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Etanol 

  Växthusgaser 

Ny etanolbil, enbart E85, jämfört med samma bil på bensin – 44% 

Ny etanolbil, genomsnitt = c:a 50 % på E85 – 23% 

Ny etanolbil genomsnitt, jämfört med ny bensinbil – 11% 

 

Källa: Index över nya bilars klimatpåverkan 2012. Trafikverket 2013. 
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Naturgas-biogas 

  Växthusgaser 

Ny gasbil, enbart biogas, jämfört med samma bil på bensin – 74% 

Ny gasbil, genomsnitt fordonsgas = c:a 85 % gas, 55% biogas – 43% 

Ny gasbil genomsnitt, jämfört med ny bensinbil – 30% 

 

Källa: Index över nya bilars klimatpåverkan 2012. Trafikverket 2013. 
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Bensin och diesel 

  Växthusgaser 

Ny diesel, jämfört med motsvarande modell bensindrift – 20-30% 
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Hälsa och närmiljö 

 Etanol, fordonsgas, bensin:  

Inga stora skillnader i hälsopåverkan eller försurande utsläpp. 

 

Diesel:  Samma partikelutsläpp 

              Mycket lägre utsläpp av oförbränt bränsle (kolväten) 

             Mycket högre utsläpp av kväveoxider 

             Bullrar något mer 

 

Elbil, laddhybrid: Inga lokala utsläpp vid eldrift 

                              Bullrar mycket mindre 
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Energiförbrukning (CO2 g/km), Sveriges mest sålda bil Volvo V70 år 2014 
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Energiförbrukning (CO2 g/km), Sveriges mest sålda bil Volvo V70 år 2014 

Diesel  snålast –

törstigast +60% 
Bensin manuell – 

automat +7% 

Bensin snålast – 

törstigast +51% 
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Energiförbrukning (CO2 g/km), Sveriges mest sålda bil Volvo V70 år 2014 

Diesel  snålast –

törstigast +60% 
Bensin manuell – 

automat +7% 

Bensin snålast – 

törstigast +51% 

 Etanol ungefär 

som bensin 
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Nyregistrerade miljöbilar 2013 

Källa: Bilsweden 
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Min rekommendation 

 Helst miljöbil:  Bensin- och dieselkraven är mycket tuffa 

                          Etanolbilar – de törstigaste är bortrensade i nya definitionen 

                          Gasbilar – alla godkänns, välj ändå snål variant 

                          Se www.miljofordon.se 

 



Mats-Ola Larsson, april 2014 

Min rekommendation 

Alltid snål modell, oavsett storlek och bränsle  

Jämför deklarerat utsläpp av koldioxid 

 

Nya och begagnade modeller: www.bilsvar.se  
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Min rekommendation 

 Kör snålt:  Se t.ex. ”sparsam körning” på Trafikverkets hemsida 

Mät bränsleförbrukningen 

Använd rätt bränsle 

Undvik diesel i stora tätorter (men snart kommer bättre avgaskrav) 

Eldrift är utmärkt men dyrt, än så länge 
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Måste man välja mellan trafiksäkerhet och miljö? 
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Trafiksäkerhetskrav 

ISA (ljudsignal om hastighetsgräns överskrids)  

Alkolås 

Välj säker modell i lagom storlek 
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Krocksäkerhetskrav 

Statliga myndigheters krav på bilars krockprestanda 

    Antingen: Minst 32,5 poäng Euro NCAP enligt tidigare testmetod (fram till 2009) 

    Eller: Minst 31,5 poäng för vuxna åkande enligt nuvarande testmetod, minst 2 poäng för   

 pisksnärtskydd samt bilbältespåminnare på förarplats och främre sittplats 

 

    Samt: Minst 14 poäng för fotgängarskydd 

    Eller: Enligt intyg från tillverkare motsvarande krockegenskaper 

 

    Samt: Antisladdsystem 
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Något om utvecklingen 
i Europa 
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Fordonsmarknaden 

Hög andel dieslar 

Energikrav på nysålda bilar: 

(från 130 g/km koldioxid år 2015 till 95 g/km år 2020) 

Motsvarar ungefär 5 procent snålare bilar varje år 

Liknande krav på lätta lastbilar, men inte lika tuffa 

Elektrifiering kommer långsamt, för att möta kraven 
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Drivmedel och eldrift 

EU har krav på 20 procent biodrivmedel år 2020  

Det allra mesta blir låginblandat 

EU inför krav på naturgastankställen och el-laddställen 

E85-etanol finns i praktiken endast i Sverige (inom EU) 
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Avgaskrav 

Kommande krav minskar utsläppen av kväveoxider 

från dieslar i verklig trafik 

Euro 6 från 2014, men framför allt från Euro 7 

Ny körcykel 

Skärpta krav på buller 
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Efter: ”FFF-utredningen” Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 
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Fossilfri-utredningens bedömning (optimistisk) 
av potentialer i Sverige 

 2030 2050 
 
Andel eldrivna bilar 10-20 % 35-60 % 
och lätta lastbilar 
 
Andel biodrivmedel c:a 20 % c:a 20 %  
till transporter 

Efter: ”FFF-utredningen” Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 
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Källa: ”FFF-utredningen” Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 

        Fossilfri-utredningens bedömning av möjlig utveckling 

 


