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Sammandrag 
Arbetet är utfört i samarbete med Vägverket. Snöskotrar är en terrängfordonstyp som 
körs på snö. Snöskotrar har funnit sedan 1960 talet, även tidigare, men först under 1960-
talet fick de namnet snöskotrar. Det finns ungefär 260 000 snöskotrar registrerade i 
Sverige. Med detta arbete kartläggs vilken miljöpåverkan från avgasutsläpp från 
snöskotrar det finns idag i Sverige. Resultatet kommer från litteraturundersökning och 
data från trafikregister, U.S. Environmental Protection Agency, EPA och The 
International Snowmobile Manufacturers Association, ISMA. Det finns tre olika typer 
av motorer som användas för snöskotrar: tvåtakts konventionell, tvåtakts direktsprutad 
och fyrtakts. Konventionell är den motortyp som har funnits allt sedan början; de två 
andra kommer mycket senare, först i början av 2000-talet. Konventionell motor är den 
som bidrar till största utsläppet av kolmonoxid och kolväte jämfört med de två andra 
motorerna som används idag i Sverige. De konventionell står för 81 % av det totala 
utsläppet av kolmonoxid och 83 % av kolväte. Det bör finnas någon form av reglering 
för att kunna minska på snöskotrars utsläpp i framtiden, som via styrmedel ta bort den 
konventionella motortypen  
Nyckelord: Vägverket, Snöskotrar, Utsläpp, Kolmonoxid. kolväte 
 
Abstract 
The work has been done in cooperation with the Swedish Road Administration. 
Snowmobiles has been around for many decades, but it wasn’t until the 1960s they got 
the name snowmobile. There are about 260 000 snowmobiles registered in Sweden 
today and this paper maps the environmental impact the emissions from those 
snowmobiles have. The result comes from literature surveys and data from traffic 
records, U.S. Environmental Protection Agency, EPA and The International 
Snowmobile Manufacturers Association, ISMA. There are three common types of 
snowmobile engines: conventional two-stroke engines, direct injected two-stroke 
engines and four-stroke engines. The conventional one has been in use since the 
beginning, the other two types where employed much later during the beginning of the 
21th century. The conventional engine is responsible for the great majority of carbon 
monoxide and hydrocarbon emissions from snowmobiles in Sweden today. The 
conventional accounts for 81 % of the total emissions of carbon dioxide and 83 % of the 
total emissions of hydrocarbon. There should be some form of regulation in order to 
expedite the phasing out of conventional engines in the future. 
Keywords: The Swedish Road Administration, Snowmobiles, emissions, carbon 
monoxide, hydrocarbon 
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Förord 
Examensarbetet har genomförts vid Mälardalens högskola, där jag läser det 
miljövetenskapliga programmet, vid akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Arbeta har beställts av 
Vägverket då de ville se vilken miljöpåverkan som finns kring snöskotrar. Avsikten med 
det här examensarbetet kring snöskotrar har varit att göra en undersökning som kan bidra 
till ökad effektivitet i framtiden vad gäller att planera för snöskotrar. Jag ville göra 
arbetet för att jag vill utvecklas mer, då jag vet så lite om snöskotrar. Jag har kört 
snöskoter en gång och jag har ett ganska stor motorintresse vilket jag tycker att passar 
utmärkt eftersom jag tror att jag kommer att lära mig mycket och det har jag också gjort.  
 
Vill också tacka några personer som har varit inblandade i mitt examensarbete. Först och 
främst vill jag tack Magnus Lindgren på Vägverket som varit min handledare. Han har 
varit till en stor hjälp under hela arbetet. Utan hans hjälp skulle det varit svårare. Vill 
även tack Runa Nordin på Mälardalens högskola. Hon har ställt upp mycket med att 
kontrollera mitt språk i arbetet, eftersom svenska inte är mitt modersmål. Till sista vill 
jag tacka min sambo, min familj, min sambos familj och mina vänner som har varit ett 
stort stöd under examensarbetstiden. Jag hoppas att detta arbete kommer att vara ett 
stort stöd för Vägverket när det gäller att kunna ta beslut om snöskotrars framtid.  
 
Jag vill tack alla för deras insatser och bidrag. 
 
Eskilstuna den 10 maj 2009 
 
_______________________  
Tobias Engström 
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Ordlista 
C = Kol 
CO = Kolmonoxid 
CO2 = Koldioxid 
EPA = Environmental Protection Agency 
EU = Europeiska unionen 
g/hp-hr = Gram per horsepowerhour (Gram per hästkrafttimmar) 
g/kWh = Gram per kilowattimmar 
HC = Kolväte 
HC+NOx = Kolväte och kväveoxider 
H2 = Vätgas 
H2O = Vatten, kan vara i olika form, från fast till ånga.  
HK = Hästkraft 
HP = Horsepower 
ISMA = The International Snowmobile Manufacturers Association 
kW = Kilowatt 
kWh = Kilowattimmar 
kWh/år = Kilowattimmar per år 
NH3 = Ammoniak 
NO = Kväveoxid 
NOX = Kväveoxider 
NO2 = Kvävedioxid 
O2 = Syrgas 
O3 = Ozon 
SO = Svavel 
SO2 = Svaveldioxid 
USA = United States of America (Amerikas förenta stater) 
VOC = Volatile organic compund (Lättflyktiga organiska föreningar) 
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1. Inledning 
Snöskotrar är ett terrängfordon som körs i snö. Den är ett viktigt hjälpmedel för 
yrkesutövning, och många använder även dem som rekreation och också vid tävling. Detta 
fordon används mest i norra Sverige men de förkommer också i andra delar av Sverige. Det 
finns cirka 260 000, exklusive avställda, maskiner som används i Sverige.  Snöskotrar har stor 
miljö- och bullerpåverkan jämfört med många andra typer av fordon. Snöskotertrafiken har 
funnits sedan 1950-talet och har stadigt ökat i popularitet. Snöskotrar är viktiga enligt 
branschens egna bedömningar, eftersom de har stora ekonomiska värden för turism och med 
god försäljning varje år (Vägverket, 2006a).  
 

1.1 Bakgrund  
Idag finns det lagar och förordningar som regleras för snöskotertrafiken. Lagar och 
förordningar som finns, är terrängkörningslagen, 1975:1313, terrängkörningsförordningen, 
1987:594 och trafikförordningen, 1998:1276. (Vägverket, 2006a). Sedan 1992 har det funnits 
ett system med miljöklasser och differentierade försäljningsskatter för bilar.  
Försäljningsskatter är differentierade för att påskynda introduktion av fordon som uppfyller 
ett miljökrav som är mer långtgående. (Kommittédirektiv 1994:101). Begreppet snöskotrar 
används inte i lagstiftningen, utan de betecknas som terrängmotorfordon. De delas in i samma 
grupp som terrängskoter ”snöskotrar” och terrängvagnar. En terrängskoter får ha en tjänstvikt 
på högst 400 kg Utifrån detta bör uppmärksammas att en två- och trehjulig motorcykel kan 
registreras som terrängskoter och fyrhjuling som terrängmotorsfordon eller traktor (SOU 
1995:97).   
 
I vårt materialistiska samhälle har användningen av motoriserade färdmedel ökat markant, 
även i våra natur- och rekreationsområden Så det är en orsak till att det blir ökad 
miljöstörning som buller och avgaser. Regeringen önskar att påskynda utvecklingen och den 
vill låta utreda ett system för miljöklassning av snöskotrar eftersom det inte finns några 
bestämmelser som reglerar utsläpp av luftföroreningar från snöskotrar. (Kommittédirektiv 
1994:101). Snöskotrar brukar oftast tillhöra små arbetsmaskiner, och i denna grupp har de den 
största påverkan på naturen, Enligt NATURVÅRDSVERKET så står snöskotrar för 86 % av 
alla små arbetsmaskiners naturpåverkan (Naturvårdsverket 2007). Det finns även de 16 
nationella miljökvalitetsmålen som har ett flertal bestämmelser som direkt eller indirekt berör 
snöskotertrafiken. Nuläget för snöskotertrafiken kännetecknas bland annat av otydligt ansvar, 
av allvarliga olyckor, har stor påverkan på natur och djurliv genom buller, och avgasarutsläpp, 
och det är något man måste lösa för att vara långsiktigt hållbar (Vägverket, 2006a). Det finns 
också fördelar med snöskotrar, till exemplar att människor får lättare att komma ut i naturen 
och kan nå svårtillgängliga platser. Även för handikappade personer kan det vara att främja 
till en mer aktiv fritid (SOU 1995:97).  
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1.2 Problemformulering 
De frågor jag söker svar på i detta arbete är följande. 
Är det skillnad på olika motortekniker som används i snöskotrars avgasutsläpp? Har 
snöskotrars utsläpp stor betydande miljöpåverkan, och så ifall vilken påverkat det finns det? 
Finns det något skrivet om påverkan från snöskotrar i nationella eller internationella mål? 
 

1.3 Syfte och mål 
Syfte med arbetet är att göra en litteraturstudie om olika motortekniker och deras utsläpp av 
både avgasar och buller, göra en sammanställande statistik över snöskotrar och deras 
användning, utveckla modell för att beräkna årliga emissioner från snöskotrar i Sverige. 
Dessutom ska undersök snöskotrarnas historia undersökas och redovisas avgasutsläpp både 
idag och i framtiden. Här ska även relatera arbetet till nationella och internationella mål och 
åtaganden, till exempel de svenska miljömålen och EU:s takdirektiv. Diskussionen om 
resultat som går ut på vad som kan göras för att påverka situationen i framtiden. 
Målet med denna arbeta är att båda jag och vägverket ska får en bättre bild på vilken 
miljöpåverkat snöskotrar det finns.  
 

1.4 Avgränsning 
Avgränsningen är att undersöka bara snöskotrar och deras utsläpp. Data från trafikregister 
finns från 1905 till 2009. Jag har valt att göra avgränsningen från år 1970 och framåt, 
eftersom det är all data som har samlats ihop. Det gör att det blir avvikande siffror där jämfört 
med år 1970 eftersom det innan 1970 finns alla snöskotrar mellan 1905 till 1969 under samma 
grupp, och det leder till avvikelser. År 2009 har inte tagits med för att aktuell data uppdateras 
hela tiden och på så sätt kommer det inte att stämma överens med övriga data mellan 1970-
2008. Arbetet kommer att fördjupa sig mest på snöskotrar som tillverkats under år 1998-2008.  
 
Det finns flera olika ämnen som motorer släpper ut. I detta arbete kommer endast CO-
utsläppet och HC att tas med eftersom den data som arbetet använder kommer från EPA. CO- 
och HC är de mest intressanta ämnen som gäller snöskotrar. Där finns det CO, NOX, 
HC+NOX, och HC men det är bara CO och HC som finns med i varje undersökning. Övriga 
ämnen förekommer så sällan att data inte kan blir fullständig. Det blir bara CO eftersom det är 
den intressantaste datan att arbeta med för lagstiftare, myndigheter o a. Om man tar med alla 
olika ämnen så blir arbetet större, mindre avgränsat och kräver därmed mer tid. Eftersom CO 
och HC har den största betydelse för hälsan så ligger avgränsningen av ämnen där. 

1.5 Metod 
Metoden är att göra en litteratursökning, söka på internet, ta fram statiskt och siffror om 
snöskotrar. Modellmetoden utgår på beräkning av antal av X ålder, användningstid, 
emissionsfaktor. Tre typer av data, en från Vägverket och från EPA, även från ISMA. EPA 
har en motsvarighet i svenska Naturvårdsverket. Data från vägverket är det uttag 
trafikregistreringar av terrängfordon som utdrag den 31 dec 2008, och data från EPA är 
snöskotrars utsläpp, som de själv har mätt upp. ISMA:s data utgår från hur länge en snöskoter 
använts och hur mycket. I alla tre tabeller och i diagrammen visas data. Diagram används för 
underlättande att förståelse av vad som står i tabellerna.   
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1.6 Källkritik 
Källor för detta arbete är främst litteratur, och även en del från internet eftersom flera av 
litteraturinformationen är föråldrad eller inte uppfyller de krav på information man letar efter. 
Bland källorna finns Wikipedia, Informationen om tvåtakts direktinsprutad fanns nämligen 
inte som litteratur. Wikipedia fungerar som sekundärkälla, men det finns många referenser till 
primärkällor. Det tar upp för mycket tid att gå igenom alla primärkällor som finns på 
Wikipedia och de kanske inte heller innehåller bättre upplysningar.  
Noteras bör att data ur trafikregistret är uttagen den 31 december 2008. Den informationen 
man kan finna från detta datum stämmer inte nu, då t.ex. snöskotrar som är avställda eller i 
trafik kan se mycket annorlunda ut just idag, eftersom den förändra hela tiden. De flesta 
brukar ställa av sin snöskoter när det inte är säsong för att köra snöskotrar.  
Data som kommer från ISMA har fåtts av en person som jobbar inom ISMA, så den är inte 
heller en säker källa som man kan referera till, men den uppgiften är rimlig och går att 
använda. Data från trafikregistret har även den en brist, för i den framkommer inget om 
snöskotrar som skrotats. Det finns ingen exakt siffra över hur många snöskotrar som 
egentligen är borta. 
Undersökningen från SOU 1995:97 är 14 år gammalt material men det är den bästa 
information man kan hitta på svenska angående snöskotrar, och därmed medföljer att det kan 
finnas någon ytterligare information men som är för gammal fördetta arbete. Det finns inte 
information om CO2 från EPA. 

2. Snöskotrars bakgrund 
Det har alltid funnits en dröm att kunna åka på snö med ett lätt och smidigt fordon. De första 
motordrivna fordonen såg dagens ljus på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och 
både i Skandinavien och i Nordamerika började tillverkas många prototyper som skulle kunna 
kallas för snöskoter (Vägverket, 2006a).  
 
Det första snöterrängfordonet kom redan på 1920 talet. Då var det en T-Ford med skidor på 
framhjulen och band på bakhjulen, men först under början av 1960-talet kommer 
beteckningen snöskoter att introducerades (SOU 1995:97). Under 1950- och 60- talet började 
utveckling av olika modeller av snöskotrar, det var en intensiv period. Den första 
serietillverkade snöskotern skedde i Nordamerika, och den började säljas hösten 1959. 
Snöskotrar introducerades i Sverige under 1960-talet (Vägverket, 2006). I början användes 
snöskotern i nyttotrafik, vilket innebär att den användes för skogsavverkning och 
räddningsinsatser och inom rennäringen samt som transportmedel för avsides belägna gårdar 
(SOU 1995:97). Senare upptäcktes många nya sätt att använda snöskotrar på, 
rekreationsmöjligheterna, och sedan dess har populariteten hos snöskotrar stadigt ökat.  Under 
slutet av 1970-talet till slutet av 1980-talet skedde den stora ökningen av snöskotrar 
(Vägverket, 2006a) 

 
Figur 1 visar en T-Ford som har byggts om så den kan köras på snö. (Källa: 
http://media.snowmobilefanatics.com/gallery/gallerycontentresized/Member%20Images/Vintage/thumb_200912
923371429_23295.jpg) 
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2.1 Typer av motorer 
Det finns två olika typer av motorer som snöskotrar använder idag: tvåtaktsmotor och 
fyrtaktsmotor. Det finns också två olika modeller av tvåtaktsmotorer; den ena är konventionell 
medan den andra är direktinsprutade. Med konventionell menas den gamla teknik som har 
funnits under lång tid inom snöskotrar, tvåtaktsmotorn, vilken är den vanligaste typen av 
motor bland snöskotrar idag. Fyrtaktsmotor började säljas i början av 2000-talet. Gäller också 
direktinsprutande tvåtaktsmotorn, och det är den nya teknik som börjat blir vanligare 
(Trafikregistarar, 2008). Båda typer av motorer har olika takter under arbetsförlopp. Hos 
fyrtaktsmotorn blir det fyra takter under ett arbetsförlopp, hos tvåtaktsmotorn blir det två 
takter, vilket är förklaringen till varför namnet uppstått för dessa motorer (Karlsson, 1986). 
 

2.1.1 Två-taktsmotor, konventionell 
Konventionell tvåtaktsmotor arbetar utan några ventiler. Det innebär att 
bränsleluftblandningen strömmar in i cylindern och förbränningsgaserna ut ur cylindern 
genom portar i cylinderväggen. Portarna öppnas och stängs av kolven när den åker fram och 
åter i cylindern. (Sahlström, red. 2008). Det innebär att bränsle tvingas gå genom hela 
vevhuset innan det kommer in i cylindern där det pressas ihop innan tändstift tänder och då 
sker det en explosion, så kolven åker ner och då släpps det ut avgaser. Denna typ kräver 
oljeblandad bensin för att den också ska fungera som smörjning när bensin strömmar genom 
hela motorn (SOU 1995:97). Se även på figur 2.  
 
Nackdelen med detta system är att bränsleöverskott kan ledas genom motorn utan att något 
bränsle förbrännas, då det förorsakar höga utsläpp av kolmonoxid och kolväten. Men 
kväveoxidutsläppet är lågt, vilket beror på att förbränningen i motorn sker med ett 
luftunderskott. Genomströmningen av bränsleluftblandningen tillsammans med 
oljeinjektionen ger både kylning och smörjning på de rörliga delarna i vevhuset, så därför 
måste förgasare ställas in med en rik blandning; annars medför det sämre kylförmåga och 
större överhettningsrisk (SOU 1995:97).  
 
Fördelen med tvåtaktsmotorn är att den har låg vikt i jämförelse med fyrataktsmotorn, och att 
det gör att det blir bättre framkomlighet i lös snö, snabbare acceleration, och i övrigt lättare att 
hantera. Fördelen även i kallt klimat då ingen oljesump, ingen ventil eller oljepump ökar 
friktionen vid kallstarter. Inköpspriset är också lägre än fyrtaktsmotorn, och det beror på att 
tvåtaktsmotorn har lägre tillverkningskostnad (SOU 1995:97).  
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Figur 2: Figur visar hur en tvåtaktsmotor ser från innersida och se hur den arbeta. Man ser på nr 1, bränsle 
kommer in i vevstakehus samtidigt som det sker en expansionstakt i cylinder, så kolv åka ner, samtidigt när kolv 
åka ner så förflytta bränsle sig uppåt till cylinder, i exakt samma ögonblick så öppen det en gång för avgasar. 
http://www.rcaeronautics4dodos.filipinovegetarianrecipe.com/airplane_powerplant.htm 
 

2.1.2 Två-taktsmotor, direktinsprutande 
Med tvåtakts direktinsprutade motor är det annorlunda, då man inte behöver blanda bränsle 
och smörjolja eftersom den har oljetank som är en del av motorn eller har separat tank 
monterad i fordonet. Oljan injiceras som smörjmedel på de delar som är roterande och 
bränslet sprutas direkt in i cylindern. I de flesta fall injiceras inte bränslet förrän efter det att 
avgasporten har stängts. Direktinsprutning ger mer kraft och använder mindre bränsle och 
minskar också utsläppen. I vissa fall har utsläppen från tvåtaktsmotorer lika bra kraft som 
eller är bättre än fyrtaktsmotorer (Wikipedia 1).  
 
Fördelarna med direktinsprutning är ännu påtagligare i tvåtaktsmotorer, eftersom den 
undanröjer en stor del av de föroreningar de orsakar. En stor del av bränsle- och 
luftblandningen går in i cylindern från vevhuset genom intaget och det förs direkt oförbränd 
genom avgasporten. Med direktinsprutningsteknik så är det bara avgaser som kommer från 
vevhuset (Wikipedia 2).   

2.1.3 Fyrtaktsmotor 
Fyrtaktsmotorn är konstruerad på annorlunda sätt än tvåtaktsmotorn, och den har även en mer 
komplicerad teknik (SOU 1995:97). Den har inloppsventiler som släpper in luften eller 
bränsleluftblandningen i cylindrarna och utloppsventiler som släpper ut avgaser ur 
cylindrarna. Gasväxlingen är mycket noga reglerad av en ventil. Under arbetsförloppet för 4-
taktsmotorer ser det ut på följande sätt., Det börjar med att inloppsventilerna öppnas så att 
bränsleluftblandningen kommer in i cylindern. Sen stänger inloppsventilen samtidigt och 
kolven rör sig så det blir kompressionstakt där bränsleluftbladning pressas samman. Mot 
slutet av kompressionstakten tänds tändstift och då blir det en expansionstakt, där de heta 
förbränningsgaserna pressar ner kolven med en stor kraft. Kraften överförs genom en 
vevstake till vevaxeln. Utloppsventiler öppnas samtidigt när kolven går uppåt och då pressas 
avgaser ut ur cylindern (Sahlström, 2008). Se på figur 3. 
 
Fördelen med 4-taktsmotorn är att den är lätt att reglera och styrs elektronisk så den kan 
arbeta noggrannare och snabbare kan reglera bränsletillförseln. Den klarar bättre de strängare 
avgasnormerna bättre (Sahlström, 2008). Bränsleförbrukningen är lägre än en tvåtaktsmotor 
(SOU 1995:97).   
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Men nackdelen med den typen av motor för snöskoter är att den är mindre driftsäker, är tung 
och har mindre motoreffekt jämför med tvåtaktsmotorn. Priset beräknas till ca 30 % högre än 
det som är genomsnitt för tvåtaktsmotorn. (SOU 1995:97).  
 

 
Figur 3: Bilden visar hur en fyrtaktsmotor arbetar, Varje bild visar slutet av den aktuella takten, bild 1 visar den 
när bränsle sprutas in samtidigt som när kolven rör sig ner sen flytta kolv uppåt för att pressa ihop bränsle och 
luft, se nr 2, sen nr 3 så har tändstift tänts så det sker expansionstakt så kolv åker ner, nr 4 visar det när ventilen 
öppnas för att släppa ut avgaser medan kolven rör sig uppåt. 
http://www.rcaeronautics4dodos.filipinovegetarianrecipe.com/airplane_powerplant.htm 
 

2.2 Avgaser 
Avgaser är bränslet i motorn och som förbränns och bildar olika kolväteföreningar 
(Sahlström, 2008). För att kunna avge avgaser behövs det någon form av bränsle. Bränslet är 
vanligen bensin eller dieselolja, och båda bränslesorterna består av föreningar av kol och väte, 
kolväte. i motorerna kan förbränningen aldrig bli helt fullständig, för det kommer alltid ut lite 
av bränslet med avgaserna (Vägverket 1). En teori menar, att i fullständig förbränning bildas 
det C, att förenas med O2, så det blir CO2, och alla H2, med O2, blir till H2O. De ämnen som 
bildas är inte hälsofarliga och den ingår den luft människor andas in. Men både CO2 och H2O 
är växthusgaser som kan bidra till växthuseffekten. Sen finns det CO, som är mycket giftig 
och kan medföra döden efter en kort tids inandning (Sahlström, 2008). CO bildas vid en 
ofullständig förbränning, vilket sker vid t.ex. tomgång eller höga varvtal i en motor. Det är ett 
hälsofarligt ämne som är en luktfri gas, som försämrar blodets syreupptagningsförmåga 
(Vägverket, 2006b). Om halterna av CO är höga eller exponeringen lång kan vi bli medvetslösa 
och det kan leda till döden om inget görs. CO är lätt att förväxlas med CO2 som alltid bildas 
vid förbränning (Vägverket 1). HC är bränslekolväteföreningar som inte hinner förbrännas 
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helt i motorn (Sahlström, 2008). HC är cancerframkallande. Man kan minska HC genom att 
använda motorer med effektivare förbränning och bränsleinsprutning samt använda katalysator 
för att efteroxidering. Tvåtaktsmotorer är främst relaterade till höga HC-utsläpp (Vägverket, 
2006b) NOX bildas genom en reaktion mellan luftens syre och kväve. Denna typ av rektion 
kräver höga temperaturer som åstadkoms vid förbränning i en motor. Man kan på ett enkelt 
sätt säga att ju mer effektiv förbränning desto högre temperaturer, vilket orsakar mer 
kväveoxider. Det finns två olika typer av kväveoxider, NOX, i avgaserna; NO, och NO2. 
Dessa ämnen bidrag till form av retar i människors slemhinnor, kan även ge skador på 
växtligheten. När NOX reagerar med vatten så bildas det syror som fräter på olika typer av 
byggnader och även försurar marken, även övergödning (Vägverket 1).  
 
HC- och NOX -utsläppen tillsammans ger upphov till ett tredje hälsovådligt ämne, O3. O3 är 
ett ämne som finns högst upp i atmosfären för att skydda oss människor och djur mot skadlig 
UV-strålning. Men själva O3 är ett skadligt ämne, och O3 som kommer nära marken verkar 
irriterande på andningsvägarna och ger i högre koncentrationer upphov till vävnadsskador 
(Vägverket 1) 
 
Dessutom finns det också SO2, som är en gas som bildas i motorer om motorer använder 
bränslen som innehåller svavelföreningar. Den har en hälso- och miljöpåverkan på samma sätt 
som NOx men ger ingen övergödning. Men dagens bränslen innehåller mycket lite SO, och 
utsläpp av SO2 är ett problem som man kan betrakta som löst (Vägverket 1) 
 
Vissa HC är de mest besvärande ur hälsosynpunkt. Det gäller även NOX-utsläppen, eftersom 
den bidrar till att marknära O3 bildas. HC ger cancer, vilket är orsaken till att de är ett stort 
hälsoproblem. Utsläpp sker genom avdunstning av bränsle, som genom avgaser, och kan 
ursprungligen vara antingen oförbränt bränsle eller förbränning i motorn (Vägverket 1).  
 

3. Miljökvalitetsmål 
Sverige tog fram s.k. miljökvalitetsmål år 1999. Det finns 16 olika sådana mål, och i varje mål 
finns delmål. Målen handlar om att samhället till nästa generation ska kunna lämna över ett 
samhälle med de stora miljöproblemen lösta. Målen fungerar även som vägledande för 
myndigheters arbete. De beskriver även de egenskaper som anger att vår natur- och 
kulturmiljö måste vara mer ekologiskt hållbart (Miljömål). Dessa miljökvalitetsmål som t.ex. 
”Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarken” kan i första hand kopplas till terrängkörning. 
Även ”Begränsande klimatpåverkan och Frisk luft” kan föras dit. Många av målen har 
indirekt påverkat snöskotrarnas användning (Edin, 2007).  
 
I de 16 olika målen finns det några som berör snöskotrars användning och menar att de har 
direkt påverkats av miljökvalitetsmålen. 
Begränsad klimatpåverkan: innebär att halten av växthusgaser ska stabiliseras i atmosfären 
i enlighet med FN:s konvention för klimatförändringar. Med det menas att den ska ligger på 
en nivå där människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  All förbränning av fossila 
bränslen, olja och gas, står för det största bidraget till växthuseffekten i hela världen. Utsläpp 
från transporter ökar hela tiden. Förändringar i klimatet har bedömts ge den är största påverkat 
i de nordliga breddgrader och mer än i resten i världen. Genomsnittet  för ökningen i världen, 
t.ex. under de närmaste 50-100 åren är att temperaturen en ökar med 2,5 grader medan det i 
Norden kommer att bli en ökning med ca 4 grader., Känsliga miljöer i fjällen och i Östersjön 
kan skadas och gå förlorade.  
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Frisk luft: målen är att luften ska vara så ren att djur, växter och kulturvärden inte skadas, 
och inte heller ska människors hälsa skadas. Halterna av olika luftföroreningar ska inte 
överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot olika sjukdomar eller 
påverkan på djur, växter, material och kulturföremål. Den luftföreorening som är mest skadlig 
är O3

 och vissa HC. De största utsläppen kommer från arbetsmaskiner som t ex gräsklippare, 
snöskotrar, motorsågar och liknande.   
Myllrande våtmarker: är att bevara våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskap. Det finns vissa verksamheter som påverkat våtmarkerna t.ex. 
exploatering för dikning, vägar och fordon som körs på våtmarker.  
Storslagen fjällmiljö: handlar om att behålla hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 
mångflad. Verksamheter som finns i fjällen ska bedrivas med en hänsyn till dessa värden och 
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. Användning av snöskotrar har ökat starkt under de senast 25 åren, framför 
allt i fjällområdet, och de bidrar till en del buller och utsläpp av olika luftföroreningar 
(Miljömål). 
 
Enligt Edin har Naturvårdverket sätt upp återgärder för snöskotrar. Läser punkt nedre nere. 

• Inom en generation ska luften vara så ren att inte människors hälsa eller djur, växter 
och kulturvärden skadas. 

• Senast år 2010 ska merparten av områden med representativa höga natur och 
kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid behov omfattar skötsel 
och restaurering. 

• De svenska utsläppen av växthusgaser ska minska. För perioden 2008-2012 ska 
medelvärdet vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. 

• År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen, VOC, i Sverige, exklusive metan, 
ha minskat till 241 000 ton. 

• År 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000ton. 
(Edin, 2007) 

3.1 EU:s utsläppstak för vissa luftföroreningar 
Allmänna inriktningen och strategin för det femte miljöhandlingsprogrammet som godkändes 
den 1 februari 1993 av Europaparlamentet och Europarådet och medlemsstaternas 
regeringsföreträdare om den europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för miljön och en 
hållbar utveckling. I programmet krävs det effektivt skydd mot hälsorisker från luftförorening, 
och miljöskydd skall vara det alla människor beaktar vid fastställande av tillåtna 
föroreningsnivåer.  När man ska arbeta fram delmålen och åtgärderna för att kunna uppnå 
dem bör man ta hänsyn bland annat till den tekniska till kostnaden och nyttan, Insatsen 
innebär att man bör göra den är kostnadseffektiv. Varje medlemsstat bör ansvara för att 
genomföra olika åtgärder så att de nationella taken respekteras. Nationella program är till för 
att minska utsläppen och de bör därför upprättas och lämnas till EU-kommissionen, och 
information ska innehålla de åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att de nationella 
utsläppstaken inte skall överskridas Det finns ett viktigt syfte med detta direktiv, och det är att 
begränsa utsläpp av försurande och eutrofierande föroreningar och av ozonprekursorer. Att 
närma sig de långsiktiga målen inte överskrida de kritiska nivåerna, belastningarna och 
effektivt skydda alla människor mot de erkända hälsofaror som luftföroreningar innebär sker 
genom att fastställa nationella utsläppstak med åren 2010 och 2020 som riktmärken och att 
genomföra regelbunden översyn. Senast år 2010 ska medlemsstaterna begränsa sina årliga 
nationella utsläpp av föroreningarna svaveldioxid, SO2, kväveoxider, NOX, flyktiga 
organiska föreningar, VOC, och ammoniak, NH3, till mängder som inte överskrider 
utsläppstaken (Direktiv 2001/81/EG). 
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3.2 Reglerna i USA 
För snöskotrar i USA har en ny regel nyss införts. EPA har utarbetat ett nytt förslag till 
avgaskrav för motorer som inte normalt används för landsvägskörning, t.ex. 
terrängmotorcyklar, fyrhjulingar och snöskotrar. Kraven kommer att träda i kraft 2006 och 
skärps successivt t.o.m. 2012 (Vägverket, 2006b). De har ett system där en tillverkare kan 
spara, byta och sälja emissionsrätter, och sen finns det infasningsregler. Infasningsregler går 
ut på att krav sätt på medelvärdet för en viss tillverkare. Reglerna innebär att vissa tillverkare 
kan sälja sina modeller som har högre emissioner till andra modeller som har emissioner som 
ligger under gränsvärdena (Naturvårdsverket, 2007). Bakgrunden till deras nya avgaskrav är 
till dessa motorer som anser har en betydande miljöpåverkat inom vissa specifika och känsliga 
områden, och de har beräknats så att om inget reglerande har tagits fram skulle år 2020 
avgaserna ha fördubblats (Vägverket, 2006b). Naturvårdsverket har upptäckt att försäljningen 
av fyrtaktsmotor har ökat pga. regleringen av utsläppsnivåer på den amerikanska marknaden 
(Naturvårdsverket, 2007).   

4. Data 
Detta kapitel redovisar olika siffror från data hämtat från EPA, trafikregister och ISMA. Man 
gör olika beräkningar för att kunna visa upp resultat. Man har arbetat samman olika data så 
man kan få fram önskat resultat.  
 

4.1 Snöskoter i Sverige 
Information har hämtats från trafikregistret och från data ur ISMA för att arbeta fram de olika 
tabeller och diagram som följer på sidorna nedan. en stor del data kommer från trafikregister 
för terrängfordon. Under detta kapital kommer att presenteras olika data därifrån. Utifrån den 
kan man få fram statistik över hur snöskotrar har utvecklats i Sverige under de senaste 40 år. 
Man kan se dessa data i tabell 1 och figur 4 och få en bild av hur snöskotrar har utvecklats i 
Sverige. Det gäller även de olika typer av motorer som har sålts i Sverige. I tabell 2 och figur 
5 kan man utläsa detta. Data från ISMA berättar mycket hur det ser ut för snöskotrar som är 
äldre och det är en intressant faktor och det är logiskt eftersom ju äldre snöskotrar blir desto 
mindre  används de Man kan se dessa data i tabell 3. Figur 6 visar hur utplaningen efter  ålder 
och timmar av körning är per år. Det visar sig att det sålts rätt lika antal snöskotrar varje år 
men sen beror det också på hur ekonomin ser ut. Det syns tydliga spår av några finanskriser 
under den tid som snöskotrar funnits, se i figur 7. Man ser också att när nya tekniker kommer 
ut på marknaden så blir det lite annorlunda siffror, vilket syns i tabell 4 och figur 8. Det finns 
fortfarande en stor andel av gammal teknik kvar idag enligt figur 9.
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Tabell 1: Denna tabell visar siffror på hur många snöskotrar som är i trafik eller avställda 
samt total av snöskotrar för varje årsmodell som har sålts i Sverige.  
Årsmodell  i trafik  avställda  Total 

1970  240  1 436  1 676 
1971  223  1 306  1 529 
1972  240  1 475  1 715 
1973  312  1 697  2 009 
1974  920  5 057  5 977 
1975  1 155  6 391  7 546 
1976  678  3 553  4 231 
1977  1 547  6 676  8 223 
1978  1 240  4 683  5 923 
1979  1 924  6 050  7 974 
1980  2 615  6 725  9 340 
1981  2 231  4 638  6 869 
1982  2 543  4 364  6 907 
1983  2 159  3 183  5 342 
1984  1 945  2 523  4 468 
1985  2 869  3 098  5 967 
1986  3 801  3 500  7 301 
1987  4 337  3 903  8 240 
1988  6 172  4 718  10 890 
1989  6 509  4 586  11 095 
1990  6 687  4 226  10 913 
1991  7 328  4 504  11 832 
1992  4 553  2 741  7 294 
1993  3 222  2 053  5 275 
1994  2 972  1 811  4 783 
1995  5 103  2 565  7 668 
1996  5 737  2 847  8 584 
1997  5 864  2 810  8 674 
1998  7 840  3 459  11 299 
1999  7 555  3 103  10 658 
2000  7 144  2 702  9 846 
2001  7 699  3 169  10 868 
2002  5 189  2 001  7 190 
2003  5 265  1 971  7 236 
2004  6 322  1 991  8 313 
2005  5 787  1 619  7 406 
2006  6 405  1 512  7 917 
2007  7 160  1 344  8 504 
2008  7 611  810  8 421 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Figur 4: Diagrammet är från tabell 1, och visar att av snöskotrar som är äldre än 1986 är det flest som är 
avställda än i trafik. Det innebär att snöskotrars livslängd är på ungefär 23 år.  
 
Tabell 2 visar hur många procent av olika typer av motorer som har sålts i Sverige mellan 
2000 och 2008. Det är fördelning för varje årsmodell enligt trafikregister. För alla snöskotrar 
som sålts före år 2000 är det bara konventionell tvåtaktsmotor som visas. 

 Andel av olika motorteknik  

 
Konv 2-
takt 2-takt direktin insp. 4-takt 

2000 100,00% 0,00 % 0,00 % 
2001 91,48% 4,76 % 3,76 % 
2002 86,72% 9,52 % 7,50 % 
2003 81,96% 14,28 % 11,30 % 
2004 77,20% 19,04 % 15,00 % 
2005 57,40% 23,80 % 18,80 % 
2006 44,60% 24,60 % 30,80 % 
2007 37,90% 29,70 % 32,40 % 
2008 34,50% 34,30 % 31,20 % 

  

 

 
Figur 5 visar diagram av tabell 2. Man ser att först år 2008 blir det jämn fördelning mellan de tre olika motorer 
typerna.  
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Tabell 3: kommer från ISMA, Man kan tolka den så att ju äldre snöskotrar blir, desto mindre 
körs de, och flera har försvunnit genom att skrotas av olika skäl 

 
 

 
Figur 6: Figuren visar att när snöskotrar blir äldre så kör man mindre för varje år enigt tabell 4, kolumner 
”Timmar/år” 
 
 
 
 
 

Ålder Miles/år Timmar/år Överlevnadsfrekvens Km/år Genomsnitt km/h 
1 1104 55 100,00% 1776,7 32,30 
2 930 47 99,96% 1496,8 31,85 
3 784 39 99,80% 1261,7 32,35 
4 661 33 99,38% 1063,8 32,24 
5 557 28 98,49% 896,4 32,01 
6 469 23 96,90% 754,8 32,82 
7 396 20 94,34% 637,3 31,87 
8 333 17 90,54% 537,9 31,64 
9 281 14 85,28% 452,2 32,30 

10 237 12 78,45% 381,4 31,78 
11 200 10 70,09% 321,8 32,18 
12 168 8 60,46% 270,4 33,80 
13 142 7 50,00% 228,5 32,64 
14 120 6 39,36% 193,1 32,18 
15 101 5 29,27% 162,5 32,50 
16 85 4 20,38% 136,8 34,20 
17 72 4 13,17% 115,9 28,98 
18 60 3 7,83% 96,6 32,20 
19 51 3 4,23% 82 27,33 
20 43 2 2,06% 69,2 34,60 
21 36 2 0,89% 57,9 28,95 
22 30 2 0,34% 48,3 24,15 
23 26 1 0,22% 41,8 41,80 
24 22 1 0,03% 35,4 35,40 
25 18 1 0,01% 28 28,00 
26 15 1 0,00% 24,1 24,10 
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Total = A x P 
 
A  = Antal snöskotrar 
P = Procent 
 
Beräkningen enligt ovan utgår från tabell 1 som visar antalet totala snöskotrar för varje år som 
har sålts. Den multipliceras med tabell 2, som visar hur många procentandelar som har sålts i 
Sverige. Denna beräkning visas i tabell 4  
Tabell 4: Den baserad på data som kommer från tabell 1 och 2, den visar hur många 
snöskotrar det finns i trafiken i Sverige idag. 

Årsmodell Konv 2-takt 2-takt direktin insp. 4-takt Total 
1970 1 676   1 676 
1971 1 529   1 529 
1972 1 715   1 715 
1973 2 009   2 009 
1974 5 977   5 977 
1975 7 546   7 546 
1976 4 231   4 231 
1977 8 223   8 223 
1978 5 923   5 923 
1979 7 974   7 974 
1980 9 340   9 340 
1981 6 869   6 869 
1982 6 907   6 907 
1983 5 342   5 342 
1984 4 468   4 468 
1985 5 967   5 967 
1986 7 301   7 301 
1987 8 240   8 240 
1988 10 890   10 890 
1989 11 095   11 095 
1990 10 913   10 913 
1991 11 832   11 832 
1992 7 294   7 294 
1993 5 275   5 275 
1994 4 783   4 783 
1995 7 668   7 668 
1996 8 584   8 584 
1997 8 674   8 674 
1998 11 299   11 299 
1999 10 658   10 658 
2000 9 846   9 846 
2001 9 942 517 409 10 868 
2002 6 235 684 288 7 190 
2003 5 931 1 033 289 7 236 
2004 6 418 1 583 333 8 313 
2005 4 251 1 763 1 392 7 406 
2006 3 531 1 948 2 438 7 917 
2007 3 223 2 526 2 755 8 504 
2008 2 905 2 888 2 627 8 421 

Totalt 262 484 12 942 10 532 285 903 
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Figur 7: Diagrammet kommer från tabell 4 som visar hur måna snöskotrar som sålts för varje år under perioden 
1970 till 2008, där man kan se när den nya tekniken kommer ut på marknaden.  

 
Figur 8: Figuren är också från tabell 4 men gäller perioden mellan 1998 och 2008 för att får bättre bild. Man ser 
hur försäljningen har förändrats de senaste åren 

 
i Figur 9, kan man se att största andelen av snöskotrars marknad är tvåtaktsmotor konv med 91 % som har en 
fördelning på 285 903 snöskotrar. Fyrtaktsmotorer har den minsta andelen.  
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4.2 Utsläpp från snöskotrar 
Motorbränsleförbrukningen som brukar förekomma, vilket innebär hur många gram bränsle 
en motor förbrukar per kWh. Avgiven mekanisk energi, rörelseenergi, är ett exempel på ett 
bra mått av verkningsgraden (Sahlström, 2008). 
 
Man använder ofta begrepp som kallas för hästkraft, hk, för en motors effektenhet. I USA 
kallas hästkraft för horsepower, hp. Man kan tro att det betyder samma sak som hk men så är 
det inte. 1 hp motsvarar 1,014 hk. En kW motsvara 1,36 hk (Sahlström, 2008) 
 
Nedan har använts EPA:s data. Beräkningen går ut på att få medelvärde på utsläpp 
 
Ut = U + U 
 
M = Ut / A 
 
U  = Utsläpp 
Ut  = Utsläpp total 
A  = Antal av snöskotrar 
M  = Medelvärde 
 
För att få ett resultat av beräkningen har formeln enligt ovan använts. Där räknar man ut hur 
mycket varje snöskoter förbrukar eller ger effekt, där man adderar med alla och sen dividerar 
med hur många antal man har med för att kunna få ett medelvärde på förbrukning/effekt. 
Beräkningen används i tabell 5. 
 
Tabell 5: Den tabellen visar olika siffror, Dessa data har hämtas från EPA. Den visar hur 
mycket HC och CO som släpps ut och vilken motoreffekt snöskotern har. 
 

 HC, g/hp-
hr 

HC, g/KWh CO, 
g/hp-hr 

CO, 
g/kWh 

kW, 
Genomsnitt 

Hk, 
Genomsnitt 

Tvåtakts 
konv 

111,0 149 296 397 52,74 71,73 

Tvåtakt 
direkt 

53,70 72,2 90 121 77,69 105,66 

Fyrtakt 7,80 10,5 123 165 68,45 93,1 
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Figur 10, visar ett diagram baserat på tabell 5. Man ser att den äldre modellen med tvåtakts utsläpp är så mycket 
större jämfört med de nya motorerna vad gäller både HC och CO, men 4 takts släpper ut mer CO än den tvåtakts 
direktsprutande.  
 
Beräkning för tabell x utgår på  
 
 t = M x h 
 
M  = Medelvärde 
h  = Timmar 
t  = Total  
 
Enligt formeln ovanberäknar man hur mycket den släpper ut varje timma, där man har tar 
medelvärdet och multiplicerar med antal timmar man ska köra, och på så sätt får man fram det 
totala utsläppet. Denna beräkning användas i tabell 6. 
 
Tabell 6 visar mycket varje typ av motorutsläpp per timma. Man ser att den konventionella 
släpper mycket av både HC och CO, medan fyrtakts släpper ut mycket lågt HC. 

Timmar 
Tvåtakts 
konv, HC 

Tvåtakts 
konv, CO 

tvåtakt 
direkt, HC 

tvåtakt 
direkt, CO fyrtakts, HC fyrtakts, CO 

1 149,0 397,0 72,2 121,0 10,5 165,0 
5 745 1985 361 605 52,5 825 

10 1490 3970 722 1210 105 1650 
15 2235 5955 1083 1815 157,5 2475 
20 2980 7940 1444 2420 210 3300 
25 3725 9925 1805 3025 262,5 4125 
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Figur 11.  Figuren visar den data som redovisas tabell 6. Man kan se skillnaden i utsläpp för olika motorer. 
Tvåtakts konventionell släpper ut mycket av både HC och CO i jämförelse med de två andra. Men fyrtakts 
släpper ut mindre CO än tvåtakt direktsprutade. Däremot släpper fyrtakt ut minst HC.  
 

5. Resultat av utsläpp och antal snöskotrar 
Det här kapitlet visar olika typer av diagram och tabeller över hur utsläpp per snöskotrar sker. 
Det visar sig att utsläpp när det handlar om gammal teknik är fortfarande dominerar i dag, och 
det gäller både CO och HC. e Se tabell 7 och 8, och figur 12-17.  
 
 g/kWh per år = A x h/år x kW x g/kWh 
 
A = Antal 
h/år = timmar per år 
kW = Kilowatt 
g/kWh = gram per kilowattimmar 
 
Formeln ovan går ut på att man räknar antal snöskotrar och multiplicerar med antal timmar 
den körs enligt tabell 3, för just den ålder som snöskotern har, är multiplicerar med kilowatt 
för just den motortyp och multiplicerar med gram per kilowatt för den motortyp man söker för 
att får resultat av g/kWh per år, Beräkningen används i både i tabell 7 och 8. 
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Tabell 1 visar hur mycket snöskotrars utsläpp av HC, g/kWh blir för varje årsmodell och 
totala mängden för varje årsmodell.  
Årsmodell konv 2 takt direkt 2 takt 4 takt Total 

1970 13 170 444   13 170 444 
1971 12 015 280   12 015 280 
1972 13 476 916   13 476 916 
1973 15 787 244   15 787 244 
1974 46 968 820   46 968 820 
1975 59 298 430   59 298 430 
1976 33 248 298   33 248 298 
1977 64 618 472   64 618 472 
1978 46 544 474   46 544 474 
1979 62 661 765   62 661 765 
1980 73 396 148   73 396 148 
1981 53 978 388   53 978 388 
1982 54 277 002   54 277 002 
1983 41 978 825   41 978 825 
1984 35 110 706   35 110 706 
1985 46 890 237   46 890 237 
1986 57 373 156   57 373 156 
1987 129 504 125   129 504 125 
1988 171 152 903   171 152 903 
1989 174 374 789   174 374 789 
1990 257 271 574   257 271 574 
1991 278 936 797   278 936 797 
1992 229 272 594   229 272 594 
1993 165 809 286   165 809 286 
1994 187 930 288   187 930 288 
1995 361 542 826   361 542 826 
1996 472 187 127   472 187 127 
1997 545 300 378   545 300 378 
1998 887 904 797   887 904 797 
1999 1 005 040 021   1 005 040 021 
2000 1 083 213 991   1 083 213 991 
2001 1 328 162 154 49 329 626 4 999 422 1 382 491 202 
2002 979 951 426 76 788 848 4 139 542 1 060 879 816 
2003 1 071 901 152 133 308 217 4 790 930 1 210 000 299 
2004 1 412 080 664 248 590 813 6 700 531 1 667 372 008 
2005 1 102 391 698 326 269 835 33 066 551 1 461 728 084 
2006 1 082 147 610 552 518 249 77 333 251 1 711 999 110 
2007 1 190 382 992 665 855 326 88 868 841 1 945 107 160 
2008 1 255 659 382 891 092 515 103 995 453 2 250 747 350 

Totalt 16 102 913 179 2 943 753 430 323 894 520 19 370 561 130 
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Figur 12: Den kommer från tabell 7, och man kan se hur det ser ut med fördelningen mellan 1970-2008 års 
modeller. Man ser att tidigare är det äldre tvåtakts som står för alla utsläpp av HC. När nya typer av motorer 
kommer in på marknaden så blir det lite ökning av utsläppen.  
 

 
Figur 13: Den är från samma tabell som den ovanför men för årsmodeller mellan 1998-2008,. Man ser att den 
äldre tekniken är ganska stabil medan den nya ökar.  
 

 
i Figur 14 kan man läsa av att 83 % av alla HC-utsläpp kommer från tvåtakts konv. idag. medan fyrtakts har den 
minsta andelen. Det beror på att fyrtakts motorer byggs för att kunna förbränna allt i cylindern medan tvåtakts 
motorteknik gör att de har en öppen insug- och utloppsventil samtidig.  
 

Fördelning på 19 000 ton/år, HC 
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Tabell 8 visar hur mycket snöskotrars utsläpp CO, g/kWh blir för varje årsmodell och totala 
mängden för varje årsmodell. 
Årsmodell konv 2 takt direkt 2 takt 4 takt Total 

1970 35 091 719   35 091 719 
1971 32 013 866   32 013 866 
1972 35 908 293   35 908 293 
1973 42 064 000   42 064 000 
1974 125 145 111   125 145 111 
1975 157 996 488   157 996 488 
1976 88 587 747   88 587 747 
1977 172 171 365   172 171 365 
1978 124 014 471   124 014 471 
1979 166 957 858   166 957 858 
1980 195 558 865   195 558 865 
1981 143 821 611   143 821 611 
1982 144 617 246   144 617 246 
1983 111 849 621   111 849 621 
1984 93 550 001   93 550 001 
1985 124 935 733   124 935 733 
1986 152 866 732   152 866 732 
1987 345 054 614   345 054 614 
1988 456 024 848   456 024 848 
1989 464 609 338   464 609 338 
1990 685 481 979   685 481 979 
1991 743 207 439   743 207 439 
1992 610 880 669   610 880 669 
1993 441 787 158   441 787 158 
1994 500 727 009   500 727 009 
1995 963 305 382   963 305 382 
1996 1 258 109 325   1 258 109 325 
1997 1 452 914 430   1 452 914 430 
1998 2 365 759 762   2 365 759 762 
1999 2 677 858 311   2 677 858 311 
2000 2 886 147 346   2 886 147 346 
2001 3 538 794 465 82 671 534 78 562 345 3 700 028 344 
2002 2 611 011 517 128 690 452 65 049 943 2 804 751 912 
2003 2 856 005 084 223 411 278 75 286 036 3 154 702 398 
2004 3 762 389 419 416 613 413 105 294 054 4 284 296 886 
2005 2 937 244 993 546 795 707 519 617 227 4 003 657 928 
2006 2 883 306 048 925 965 487 1 215 236 802 5 024 508 336 
2007 3 171 691 597 1 115 907 125 1 396 510 366 5 684 109 088 
2008 3 345 615 936 1 493 382 193 1 634 214 258 6 473 212 387 

Totalt 42 905 077 397 4 933 437 189 5 089 771 031 52 928 285 617 
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Figur 15: Informationen kommer rån tabell 8 och man ser hur stor andel av CO-utsläpp för varje årsmodell som 
finns för dem mellan 1970-2008.  Där syns att den äldre tekniken står för en stor andel.  
 

 
Figur 16 kommer från samma tabell som ovan men har årsmodeller bara mellan 1998-2008,. Där ser man 
tydligare hur fördelningen mellan olika motorer ser ut.  

 
Figur 17: Man ser den totala mängden CO -utsläpp mellan 1970-2008 och den största delen är de med äldre 
teknik, hela 81 %.  Men fyrtakts har också ganska stor andel om man jämför med direktsprutande.  
 
 

 

Fördelning på 52 000 ton/år, CO 
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6. Naturvårdverkets scenarier 
Inom EU finns inget utsläppskrav som det finns i USA. Men regleringen av utsläppsnivåer på 
snöskotrar i USA kommer att påverkat EU. Fyrtaktsmotorn har en andel på ca 30 % vad gäller 
de nyproducerade snöskotrarna på den svenska marknaden. Den andelen antas komma att 
stiga till 90 % år 2013. Lanseringen av fyrtaktsmotorer har inte så stor kortsiktig påverkan på 
de totala utsläppen av hela antalet snöskotrar idag, eftersom det totala beståndet av snöskotrar 
är mycket större än nyförsäljningen per år. Som visas i figur 10 så utgör nysålda snöskotrar en 
mycket liten del av den totala mängden snöskotrar i Sverige. Andel fyrtaktsmotorer år 2005-
2006 var endast 8 %, och av det totala beståndet som är äldre än 20 år är det 24 %.  
Privatpersoner är den största gruppen konsumenter av snöskotrar. Utsläppsregleringar blir 
dyra på grund av att kontrollen av efterlevnaden blir mycket resurskrävande och därmed dyr.  
För snöskotrar är den miljörelaterade prestandan väldigt mycket beroende av olika 
åldersklasser. Om styrmedel ska få en effektivt följd bör de riktas mot de äldre snöskotrarna, 
så att de fasas ut för att ersättas av nya snöskotrar. Exempel på hur man kan fasa ut med hjälp 
av styrmedel är att man kan införa en skrotningspremie i kombination med en 
informationskampanj gentemot privatpersoner om den stora negativa miljöpåverkan som 
snöskotrar har och även den negativa hälsopåverkan som sker från gamla snöskotrar 
(Naturvårdsverket, 2007).  
 

7. Diskussion och egen scenarier 
Det är svårt att veta hur det kan se ut i framtiden. Snöskotrar har funnit under lång tid men 
bara de senaste 10 åren har nya motortekniker kommit in på marknaden. Det blir svårt att 
bedöma vilken miljöpåverkan som finns. Så under diskussionsdelen kan några olika scenarier 
skissas på för att få en bild för framtiden och hur det blir beror på vilken typ av regler man har 
tagit fram. På följande sidor följer några diagram hur det kan se om 20 år, vilket innebär hur 
det kan komma att se ut år 2029. Det finns tre olika scenarier, och det innebär att om ingen 
reglerna införs alls följer naturvårdsscenariet att 90 % av snöskotrarna är fyrtakts och ha ett 
eget scenario, men om det kommer en reglering år 2012 att det inte är tillåtet att sälja tvåtakts 
konventionell. Detta medför att fyrtakts får ungefär 66 % av marknaden medan tvåtakts 
direktinsprutad får ca 33 %. Jag räknar med att det kommer att förekomma en konjunktur som 
påverkar hur försäljningens andel kan se ut. Scenarierna beskrivs tydligare invid respektive 
figur. Det visar sig att det är stor skillnad vad gäller utsläpp för varje motortyp. Det visar även 
vilken miljöpåverkat det finns och i detta kapitel kan man se hur miljöpåverkan kan se ut i 
framtiden genom att föreställa sig olika scenarier.  
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Figur 18              Figur 19 

 
Figur 20 

 

 
Figur 21             Figur 22 

  
Figur 23 
 
 

 
 

Figur 18,19 och 20, visar olika 
beräkningsmodellen för hur försäljningen kan se 
ut i olika scenarier. Figur 18 är baserad det på 
scenario 1, figur 19, 2, figur 20, 3. Man ser att 
förändringen har stor påverkan, t.ex. scenario 2. 
Man ser direkt hur fyrtakt dominerar marknaden, 
medan i scenario 3 blir det en lite annan bild.  
 

Figur 21, 22 och 23 visar olika 
beräkningsmodeller på hur många snöskotrar som 
kommer att finns i drift. Figur 21 baseras på 
scenario 1, figur 22, 2, figur 23, 3. Man ser att 
antal snöskotrar kommer att vara lika men det är 
olika fördelning mellan motortyperna.  
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Figur 24                Figur 25 

 
Figur 26 
 

  
Figur 27                 Figur 28 

 
Figur 29 

Figur 25, 26 och 27, visar olika fördelning av 
totalt utsläpp år 2029 av HC. att de ser så olika ut 
beror på vilket scenario man tittar på. i figur 25 är 
det scenario 1, i figur 26 är det scenario 2 och i 
figur 27 är det scenario 3.  Det visar sig att i 2 och 
i 3 blir det nästan lika mycket utsläpp medan det i 
1 är stor skillnad.   
 

Figur 27, 28 och 29 visar olika fördelning av 
totalt utsläpp år 2029 av CO. Att de ser så olika ut 
beror på vilket scenario man tittar på. I figur 27 är 
det scenario 1, i figur 28 är det scenario 2 och i 
figur 29 är det scenario 3.  Det visar sig att i 2 och 
i 3 blir det nästan lika andel som fyrtakts står för.  
 

Fördelning på 29 668 ton/år, CO 

Fördelning på 31 825 ton/år, CO Fördelning på 37 322 ton/år, CO 

Fördelning på 6 000 ton/år, HC 

Fördelning på 4 185 ton/år, HC Fördelning på 12 992 ton/år, HC 



27 
 

8. Slutsats och förslag 
Sedan slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har människor försökt bygga något fordon 
som kan köras på snö. Under 1960-talet lyckas man bygga fordon som idag kallas för 
snöskotrar. Många drömmar gick i uppfyllelse och det blir en lättnad för många att kunna ta 
sig dit de behöver trots att det finns snö. Snöskotrar har stor betydelse för näringslivet vilken 
man inte bara kan eliminera och för att ta bort deras stora belastning på utsläppning som finns 
idag behövs stora insatser som styrmedel. Det finns ju 260 000 snöskotrar som är registrerade 
i Sverige. Det finns tre olika motortekniker som säljs idag, bland annat tvåtakts konventionell, 
tvåtakts direktsprutande och fyrtakts. Alla motorer har olika prestation. Tvåtakts 
konventionell är den äldre teknik som har funnit med sen börja av snöskotrars historia vilken 
bidragit till att den är den mest förekommande typen av motorer i Sverige bland snöskotrar. 
Både tvåtakts direktsprutande och fyrtakts kommer in på marknaden under början av 2000-
talet så de har inte hunnit få så stor plats än, men enligt figur 5 så är det en ganska jämn 
fördelning mellan de tre motorer som såldes under år 2008. Det lär ta tid innan de två nya 
motorerna får större plats på marknaden om ingen reglering görs. Enligt figur 9 står den äldre 
tekniken för 91 procents andel av alla snöskotrar som finns i Sverige idag men av andelen 
utsläpp står tvåtakts konventionell för 83 % av alla utsläpp, och de släpper ut total 19 00 
ton/kwh HC varje år enligt figur 14. Och det är 81% av CO som släpper ut står konventionell 
för, enligt figur 17, de släpper ut total 52 000 ton/kWh CO. Det beror mycket på att just 
snöskotrar med tvåtakts konventionell motorkonstruktion släpper ut mycket bränsle som inte 
kan förbrännas. Därför blir det onödigt stora utsläpp. Det har visat sig att det är bättre att 
använda de nya teknikerna för att kunna minska på utsläppet.  
 
EU har ett direktiv som handlar om EU:s utsläppstak för vissa luftföroreningar men tyvärr 
finns det ingen i det som berör snöskotrar direkt, eftersom det handlar mycket om andra typer 
av utsläpp, som t.ex. utsläpp av föroreningarna svaveldioxid, SO2, kväveoxider, NOX, 
flyktiga organiska föreningar, VOC, och ammoniak, NH3, av vilka det inte blir någon direkt 
påverkan från snöskotrar men det finns indirekt det som kan påverka snöskotrar eftersom 
snöskotrar också släpper ut NOX och SO2. Det beror alltså på vilket bränsle som kommer att 
användas. Däremot har USA en reglering för snöskotrar som redan idag är i bruk, Det visar 
tydlig att det sätts press på tillverkarna så de måste skärpa sig och göra en rejäl förbättring av 
snöskotrars för att kunna uppfylla kraven.  
 
Enligt figur 24-29, så syns det tydligt bild hur en reglering kan påverka den totala andelen 
utsläpp i Sverige om en reglering görs för snöskotrar. Man kan se vilken typ av motorer som 
har minst miljöpåverkan enligt figur 10. Detta är fyrtaktsmotorn, som har lägst utsläpp i 
jämförelse med tvåtakts, men som sagt har den nackdelen att den kostar ca 30 % mer, är 
tyngre och mindre driftsäker och har mycket lägre hästkrafter. Men det är något man kan satsa 
på, menar jag. Däremot tror jag att man kan ta bort tvåtakts konventionell, eftersom den är av 
äldre teknik, som släpper ut dubbelt så mycket utsläpp jämfört med tvåtakts direktsprutande. I 
grunden är de båda tvåtaktsmotorerna av samma konstruktion men det är bara de med 
direktsprutande som har förbättrats och släpper ut mycket mindre och har nästan lika många 
hästkrafter som de konventionella. Det går att välja bort de konventionella och ta 
direktsprutande istället utan att så mycket av hästkrafter behöver gå förlorade och de flesta 
vill helst ha den snöskoter med den kraftigaste motorn.  
 
Jag tror inte riktigt på Naturvårdsverkets scenarier där det beskrivs att fyrtakts kommer att stå 
för 90 % av marknaden, och jag tror att det att det kommer att vara en mindre andel eftersom 
det alltid finns de som vill ha den snabbare och lättare av snöskotrar. Där passar inte fyrtakts 
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in i bilden riktigt. Jag tycker också att det är viktigt att man försöker ta bort de konventionella 
om man vill se en förbättra av utsläppssituationen. Det kan ske genom att ta fram någon typ 
av reglering eller styrmedel, som att man kan få mer pengar för att skrota sin konventionella 
och sen köpa en ny med bättre motor, och eftersom en snöskoters livslängd är ca 25 år och det 
tar 25 år innan alla konventionella är borta från marknaden. Det är för lång tid innan det kan 
bli större effektivitet på en förbättring av miljön. Jag anser att EU borde ha något direktiv för 
snöskotrar för att få större effektivitet på både tillverkare och privatförsäljning och även ha 
någon typ av skrotpremie för att kunna påskynda av att eliminera de konventionella. Man 
borde även använda någon form av styrmedel för får flera att köpa fyrtaktsmotorer eftersom 
de är dyrare att köpa idag.  
 
Det finns tydlig bild på hur mycket snöskotrar släpper ut utifrån denna arbeta. Det är en stor 
miljöpåverkat som vi bör arbeta för att ska kunna minska deras miljöbelastning. Om ingen gör 
något åt det så kommer det blir stor problem i framtiden om vi vill kunna uppnår vårt 
miljökvalitetsmål som vi har idag.  
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