fordon vilket innebär högre effektivitet i 

motorer. Varje år förbrukas ca 115 miljoner liter spillolja bara i Sverige vilket i sin tur 

genererar 380 miljoner kg CO2. COT oil refiner system ger minskad uppkomst och 

förbrukning av denna olja och således leder det till minskade koldioxidutsläpp. Tekniken 

består av två delar. Först en filterenhet bestående av unik textilkärna som med sin på djupet 

progressiva konstruktion reducerar partiklarnas storlek. Denna följs upp av en 

förångningsenhet som avlägsnar föroreningar från oljan (exempelvis vatten, syror eller 

restbränsle). Detta sker genom en projektion av oljan på en yta med en förbestämd temperatur 

som uppnåtts med hjälp av halvledarteknik. Även om partikelutsläppen reduceras är den 

huvudsakliga effekten att fordonsägarna slipper byta smörjolja, alltså reduktion av CO2 

utsläppen.  

Efterfrågan på produkten är enligt Fredriksson mycket stor eftersom problemen med 

bränsleutspädning växer med tiden då nya bränslen framkommer. Det som styr företagets 

miljötänkande är i första hand det faktum att oljan kommer ta slut. Dessutom vill de vara del 

av den svenska innovativa miljöteknikutvecklingen och tillföra detta till de svenska 

tillverkarna. Numera har också COT etablerat produktion utomlands eftersom att 

utomsvenska företag hört av sig. 

4.6 En lektors insikter om dieselmotorns framtida miljölösningar  
Andreas Cronhjort är lektor inom förbränningsmotorteknik på Kungliga tekniska högskolan 

där han bedriver forskning kring, bland annat, tekniska lösningar att skapa mer miljövänliga 
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dieselmotorer. Forskningen inom förbränningsmotorer brukar delas upp mellan olika 

högskolor för att inte ’uppfinna hjulet två gånger’.  

I forskningen ser han två grundläggande aspekter; hur förbränningen sker i motorn och vilka 

efterbehandlingar som nyttjas. Han lägger även fokus på vilket bränsle som skall användas i 

motorn. Angående efterbehandlingar används vanligtvis filter och katalysatorer (se 3.3.1 och 

3.3.2). Dock framhäver han att KTH främst fokuserar på själva förbränningen i motorn, och 

inte bränsle eller efterbehandlingar. Cronhjort hävdar vidare att företagen i Sverige gärna 

forskar på själva designen, hur förbränningen skall ske samt hur de ska få ut färskluft i 

avgaserna på ett miljövänligt sätt. Det handlar om just det, att få avgasutväxlingen mer 

miljövänlig. Med detta menar han att gaserna skall kunna pumpas runt i motorn utan att göra 

av med onödigt mycket energi för att på så sätt minska de biprodukter, i form av emissioner, 

som skapas. Förbränningen styrs till stor del av den gas som finns i cylindern, men också hur 

blandningen av bränslet med luften skall ske. Detta gör företagen med hjälp av insprutaren (se 

3.2.3) vilken de försöker effektivisera för att skapa turbulens. Turbulensen påverkas även av 

geometrin och hur de sprutar in själva avgaserna. Han ser dessutom ett stort fokus mot att 

reducera rådande CO2 utsläpp. 

Gällande framtida metoder lägger han stor emfas på det faktum att det är oerhört svårt att 

kunna säga på ett precist sätt hur verkligheten ser ut om fem år. Det bedrivs dock ett starkt 

samarbete med industrin för att verkliggöra de idéer de har för framtiden. Forskningen ligger 

så långt fram att den inte konkurrerar med produktutvecklingen. Cronhjort tycker det är 

viktigt att inte bedriva produktutveckling ur ett forskningsperspektiv. 

Hans nära koppling till industrin har gett honom insyn i att det är väldigt stor skillnad hur 

företag upplever de konstanta miljökraven. Om någon driver ett transportföretag är det 

sannolikt pengarna som styr. Han understryker dock att pengar kan tjänas på att bedriva en 

miljövänlig profil då många kunder attraheras av detta. Kort sagt, det beror på vilka 

drivkrafter företaget har. ”Finns det inte någon kund till miljövänlig transport så finns inte 

den transporten. Finns inga politiska incitament för att utveckla miljövänlig teknik så finns 

inte utvecklingen”. Respondenten tror definitivt inte att slutet på utvecklingspotentialen hos 

dieselmotorer har nåtts. Så länge man kan pumpa upp bränsle till motorn så kommer den att 

existera eftersom det är ett av de effektivaste sätten för att skapa mekanisk energi. Han påstår 

även att det är helt upp till kunderna huruvida företagen upplever miljöfaktorerna; ställer 

kunderna en kravspecifikation säljer man produkten.  

 

4.7 Enkätstudie 
Enkätstudiens resultat består av 62 stycken enkäter från företag samt 88 stycken från 

privatpersoner. Enkäten var helt anonym. Svarsfrekvensen hos företagen och privatpersonerna 

var tämligen hög med tanke på omständigheterna; ca 30 % av kontaktade företag och 90 % av 

privatpersonerna valde att svara på enkäten. Företagen och privatpersonerna ombads 

rangordna faktorerna pris, miljö, hållbarhet, underhållskostnad och bränsleekonomi med 

siffrorna 1-5 där 1 är viktigast vilket sedan använts för att räkna ut ett medelvärde för varje 

faktor. De ombads dessutom uppskatta hur mycket extra de är villiga att betala för ett mer 

miljövänligt fordon.  

SVARANTALETTOTALA

NNNNN
M medelvärde

12345 54321 
  

Figur 7: Formel för att räkna ut medelvärde för de fem nämnda faktorerna vid ett 

fordonsköp. N står för antal, N1 betyder således antal 1or. N2 antal 2or osv. 

Medelvärdet får alltså ett utfall på 1-5 där ett högre värde innebär högre prioritet.  
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Resultaten visar att ca 42 % av kunderna väljer miljövänlighet som den lägst prioriterade 

faktorn vid ett bilköp (se bilaga 3 för tabell över antal personer prioriterat respektive faktor). 

Det uträknade medelvärdet tydliggör detta då miljön får 1.92. Övriga beräknade medelvärden 

blev: bränsleekonomi=4.00, hållbarhet=3.30, pris=4.20 och underhållskostnad=1.58. Stor 

emfas märks också på föreliggande trend då 37.5% inte är villiga att betala alls för att få ett 

miljövänligare alternativ(se bilaga 3 för tabell).  

Hur mycket extra, uttryckt i procent av totala priset för 

fordonet, är kunderna villiga att betala för ett fordon med en 

mer miljövänlig motor
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Figur 8: Diagrammet ovan visar hur mycket extra kunderna är villiga att betala för ett 

miljövänligare alternativ. Dessutom visas den aktuella trendlinjen vilken 

uppenbarligen påvisar en negativ trend: färre är villiga att betala mer för ett 

miljövänligare alternativ.  

Företagsenkäten visar att ”miljö” är en lågprioriterad faktor samt att pris och hållbarhet som 

viktiga faktorer (se bilaga 3 för tabell). Det är dock märkbart att det faktiskt finns ett fåtal 

företag som utger sig för att betala mer än tio procent extra av lastbilens totala pris om de 

försäkras en miljövänligare motor. Däremot kan också tilläggas att toppen av denna kurva 

ligger på 2.25 % extra. Uträknade medelvärden blev här: miljö=2.61, bränsleekonomi=2.84, 

hållbarhet=3.16, pris=3.75 och underhållskostnad=2.63. 

Hur mycket extra, uttryckt i procent av totala priset för fordonet, är 

företagen villiga att betala för ett fordon med en mer miljövänlig motor
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Figur 9: Diagrammet ovan visar hur mycket extra företag är villiga att betala för ett 

miljövänligare alternativ. Trendlinjen har en uppenbar topp vid 1.25 %.  Se bilaga 3 

för tabell. 
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5. Analys av resultat 
I detta avsnitt skall de framtagna resultaten analyseras med avseende på tre elementära 

faktorer ur miljösynpunkt; dåtid, nutid, och framtid. Det kommer alltså presenteras hur 

utvecklingen av tekniska lösningar för att främja miljön sett ut historiskt, hur den ser ut idag, 

samt hur den kommer att se ut i framtiden. 

5.1 Föregången utveckling av tekniska lösningar 
Det har tidigare varit oerhört aktuellt för samtliga av de stora motorutvecklande företagen att 

fokusera det mesta av sitt miljöarbete på de primära metoderna (se 3.2); det som sker innan 

eller under själva förbränningen. Det har också varit ett stort fokus på att utveckla redan 

befintliga metoder snarare än att finna innovativa idéer för att minska utsläppen. Tidigare 

utförd litteraturstudie har visats vara väldigt överensstämmande med verkligheten då 

företagen i högsta grad alternerar timing och tryck av insprutning (se 3.2.5 och 3.2.6) för att 

minimera miljöpåverkan. Ytterligare en trend är att företagen ämnar förändra designen hos 

själva förbränningskammaren (se 3.2.7) samt försöka få in färskluft i avgaserna och kunna 

pumpa runt dem i motorn utan att göra av med onödigt mycket energi. Det är också tämligen 

vanligt att använda det mer moderna common rail systemet (se 3.2.3) vid insprutningen, 

vilken Drivetrain Sweden AB har valt att installera i existerande motorer med gamla system. 

De motorutvecklande företagen tycks vara väldigt gedigna att, i sin forskning och utveckling, 

lägga mycket pengar på sina olika EGR-system (se 3.4.2) för att generera effektiv återföring 

av avgaserna till motorn. Volvo har lyckats skapa ett system där högre tryck kan användas 

vilket är fördelaktigt för utsläppen av kväveoxider. Detta är även en metod där det tycks 

finnas en viss utvecklingspotential. Dock noteras att DWI, uppfattas vara en utdaterad metod. 

Troligtvis beror detta på att det numera finns effektivare metoder för att sänka 

förbränningstemperaturen och blanda bränslet med vatten. Ytterligare en anledning är att, likt 

nedan analyserat, utvecklingen går mot reduktion av koldioxidutsläpp och DWI (se 3.2.4) 

försämrar bränsleekonomin hos fordonen den appliceras hos. Högre bränslekonsumtion leder 

till högre koldioxidutsläpp – icke önskvärt enligt aktuella framtidstrender.  

5.2 Aktuella tekniska lösningar och bakomliggande motiv för miljöarbete 
Företagen nyligen funnit att det är oerhört kostsamt att ytterligare förbättra de primära 

metoderna med tanke på hur effektiva dessa redan har gjorts. Att ytterligare öka effektiviteten, 

alltså att minska utsläppen, kommer kosta betydligt mer än samma [volymmässigt] 

utsläppsreduktion gjorde tidigare. Således har företagen nyligen börjat fokusera på de 

sekundära metoderna (se 3.3) för att minska NOx- och partikelutsläppen eftersom man inte 

nått samma effektivitetsgrad hos dessa. Partikelfällor (se 3.3.2) tycks vara ett brukbart 

alternativ med hög verkningsgrad.  Företagen är tämligen överens om att katalysatorerna (se 

3.3.1) i förbränningsmotorer kan vidareutvecklas; till exempel skapa snabbare kontakt mellan 

gasen och katalysatormaterialet. Inom detta område finns det även potential för nanoteknik att 

framträda(se 6.1).  
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Figur 10:  Bilden ovan illustrerar hur kostnaden att öka effektiviteten av de primära 

metoderna ökar exponentiellt. Det vill säga; att öka effektiviteten från ’A’ till ’B’ 

kostar betydligt mycket mindre än att öka effektiviteten med samma antal 

procentenheter vid ett mer utvecklad skede;  från ’C’ till ’D’.  

Bakomliggande motiv och drivkrafter för företagen är i huvudsak lagkrav. Däremot verkar 

företag också ha infört sitt miljöarbete på grund av att det skett en ändring i allmänhetens 

attityd gentemot miljöfrågor. Dessutom ser de flesta företag inte miljöfaktorn som en 

belastning eftersom att de nu kan sticka ut gentemot sina konkurrenter. Vidare noteras att 

vissa företag ser stor vinst i att upprätthålla en striktare miljöpolicy medan andra inte gör det. 

Slutsatsen blir således att detta helt beror på företagets interna policy och märke; Volvo 

marknadsför sin säkerhet istället för sin miljövänlighet. Dessutom noteras en tydlig tendens 

att de flesta av företagen ser de rådande miljökraven som något positivt. Miljön är vidare ett 

väldigt högprioriterat internt forskningsområde; dock av olika orsaker som nyligen resonerat; 

vissa prioriterar det högt på grund av lagkrav, andra för att miljöfaktorerna kan få dem att stå 

ut gentemot konkurrenterna. Det kan tilläggas att de flesta av respondenterna anser att små 

producenter kan missgynnas, och således blir det svårt för nya tillverkare i t.ex. Kina och 

övriga Asien att etablera sina produkter.  

Analysen visar att det finns stora svårigheter då företagen generellt anser att nya lagar 

tillkommer kontinuerligt och således har de begränsat med tid att lära sig och utveckla nya 

metoder. Detta verkar utvecklarna ha funnit konsensus kring vilket gör att man borde 

ifrågasätta huruvida företagen får för lite tid till att utveckla nya metoder. De extremt hårda 

lagkraven kan dessutom ses som samhällsekonomiskt felaktiga eftersom att de också kan 

hämma utvecklingen då det är svårt för mindre motorutvecklande företag att etablera sig. 

Analysen visar också att företagen alltid tvingas kompromissa för att kunna följa rådande 

lagkrav eftersom motorn inte har rum för allt de önskar vilket ytterligare tyder på att det 

kanske inte är samhällsekonomiskt riktigt att ytterligare höja kraven på kväveoxidutsläppen 

eftersom att det skulle öka priset signifikant på transportmedel även för privatpersoner. Detta 

kan förstöra mycket eftersom att transport och logistik är en av de huvudsakliga 

beståndsdelarna för en fungerande ekonomi.  

Senare nämnd framtidstrend om fokus på CO2 utsläpp tillfredsställer, enligt utförd 

enkätstudie, också kundernas krav vid fordonsköp eftersom högre effektivitet i motorn 

genererar mindre bränsleåtgång. Som tidigare beaktat prioriteras inte ’miljövänlighet’ men 

däremot är ’bränsleekonomi’ något som både företagskunder till Volvo/Scania och 

privatpersoner ger preferens åt. Kunderna ger 1.92 och 4.00 som medelvärde medan företagen 

ger 2.61 och 2.84. Således kan företagen genom att skapa effektiva motorer få kunderna att 

prioritera miljön, även om det egentligen är kostnadsreduktion de åstundar. Med tanke på att 
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miljö är en så pass lågprioriterad faktor hos många av kunderna och företagen bör 

dieselmotorutvecklarna försöka utnyttja detta för att öka efterfrågan på sina produkter genom 

att sänka bränsleförbrukningen på samma gång som de bemöter de framtida(eventuella) 

miljökraven. Eftersom företagen präglas av kundernas behov är detta är rimligtvis ytterligare 

en drivande faktor för företagen att främja CO2 reduktion. 

I kundenkäten noteras ett tydligt mönster; de flesta privatpersoner är inte villiga att betala för 

ett mer miljövänligt alternativ. Över 50 % av kunderna väljer miljövänlighet som den lägst 

prioriterade faktorn vid ett bilköp. Det uträknade medelvärdet tydliggör detta då miljön endast 

får 1.92. Stor emfas märks också på föreliggande trend då 37.5% inte är villiga att betala alls 

för att få ett miljövänligare alternativ. Däremot, till skillnad från kundenkäten, är det tämligen 

många som faktiskt väljer att betala mellan 0-2.5 % för miljön. Att de faktiskt vill lägga lite 

pengar på miljön kan dock vara missvisande eftersom att de flesta åkerier och bussbolag vill 

titulera sig som miljövänliga och således väljer att betala något, men ändå så lite som möjligt 

för miljön för att tjäna pengar på sitt varumärke. Vidare får miljön ett något högre medelvärde 

hos företagen: 2.61. Värt att notera är dock att miljöfaktorn likväl är den lägst prioriterade 

faktorn, vilket kan ses som något av karakteristiskt för dessa små åkerier; främsta fokus är på 

kostnader och man vill endast betala för miljön om man anser sig vinna något på det.  

5.3 Framtida tekniska lösningar 
Lite mer revolutionerande är undersökningen av framtida behov och metoder. Företagen är 

överens om att det blir oerhört svårt att försöka minska partikel- och kväveoxidutsläppen 

ytterligare, med tanke på hur oansenliga dessa utsläpp övergått till att vara. Företagen tror 

således inte att en ny Euro VII kommer att träda i kraft vilket ytterligare skulle förminska 

”kvadranten” (se 3.5). Intervjuundersökningen visar att koldioxidutsläppen istället kommer att 

vara centralt i framtiden vid utveckling av miljövänliga dieselmotorer. Både Volvo och Scania 

förstår att de nu istället måste satsa på koldioxidutsläppen och att ny lagstiftning förmodligen 

kommer att syfta till att minska just dessa utsläpp. Nischföretagen har tagit till sig denna 

trendutveckling och har således också börjat utveckla metoder för att förbättra motorns effekt. 

Att industrin redan nu förutspått denna trend gör att goda förutsättningar skapas för att i 

framtiden kunna bemöta de nya kraven. Anledningen till att fokus tidigare inte anspelat på 

koldioxidutsläppen är att de utsläppen är små i dieselavgaser. Nu är de däremot väsentligare 

än utsläppen av NOx och PM eftersom att dessa reducerats väsentligt som resultat av tidigare 

forskning. Således var gällande hypotes, att resultaten för denna rapport skulle finnas inom 

ramen för teoristudien, fel angående de framtida metoderna. Föreliggande riktning för 

dieselmotorutvecklarna intygas också av de många kampanjer där företag, som t.ex. Preem, 

gör ansträngningar för att reducera CO2 utsläpp. Preem har lanserat sitt nya bränsle ”Preem 

Evolution Diesel”, som hävdas kunna reducera CO2 utsläppen i en vanlig personbil med 16 % 

[7].  

Vad gör då företagen för att bemöta denna troliga framtidstrend? Detta betyder att 

reningsgraden inte behöver förbättras för att klara lagkrav utan det är den uttagna effekten 

som är i centrum för företagen ifall en ny lagstiftning mot CO2 kommer, vilket de flesta tycks 

vara överens om. Både Volvo och Scania verkar eniga om att det handlar om att öka 

effektiviteten genom att gå ner mot gränserna. Med detta avses att göra komponenterna så 

små/oeffektiva som möjligt utan att riskera att kraven inte uppnås. Genomförd litteraturstudie 

påvisar att tryckförändringar (se 3.1.2) medför ökad effektivitet i motorn. Således, eftersom 

metoden förbättrar atomiseringen av insprutat bränsle och skapar bättre utnyttjande av 

tillgänglig luft, torde detta vara en betydande del av utvecklingen mot minskade 

koldioxidutsläpp; att öka tryckförhållandena som råder i förbränningskammaren. 

Litteraturstudien påvisar även att kylning i kombination med turbodiesel och en tidigare 

insprutning leder till ökad effektivitet i bränsleförbrukningen. Analysen påpekar således att 
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denna kombination, tidigarelägga insprutningen och använda en turbo med 

laddluftkylning/aftercooling, bör vara aktuellt för de motorutvecklande företagen att vidare 

undersöka eftersom att minskad bränsleförbrukning leder till reducerade koldioxidutsläpp.  

Scanias respondent understryker faktumet att det är effektivitetsförbättringar som är centralt 

då han hävdar att företagen ofta brukar alldeles för högt moment vid höga varvtal och bränner 

bort onödig energi vilket skapar onödiga CO2 utsläpp. Volvo ser också ett behov av att trycka 

ner mot gränserna och gå ner i lagerdiametrar för att inte generera onödiga energiförluster. 

Detta är ett väldigt kostamt alternativ som inte signifikant förbättrar utsläppsnivån av partiklar 

och kväveoxider vilket är den huvudsakliga anledningen till varför detta inte betonats tidigare. 

Nu däremot, när fokus ligger på CO2, utgör onödiga effektivitetsförluster en betydelsefull del. 

De vill förminska friktionen i motorn för att på så sätt minska bränsleåtgången vilket också 

tillfredsställer kundkraven på bränslesnåla fordon. Hur denna friktionsminskning skall ske är 

förslagsvis genom att montera bättre rullager, förbättra vevaxeln och använda bättre olja. 

Cirka 15 % av energin går till att övervinna friktionen som finns i motorn [8]. Däremot bör 

lämpligen andelen friktion i motorn vara högst i pumparna och dessa borde således vara de 

främsta delarna som forskning och utveckling bör fokusera på. Kamdrivningen är ytterligare 

ett exempel där en stor energiförlust sker. Friktionsminskningen kan ske genom att applicera 

lågfriktionsmaterial såsom wolframdisulfid på adekvata motordelar.  

Vilket bränsle som skall användas är i övrigt något som samtliga företag är överens kan 

förbättras i stor grad.  Vidare bedrivs forskning för att finna bättre material till motorn. 

Troligtvis försöker man genom dessa material att skapa en bättre isolering i motorn så att en 

jämnare värmeutveckling sker i förbränningskammaren, alltså att undvika 

temperaturskillnader.  På så sätt kan förbränningen förbättras samt bättre styrning av 

pumparna appliceras. En framtidsmetod för föreliggande syfte är också att försöka minimera 

spilld energi i de varma avgaserna. Detta är en stor energikälla som de motorutvecklande 

företagen bör ta tillvara på och Scania har således skapat ”waste heat recovery” för just detta 

ändamål. Hur detta skall ske är i dagsläget enbart i forskningsstadiet men vissa företag 

planerar att omvandla värmen i avgaserna till el och på så sätt föra tillbaka energin till motorn. 

Volvo ser också potential i att använda värmen som genereras, men de fokuserar på den 

värme som motorn besitter efter körning. Denna försöker de kapsla in så att motorn 

fortfarande är varm vid nästföljande start. I linje med detta har Ranotor, ett forskningsföretag i 

Sigtuna, i samarbete med Volvo och Scania utvecklat en hybridteknik där värmen från 

motorns avgaser utnyttjas för att bygga upp ett ångtryck, som driver en ångmotor placerad 

bakom förbränningsmotorn. [9]. Denna teknik tillfredsställer, i dagsläget, motorutvecklarnas 

vilja att ta vara på värmen i avgaserna, även om de försöker forska fram nya mer effektiva 

metoder. I linje med detta framhäver föreliggande analys att företagen är positiva till 

hybridiseringen av fordonen. Detta innebär att man applicerar en elmotor som tillägg till den 

effektiva dieselmotorn för att driva bilen framåt. I och med detta kan företagen ge motorn en 

högre verkningsgrad vilket, enligt denna analys, tillfredsställer de framtida kraven på 

effektivare motorer och låga koldioxidutsläpp. Hybridiseringen ger en möjlighet till 

regenerativ bromsning, alltså att elmotorn sköter inbromsningen. Genom detta återvinns 

rörelseenergi vid inbromsningen då elmaskinen alstrar energin, likt en generator, och lagrar 

den i motorns batteri vilket senare kan användas till att driva bilen framåt.  

Hur ser då framtiden ut för de många nischföretag som skapas då de lyckats frambringa 

innovativa idéer som reducerar CO2 utsläppen? Volvo ser en stor potential i utvecklingen av 

turbosystemet, vilket Drivetrain Sweden AB har snappat upp och grundar hela sin verksamhet 

på. På så sätt har företaget en attraktiv produkt till ett stort motorutvecklande företag i 

Sverige. De jobbar ständigt med att söka förbättringsalternativ hos verkningsgraden på 

rådande turboladdare och således fann de nyligen att det var lämpligt att seriekoppla två 
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turboladdare: tvåstegs-laddning. För att bemöta de kundkraven som de motorutvecklande 

företagen stället anser företaget det lämpligt att försöka öka rådande tryckförhållanden. Något 

revolutionerande är dock att Drivetrain forskar på en metod där de, till skillnad från tvåstegs-

laddningen, enbart använder en turbo men ändå kan uppnå samma laddtryck.  

På grund av denna eventuella framtidstrend bör de motorutvecklande företagen lämpligtvis 

försöka reducera den andel spillolja som uppkommer vid motorns drift eftersom denna står för 

en stor del av rådande CO2 utsläpp. Den innovativa idé som COT fann i sitt oil refiner system 

torde vara intressant för företag såsom Volvo och Scania och det faktum att företagen i 

framtiden försöker att utveckla denna produkt mer bör understrykas och förmedlas till COT 

eftersom de ständigt försöker anpassa sin produkt till förefintliga kundkrav. Systemet borde 

också vara intressant med tanke på debatterna om huruvida oljan i framtiden kommer ta slut 

eller inte. Utvecklar man detta system ytterligare assisteras bevarandet av den befintliga men 

begränsade olja som i dagsläget finns.   

De nya kraven gör att dieselmotorutvecklarna försöker minska effekten till oljepumpar och 

vattenpumpar så att drivtrycken i motorn minimeras. Detta styrker den eventuella 

framtidstrenden som företagen förutspått eftersom att de går ner mot gränserna, vilket också 

respondenten på Volvo uttryckte. Framtida utveckling går således mot att finna en separator 

med mindre effekt som kan tillmötesgå dessa krav och inte skapa överflödiga egenskaper 

vilka konsumenterna inte har någon nytta av och som skapar onödiga koldioxidutsläpp.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Här presenteras egna reflektioner och de generella slutsatser som dragits.  

6.1 Slutsatser 

 Den huvudsakliga slutsatsen från denna rapport är att dieselutvecklingen förmodligen 

kommer att präglas av reduktion av koldioxidutsläppen i framtiden. Denna 

framtidstrend bör bemötas genom effektivitetsförbättringar. Dessa kan ske genom att 

”gå ner mot gränserna”, öka trycket i motorn, minska friktionen på motorns 

komponenter, välja rätt material, förbättra bränslet, ta hand om överbliven värme, samt 

applicera hybridisering. 

 Sekundärt noteras att rådande metoder präglas av kontinuerlig utveckling av tekniska 

lösningar som länge funnits samt att föreliggande teoristudie i dagens läge visats vara 

väldigt övergripande. (se 3.2 och 3.3) 

 Kundkraven på miljövänliga dieselmotorer är i dagens läge låga; företagen präglas 

mest av lagkrav – vilka de visserligen finner väldigt positiva.  

 Enligt utförd enkätstudie tycks åkeriföretagen något mer intresserade av att främja 

miljön än privatpersoner. Detta kan bero på att de anser att de kan tjäna pengar på att 

marknadsföra sig som miljövänliga.  

 De dieselmotorutvecklande företagen håller miljön som en väldigt viktig faktor för 

framtida utveckling. Dels på grund av framtida lagkrav. Dels på grund av främjande 

av kundkrav.  

 Små producenter kan lätt missgynnas av miljöfaktorerna eftersom att det är kostsamt 

att följa gällande lagar och regler samt kundernas krav.  

6.2 Egna reflektioner kring framtida tekniska lösningar och validitet av metod 
Enligt ovanstående analys bör det vara lämpligt att överväga en fortsatt framtida forskning 

mot EGR och SCR eftersom dessa fortfarande har en viss utvecklingspotential. Dessutom bör 

framtida metoder följa ovan redogjord trend och således fokusera på CO2 reduktion på grund 

av den höga effektivitetsgraden hos reningen av NOx och partiklar(se figur 13). Således bör 

företagen försöka öka effektiviteten i motorn genom att förbättra redan existerande 

funktioner, men framför allt försöka finna innovativa idéer som vissa av nischföretagen gjort. 

En metod för att göra detta är att alternera designen hos förbränningskammaren samt gå ner ot 

gränserna som redogjorts för i tidigare analys.  

Ytterligare metoder inkluderar avlägsnande av oönskad friktion i motorn och dessutom 

försöka använda värmen i avgaserna. Avgaserna kan förslagsvis utnyttjas genom att låta dem 

värma upp vatten och sedan återföra vattenångorna som skapas till motorn för att driva en 

turbin som är kopplad till en generator. Vidare bör det vara relevant att fortsätta utvecklingen 

av COT:s oil refiner system och skapa separatorer som tillmötesgår producenternas krav. 

Dessutom kan det förväntas att de motorutvecklande företagen investerar i fortsatt utveckling 

av turbosystemen som nämnt i analysdelen. Dessutom noteras att, vilket även föreliggande 

teoristudie poängterade, nanoteknik inom de sekundära metoderna torde vara aktuellt för 

investeringar. Detta kan leda till en mer noggrann reduktion av oönskade utsläpp.  

Ovillkorligen kan en rad förbättringar göras i denna rapport. Först och främst är enkätstudien 

inte statistiskt säkerställd och således borde fler personer/företag tillfrågats för ett bättre 

resultat.  Positivt var dock den tämligen höga svarsgraden; 30 % vilket förhöjer nivån på 

undersökningen. Vidare kunde fler intervjurespondenter(två intervjuer genomfördes 

visserligen på Haldex) valts på samma företag för att få en diversifierad bild av vad företaget 

egentligen anser; en persons bild av företaget kan mycket väl vara otillräckligt eftersom 

respondenten kan ha färgat intervjusvaren med sina egna åsikter och tankar. Ett flertal 
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intervjuer hade gett oss en bredare och mer sanningsenlig bild.  Eftersom att studien 

genomfördes främst för tre stycken företag som utvecklar dieselmotorer, Volvo, Haldex och 

Scania, kan man inte med säkerhet avgöra om detta är representativt för hela branschen. 

Undersökningens trovärdighet kan ha påverkats då respondenternas svar kan ha vinklats för 

att visa en positiv bild av företaget och de kan således ha undvikt missgynnsamma faktorer. 

En lösning på detta problem kan möjligtvis ha varit att ge strikt anonymitet till 

respondenterna. Ovanstående problem gäller också i företagsenkäten eftersom företag kanske 

ogärna vill erkänna att de inte är villiga att betala alls för miljön och klassar det som oviktigt. 

Ytterligare en begränsning av resultatet existerar i det faktum att intervjustudien i huvudsak 

bedrevs i Sverige. Endast Haldex Concentrics resultat kan klassas som utomsvenskt och 

således kan inga slutsatser angående den internationella forskningen om miljövänliga 

dieselmotorer, dras. Detta trots att vissa av företagen är representativa med tanke på deras 

internationella kundkrets. Avgränsningar till arbetet var väl begrundade men litteraturstudien 

kunde ha varit bättre planerad och mer noggrant utförd även om den inkluderade de flesta 

rådande metoder.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Här presenteras ett urval av de frågor som ställts under intervjustudien.  

 

Bakgrundsfakta om personen 
 Vilken är din position inom företaget? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

Tekniska Lösningar  

 Vilka primära metoder nyttjas för att skapa miljövänligare dieselmotorer? 

 Vilka sekundära metoder nyttjas för att skapa miljövänligare dieselmotorer? 

 Vilka framtida metoder är aktuella för företaget? 

 Hur väljer ni vilken reningsmetod ni skall satsa på? 

 Är det värt att fortsätta satsa på förbättringar för dieselmotorer; finns det mer potential? 

 

 

Övrigt 

 Finns en miljöpolicy, lyckas ni alltid uppfylla policyn? 

 Är målen realistiska? 

 Vilka svårigheter/möjligheter existerar för företaget när ni försöker uppnå de uppsatta 

målen? 

 Upplever företaget att miljöfaktorerna är en framgångsfaktor eller anser företaget att det är 

en belastning och ett krav från samhället? 

 Hur mycket pengar lägger ni på miljöförbättring? 

 Finns det för ekonomisk vinning i att inleda en striktare miljöpolicy än konkurrenterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nischföretagen såsom Alfdex, Drivetrain Sweden AB och COT fick anpassade intervjuguider 

eftersom att de enbart tillverkar enstaka tekniska lösningar till dieselmotorerna.   
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Bilaga 2. Enkäter 

Åskådliggörelse av enkäterna som delades ut. 

 

Enkät 1 – Företagsenkät 
 

Hur många år har ni investerat och använt lastbilar/bussar? 

 

 

Hur prioriterar ni följande val vid köp av en lastbil/buss(rangordna från 1-5 där 1 är det 

viktigaste)? 

□Pris för lastbilen     □Miljövänlighet    □Hållbarhet      □Underhållskostnad      □Bränsleekonomi 

 

 

Hur mycket extra, per lastbil/buss, är ni villiga att betala för ett miljövänligare alternativ 

□Inget alls         □<2,5%          □2,5-5%              □5-7,5%                   □7,5-10%            □>10% 

 

 

 

Enkät 2 – Privatpersonsenkät 
 

Ålder: 

□18-30        □30-50        □50+ 

 

 
Kön:             

□Man                □Kvinna 

 

 
Hur skulle du prioritera följande val vid ett bilköp(1-5 där 1 är det viktigaste) 

□Pris för bilen     □miljövänlighet      □Hållbarhet     □Underhållskostnad         □Bränsleekonomi 

 

 

Om du skulle köpa en ny bil idag, hur mycket extra är du då villig att betala för en bil med en 

miljövänligare motor?  

□Inget alls         □<2,5%          □2,5-5%              □5-7,5%                   □7,5-10%            □>10% 
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Bilaga 3. Enkätresultat 

Förtydligande av de resultat som ficks under enkätstudien. Samtliga siffror anges i ”antalet 

personer”.  

 

 

Tabell 1 – kundenkät – prioritera följande val vid bilköp 

Antal: 1or 2or 3or 4or 5or 

Miljövänlighet 4 3 11 30 36 

Pris 37 30 14 3 0 

Underhållskostnad 0 1 4 38 41 

Bränsleekonomi 35 26 15 4 4 

Hållbarhet 8 24 40 9 3 

 

Tabell 2 – kundenkät – benägenhet att betala extra för miljön 

  Antal 

Inget alls 33 

< 2.5% 20 

2.5 - 5% 14 

5 - 7.5% 10 

7.5 - 10% 6 

> 10% 5 

 

Tabell 3 – företagsenkät – prioritera följande val vid lastbilsköp 

Antal: 1or 2or 3or 4or 5or 

Miljövänlighet 7 13 8 9 20 

Pris 23 15 6 8 5 

Underhållskostnad 4 11 12 20 10 

Bränsleekonomi 6 11 19 10 11 

Hållbarhet 17 7 12 10 11 

 

Tabell 4 – företagsenkät – benägenhet att betala extra för miljön 

  Antal 

Inget alls 14 

< 2.5% 19 

2.5 - 5% 12 

5 - 7.5% 5 

7.5 - 10% 6 

> 10% 6 
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Bilaga 4. Dieselmotorns funktion  

Schematiskt diagram över de tekniska lösningarna som företag använder sig av. 

 

 


