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    Syfte 
 
Avsikten med denna rapport är att 1) studera trender i den svenska bilmarknadens pre-
ferenser under de senaste 10 till 15 åren, 2) försöka fastställa vad som krävs av nya bi-
lar för att privatbilismen ska bli långsiktigt hållbar, 3) analysera vad som på kort till 
medellång sikt är tekniskt/ekonomiskt möjligt att uppnå om man vill tillverka en säker, 
energisnål och miljövänlig bruksbil lämpad för normalstora familjer samt institutionella 
köpare och 4) diskutera vad som krävs för att en betydande del av marknaden ska välja 
en sådan bil.  
 
 

Trender i svenskarnas val av personbilar 
 

Den svenska personbilsparken har sedan 1990 vuxit från 3.6 miljoner registrerade for-
don till 4.1 miljoner den 1 januari 2004. Under samma period har antalet registrerade 
lätta lastbilar ökat från 200 000 till 311 000. Nästan hela ökningen har ägt rum sedan 
1998 och kan till någon del förmodas vara ett resultat av att lätta lastbilar i viss ut-
sträckning kommit att ersätta personbilar inom en del användningsområden. Avskaf-
fandet av försäljningsskatten på lätta lastbilar år 2000 och förhållandet att den årliga 
fordonsskatten för dieseldrivna lätta lastbilar bara uppgår till en bråkdel av skatten för 
dieselpersonbilar har medverkat till detta. Det förekommer också att personbilar omre-
gistreras till lätta lastbilar efter det att ägaren (tillfälligt?) tagit bort sittplatserna i baksä-
tet. 
 
Tabell 1 visar hur nyregistrerade personbilar fördelat sig på marknadssegment sedan 
början av 1990-talet. Av den framgår att stora mellanklassen och storbilsklassen förlo-
rat, medan marknadsandelarna för småbilar och stadsjeepar vuxit. Att andelen småbilar 
vuxit kan vara en följd av att antalet hushåll med två eller flera bilar ökat och att antalet 
bilar registrerade på kvinnor ökat väsentligt. Ökningen av kategorin övriga, som domi-
neras av stadsjeepar, har i allt väsentligt inträffat efter 1995. 
 
 
Tabell 1. Registrering av nya personbilar i Sverige med fördelning på marknads-
segment. Procent. 

 
 1991 1995 2002 
Segment    
Småbilar 8.0 5.0 11.3 
Lilla mellanklassen 24.1 24.1 25.4 
Stora mellanklassen 24.4 19.1 21.8 
Storbilsklassen 41.0 49.4 35.2 
Övriga (SUV, sportbilar etc) 1.9 2.2 6.3 
Okända 0.6 0.2 0.0 
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Större och tyngre 
Trots att fördelningen på segment inte förändras särskilt mycket sedan 1990, har de ny-
registrerade bilarna blivit allt tyngre. Av tabell 2 kan utläsas att andelen som väger mer 
än 1.5 ton (summan av de två nedersta raderna) ökat från 8 procent 1990 till 50 procent 
2003. Tabellen utgör en tydlig indikation på att vikten måste ha ökat inom alla segment. 
Till en mindre del beror detta på nya trafiksäkerhetskrav, men merparten av viktök-
ningen är relaterad till ökade krav på komfort, prestanda och tillbehör.  
 
Volkswagen Golf kan användas som en illustration av hur de enskilda modellerna vuxit 
under de senaste årtiondena. För 15 år sedan hade en Golf måtten 400 (L) x 167 (B) x 
142 (H). Idag är måtten 420 x 173 x 147 cm. Vikten hos Golf 1.6 har ökat med 27 pro-
cent eller 270 kg från 1 020 kg 1989 till 1 290 kg 2004. 
  
 
Tabell 2. Registrering av nya personbilar i Sverige med fördelning efter tjänste-
vikt. Procent. 

 
Tjänstevikt 1990 1995 2003 
< 1 000 kg 10.9 2.9 1.1
1 000 – 1 299 kg 41.1 31.2 12.2
1 300 -  1 499 kg 40.2 33.1 27.0
1 500 – 1 699 kg 5.6 27.0 34.0
> 1 700 kg 2.4 5.8 16.1

  
Sources: AAA and BIL Sweden 
 
 
Sedan 1995 har ökningen av prestanda mildrats något jämfört med tendensen dessför-
innan men mellan detta år och 2002 ökade ända den genomsnittliga motoreffekten hos 
nya personbilar med ca 10 procent (Abrahamsson, 2004). Räknat mellan 1990 och 2003 
var ökningen 27 procent. Av betydelse för bränsleförbrukningen är också att andelen 
personbilar med automatisk växellåda har ökat från ca 10 procent av nybilsförsäljning-
en 1990 till drygt 19 procent år 2002 (BIL Sweden, 2003). De flesta automatlådor drar 
när de körs enligt EU:s testcykel 5-15 procent mer bränsle per km än motsvarande bil 
med manuell växellåda. Skillnaden mellan automatisk och manuell växellåda uppgick 
för de 10 mest sålda modellerna på den svenska marknaden 2004 i genomsnitt till 10.3 
procent.1 Andelen nya bilar med fyrhjulsdrift har ökat från 1.6 procent 1990 till 10.7 
procent 2003. 
 
 

                                                 
1 Med bensinmotor 

 3



Sveriges vanligaste bil, Volvo V70, 217-270 g CO2/km (bensin) 
 

 
 
Foto: Författaren 

Fler stadsjeepar och familjebussar 
Stadsjeeparnas exakta antal är okänt, eftersom det saknas en allmänt vedertagen defini-
tion av begreppet stadsjeep (eller Sport Utility Vehicle, SUV). Det rörde sig 2004 san-
nolikt om 6-7 procent av nybilsförsäljningen. BIL Sweden anger siffran till 6.4 procent 
(15 368 bilar) för perioden januari-november baserat på 40 olika modeller,2 men deras 
förteckning saknar ett par modeller som är föremål för direktimport. SCB anger försälj-
ningen till 15 493 för årets 10 första månader, vilket man hävdar motsvarar 6.0 procent 
av nybilsförsäljningen.3 SCB:s lista över berörda modeller är dock inte helt komplett. 
Av allt att döma har stadsjeeparnas andel av nybilsförsäljningen mer än fyrdubblats se-
dan mitten av 1990-talet. 

 
Chevrolet Tahoe 

 
 
Foto: Författaren 

                                                 
2 Information från Ulf Perbo, BIL Sweden 2004-12-29. 
3 Enligt pressmeddelande från Naturvårdsverket 2004-12-27. 
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Vid sidan av stadsjeepstrenden tar en närbesläktad typ av bil marknadsandelar. Den 
amerikanska fordonsindustrin betecknar dem som ”crossovers”, dvs fyrhjulsdrivna bilar 
som beträffande markfrigång, vikt och höjd befinner sig någonstans mellan stadsjeepar 
och konventionella personbilar. Medan en fullstor stadsjeep ofta har en bränsleförbruk-
ning som ligger 40-60 procent över den för en konventionell personbil med samma bot-
tenarea, drar en crossover 15-50 procent mer bränsle. Volvo XC70, Audi A6 Allroad 
och Suzuki Ignis kan betecknas som crossovers.  
 
 
Volvo XC70 
 

 
 
Foto: Volvo Personvagnar 
 
En annan snabbt växande trend är konventionella personbilar med högre fordonshöjd än 
normalt. Traditionellt har personbilar en yttre höjd inom intervallet 135-150 cm. Även 
stora lyxbilar som Cadillac och Rolls Royce håller sig under intervallets övre gräns. 
Hösten 2004 fanns 35 femsitsiga modeller med högre höjd än 155 cm på den svenska 
marknaden, stadsjeepar, crossovers och familjebussar ej inräknade. Exempel på denna 
trend är Chrysler PT Cruiser (160 cm), Citroёn Xsara Picasso (164), Mercedes Vaneo 
(185), Opel Zafira (164), Renault Kangoo (183), Toyota Corolla Verso (164). Volks-
wagen kommer inom kort med Golf Plus, en förhöjd version av storsäljaren Golf. Hös-
ten 1995 fanns bara en sådan modell med höjd över 155 cm på den svenska markna-
den.4 De förhöjda bilarnas bränsleförbrukning ligger ofta kring 5 procent över vad som 
är normalt för storleksklassen. Därtill kommer att de förhöjda varianterna sällan finns 
med modellens svagaste motor. 
 
 

                                                 
4 Mitsubishi Space Runner (167 cm).Hösten 1997 fanns 8 modeller med höjd ≥155 cm. 
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Peugeot Partner 
 

 
 
Foto: Författaren 
 
 
Golf Plus med förhöjd kaross 
 

 
 
Foto: Svenska Volkswagen 
 
 
Familjebussarnas andel av marknaden ökar också. Till familjebussar räknas per-
sonbilar med fler än 5 säten. Det finns ett dussin modeller på den svenska mark-
naden. En typisk familjebuss väger ca 1 800 kg, är omkring 180 cm hög och drar 
med sin minsta bensinmotor kring 10 liter per 100 km. Under de första 11 måna-
derna av 2004 registrerades 18 285 familjebussar, vilket motsvarade 7.7 procent 
av nybilsförsäljningen. Under 1998 (första året med tillgänglig statistik) uppgick 
andelen till 4 procent. 
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Familjebussen Seat Alhambra 
 

 
 
Foto: Författaren 
 
 

Sverige fortfarande ”värst i klassen” 
Den svenska trenden går således mot högre prestanda, tyngre och högre fordon 
samt växande andelar för fyrhjulsdrift och automatiska växellådor. Det är detta 
som förklarar varför Sverige fortfarande har de i särklass högsta utsläppen av 
koldioxid från nya personbilar inom EU. Av figur 1 framgår att avståndet mellan 
Sverige och Tyskland, som har den näst törstigaste fordonsflottan, är ungefär lika 
stor som avståndet mellan Tyskland och Portugal, som har det lägsta genomsnitt-
liga utsläppet inom unionen. De svenska specifika utsläppen (per km) minskade 
påtagligt mellan 1995 och 1999 men har sedan år 2000 legat på oförändrad nivå. 
Det har medfört att klyftan mellan Sverige och EU-15 ökat under senare år. Sve-
rige är fortfarande med god marginal ”värst i klassen”.  
 
Skillnaden mellan Sverige och EU beror bara till ca en femtedel på att vi har läg-
re andel dieselbilar än flertalet andra medlemsländer. Fyra femtedelar av skillna-
den förklaras av att både diesel- och bensinbilar i Sverige är större och motorstar-
kare än motsvarande kategorier i övriga medlemsländer (Vägverket, 2004a).   
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Figur 1. Genomsnittligt utsläpp av koldioxid per km från nya bilar i EU-15 
samt medlemsländerna Sverige, Tyskland och Portugal. 
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Enligt Vägverket (2004a) har koldioxidutsläppet från den svenska personbilsflot-
tan bara ökat med 4 procent sedan 1990 trots att flottan ökat med 13.8 procent 
och trafikarbetet vuxit med 12.9 procent. Mellanskillnaden förklaras till största 
delen av att de specifika utsläppen från nya bilar sjönk med 11 procent mellan 
1995 och 2000. Att den genomsnittliga årliga körsträckan sjönk med en procent 
bidrog också. Därtill kan förändringar i körstil möjligen också ha bidragit något. 
 
Om prestanda och genomsnittlig vikt hos nya bilar hade stannat på 1990 års nivå 
skulle det genomsnittliga utsläppet per km förmodligen ha sjunkit med minst 20 
procent från 1990 års nivå. I så fall skulle medelutsläppet ha legat på 177 g/km. 
Det faktiska utfallet, 198 g/km, innebär att Sverige 2003 låg 21 procent över me-
deltalet inom EU (164 g/km).  
 

Vad krävs för långsiktigt hållbar privatbilism? 
I hela världen finns för närvarande omkring 500 miljoner personbilar i trafik. Det 
förefaller sannolikt att tillväxten hos jordens befolkning kommer att plana ut när 
antalet medborgare nått en nivå någonstans mellan 8 och 10 miljarder. År 2002 
uppgick antalet personbilar per 1 000 invånare i Sverige till 454. Om vi antar att 
alla andra folk eftersträvar samma mobilitet och samma tillgång till egen bil, 
skulle 9 miljarder människor någon gång i framtiden vara ägare till omkring 4 
miljarder personbilar.  
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Om dessa bilar drivs med petroleumbaserade drivmedel, om genomsnittsutsläp-
pet av koldioxid uppgår till 140 g per km (EU:s mål för 2008) och fordonen i ge-
nomsnitt körs 15 000 km per år, skulle det gå åt 3.2 miljarder ton råolja per år för 
att hålla bilparken i rörelse.5 Det är ungefär lika mycket som hela råoljeutvin-
ningen år 2000, av vilken knappt hälften används inom transportsektorn. Därtill 
måste man räkna med ett ungefär lika stort behov av drivmedel för tunga väg-
transporter och dessutom betydande kvantiteter för drift av fartyg och flygplan 
samt kvardröjande behov inom andra samhällssektorer.  
 
Alternativt skulle man kunna tänka sig att hela denna bilpark drivs med biodriv-
medel som etanol, metanol och biogas och att dessa drivmedel skulle kunna pro-
duceras ur biomassa med ett genomsnittligt utbyte på 50 procent. Därtill skulle i 
bästa fall omkring 25 procent av den tillförda primärenergin kunna användas för 
el- och värmeproduktion. I detta exempel går det åt 268 EJ biomassa per år, en-
bart för personbilarnas behov. Experter uppskattar den framtida tillgången på 
biomassa som kan utnyttjas för energiändamål till allt mellan 100 EJ och 1 100 
EJ per år (Hoogwijk et al, 2003). Det motsvarar ca 25 till 300 procent av dagens 
globala utnyttjande av primärenergi. Dagens kommersiella utvinning av biomassa 
för energiändamål är inte större än 6 EJ (UNDP et al, 2004). 
 
Antaganden i den övre delen av intervallet förutsätter att man odlar snabbväxande 
arter, tillför mycket gödning och i grunden förändrar de skogliga ekosystemen. 
För Sveriges del skulle det kunna innebära en tredubbling av uttaget men till pri-
set av försvunnen ”blåbärsskog”, omfattande förlust av biodiversitet och ökade 
utsläpp av närsalter till våra eutrofieringskänsliga kusthav. En analys av 63 studi-
er om biodrivmedel utförd av Institute for Energy and Environmental Research i 
Heidelberg visar att bara en studie (begränsad till Tyskland) redovisade de troliga 
miljöeffekterna av att utnyttja den identifierade potentialen.6
 
Om man istället utgår från bedömningar i den nedre delen av intervallet (200-300 
EJ/år), räcker biomassan i bästa fall till att förse personbilsparken med bränsle. 
För att även klara övriga vägtransporter krävs ungefär dubbelt så mycket. Dess-
utom är det tveksamt om energin i spillvärme och restprodukter räcker för bo-
stads- och lokalförsörjningens värmebehov samt efterfrågan för produktion av el.  
 
Ett tredje alternativ, av många betraktat som den slutliga lösningen på massbilis-
mens drivmedelsförsörjning, är att driva bilparken med bränsleceller som utnytt-
jar vätgas producerad genom elektrolys och med hjälp av el från solceller. Sol 
finns i stort överflöd. Problemet är kostnaderna. Bränslecellerna skulle behöva 
minska i pris med 90 procent för att bli konkurrenskraftiga och el från solceller 
(under mest gynnsamma förhållanden) kostar fortfarande mer än 1 krona per 
kWh.7 Enligt UNDP et al (2004) kan man hoppas att el från solceller någon gång 
i framtiden under bästa tänkbara förhållanden kommer att kunna produceras för 
40-45 öre per kWh. El från termiska solkraftverk skulle i bästa fall kunna bli nå-
got billigare. För att nå lägsta möjliga kostnad måste solelen produceras i områ-

                                                 
5 Inklusive ca 10 procents förluster vid framställning av diesel och bensin ur råoljan. 
6 Refererad i CarLines December 2004. 
7 Denna kostnad kan inte jämföras med dagens konsumentpris som också inkluderar överförings-
kostnader och skatt. 
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den där solinflödet är högt och jämnt fördelat över året. Det innebär att man för 
att försörja Europas bilar med vätgas måste producera el i t.ex. Nordafrika, an-
vända strömmen för framställning av vätgas ur vatten genom elektrolys, frakta 
vätgasen i stora tankbåtar till konsumtionsområdena och distribuera den via gas-
ledningar. Kostnaden för elektrolys, frakt och distribution blir avsevärda.  
 
Ett fjärde alternativ är att framställa vätgasen ur kol och att därvid avskilja koldi-
oxiden och avleda den för slutförvaring i utvunna oljekällor eller andra lämpliga 
geologiska formationer. Stenkol förekommer i stora mängder och tekniken för 
avskiljning och slutförvaring finns redan. En nackdel är att en betydande del av 
den tillförda primärenergin kommer att användas i processen och att kostnaden 
för stenkolsproducerad el kommer att öka med 30 till 100 procent beroende på 
anläggningstyp, skala och teknik (UNDP et al, 2004).  
 

Ekonomiskt utrymme 
Vid 40 dollar per fat kostar råoljan ungefär 18 öre per kWh. Vid pump blir priset, 
exklusive punktskatt och moms, omkring 35 öre per kWh. En bensindriven bil 
som släpper ut 140 g CO2 per km förbrukar ca 0.6 kWh per kilometer till en kost-
nad exklusive skatt om ca 20 öre. Det är denna kostnad som alternativen måste 
konkurrera med om de ska kunna beskattas för sina kostnader för vägslitage, bul-
ler och olyckor mm. Däremot bör förstås koldioxidfria alternativ krediteras för att 
de inte ger upphov till något nettoutsläpp av CO2. I förhållande till bensinbilen 
som släpper ut 140 g per km blir det med nuvarande, internationellt sett mycket 
höga, svenska värdering av CO2 (91 öre/kg) 13 öre per km. Det innebär att det 
koldioxidfria alternativet till bensinbilen inte bör kosta mer än ca 33 öre per km i 
drivmedelskostnad och eventuellt tillkommande motorkostnad. Vid en normal 
körsträcka handlar det om knappt 5 000 kronor per år. 
 
Om de framtida bränslecellerna har en verkningsgrad på 60 procent och verk-
ningsgraden hos bilens elmotorer är 90 procent, borde de kunna driva den aktuel-
la bilen med ungefär en tredjedel så mycket tillförd energi som om bilen drivs av 
en bensinmotor som släpper ut 140 g/km. Det innebär ca 0.2 kWh per km. Om 
den marginella elproduktionen i solkraftverk kostar 50 öre per kWh (i Sahara) 
och framställning, frakt och distribution av vätgasen lika mycket, blir drivme-
delskostnaden 20 öre per kWh. Då återstår på årbasis knappt 2 000 kronor för att 
bekosta merkostnaden för drivlinan vid jämförelse med en konventionell bensin-
motor. Sett över fordonets avskrivningstid (här bestämd till 12 år) ger det ett ut-
rymme på 24 000 kronor. Det innebär att priset för bränslecellsmotorn måste 
sjunka till en bråkdel av vad dagens experimentbilar kostar. Någon garanti för att 
man når dessa låga kostnader för solkraft och bränsleceller finns inte. Den fram-
tida kostnaden kan lika gärna bli två, tre eller fyra gånger så hög.  
 
För fem år sedan lovade biltillverkare som Honda, Toyota, Mitsubishi och Daim-
ler-Chrysler att serietillverka bränslecellsbilar redan 2004-2005. Samtliga har nu 
backat från sina utfästelser och det framstår som mycket oklar när och om det blir 
någon serietillverkning av sådana bilar. BMW satsar på vätgasbilar men anser det 
meningslöst att använda vätgasen i bränsleceller. Det blir för dyrt och totalt sett 
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inte särskilt mycket effektivare än att använda gasen i avancerade förbrännings-
motorer.8   
 
Slutsatsen av detta är att det råder stor osäkerhet om den framtida potentialen och 
kostnaden för alternativa drivmedel. Det torde under alla omständigheter vara 
omöjligt att försörja mer än en mindre del av den framtida globala vägtrafiken 
med biodrivmedel. Det är rimligen också så att mycket skulle kunna göras för att 
höja verkningsgraden hos konventionella motorer och drivlinor inom ramen för 
de kostnader som alternativa bränslen och motorer är förknippade med. Likaså 
måste det finnas goda ekonomiska möjligheter att reducera vikten hos personbi-
lar. Troligen är kraftigt reducerad fordonsvikt en förutsättning för att det ska vara 
möjligt att klara uppgiften att försörja den globala fordonsflottan på ett hållbart 
sätt.  
 
Om vi värderar reduktion av koldioxid så högt som till 1 krona per kilo och räk-
nar med att en bil i genomsnitt körs 200 000 km innan den skrotas, bör en minsk-
ning av bilens specifika utsläpp med 1 gram per km inte kosta mer än 200 kronor. 
Att t.ex. reducera medelutsläppen från 140 gram till 100 gram får inte kosta mer 
än 8 000 kronor i tillkommande investeringskostnad från koldioxidsynpunkt. 
Denna summa utgör ungefär 6 procent av marknadspriset, exklusive skatt, för en 
ny bil i lilla mellanklassen (VW Golf, Ford Focus etc). Dock tillkommer i ett fall 
av reducerad bränsleförbrukning värdet av minskade kostnader för drivmedelsin-
köp. En reduktion ett gram per km motsvarar 80 liter bensin under fordonets livs-
längd. Exklusive skatt motsvarar det en bortfallande kostnad på cirka 280 kro-
nor.9 Koldioxidvärdering plus produktionskostnaden för bortfallande bränsle 
motsvarar därmed 480 kronor per g koldioxid. Vid en reduktion med 40 gram 
minskar bränsleförbrukningen med cirka 3 200 liter under fordonets livslängd. 
Det samhällsekonomiska utrymmet för att reducera utsläppen från 140 gram till 
100 gram kan alltså vara i storleksordningen 20 000 kronor per bil.  
 
Det är uppenbart att den summan inte räcker särskilt långt i ett alternativ med 
bränslecellsbilar. Den motiverar inte ens investeringar i elhybridbilar vid dagens 
kostnadsnivå.  
 
I ett alternativ där man förlitar sig på alternativa drivmedel men inte reducerar 
bränsleförbrukningen, får vid ovanstående värdering av koldioxid merkostnaden 
för det alternativa bränslet inte överskrida kostnaden för det konventionella med 
mer än 2.36 kronor per liter (bensinekvivalent). Det klarar inget av de nu tillgäng-
liga alternativa drivmedlen. Etanol framställd ur brasilianska sockerrör hamnar 
dock nära samhällsekonomisk lönsamhet. De framtida kvantiteterna är dock, som 
framgått ovan, otillräcklig för en försörjning av den globala bilparken.  
 
Man måste också ta hänsyn till ledtiderna för framväxt och marknadsintroduktion 
av ny teknik. Medan åtgärder som reducerar den specifika förbrukningen kan 
genomföras på kort tid i hela eller en stor del av den nya bilparken, kan det ta fle-
ra årtionden att byta drivmedel eller att skifta till helt ny framdrivningsteknik. 
IEA (2002) räknar inte med att bränsleceller kan ta signifikanta marknadsandelar 
förrän tidigast efter 2030. Keith och Farell (2003) ifrågasätter satsningen på vät-

                                                 
8 www.bmw.com, 30.4.2004, uttalande av professor Göschel. 
9 Pris vid pump, exklusive skatter, hösten 2004 (vid ett råoljepris på ca 40 dollar per fat). 
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gas och menar att det mest kostnadseffektiva att reducera personbilarnas utsläpp 
av CO2 under de närmaste årtiondena kommer att vara effektivitetsförbättringar.   
 
Att vänta med att reducera den specifika bränsleförbrukningen i förhoppning om 
att biodrivmedel eller bränsleceller i kombination med koldioxidfri kraftproduk-
tion ska lösa bilismens problem leder dels till att man avstår från att genomföra 
kostnadseffektiva åtgärder, dels till att den väg man satsat på kanske inte visar sig 
vara bärkraftig.  
 
Det finns skäl att också fundera över olika kombinationer av åtgärder. Om vi kan 
halvera drivmedelsförbrukningen per km ökar förstås förutsättningarna att driva 
personbilar med alternativa drivmedel. För bränsleceller blir det en avgörande 
skillnad om man kan halvera motorns effektbehov. Innan man överväger alterna-
tiva drivmedel eller bränsleceller bör alltså åtgärder som minskar den specifika 
bränsleförbrukningen vidtas upp till nivån för den alternativa kostnaden.  
 

Slutsatser 
Att hoppas på att bränslecellstekniken och produktion av vätgas med hjälp av för-
nybar energi är mycket dyrt och kan visa sig vara en oframkomlig väg. Att bara 
satsa på biodrivmedel är dyrt, ineffektivt och bygger på en global resursbas som 
är alldeles för liten för sin uppgift. Därför måste miljöbilsstrategins viktigaste 
element vara att få fram bilar som är mycket mera energisnåla än dagens. Den är 
en förutsättning för att satsningen på bränsleceller och alternativa drivmedel ska 
lyckas. 
 
 
Toyota Prius, en befintlig men ganska dyr framtidsbil 
 

 
 
Foto: Toyota 
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Hur reducera drivmedelsförbrukningen till lägsta kostnad? 
Bränsleförbrukningen kan reduceras genom lägre rullmotstånd och förbättrad 
aerodynamik, genom lägre vikt och minskade förluster i motor och transmission. 
För de bästa bilarna återstår inte så väldigt mycket att göra beträffande rull- och 
luftmotstånd. Tillverkarna gör kontinuerliga förändringar i syfte att minska driv-
linans förluster. Elhybrider och s.k. milda hybrider utgör exempel på tekniker 
som ökar verkningsgraden vid främst låg motorbelastning och som gör det möj-
ligt att återvinna bromsenergi. Beträffande vikt återstår mycket att göra. 
 
En av bilismens nackdelar är att nyttolastens andel av totalvikten är låg. I genom-
snitt färdas färre än två personer i bilen. Vid en tomvikt på 1 500 kg (Volvo V70) 
och en kombinerad bagage- och passagerarvikt på 200 kilo, utgör nyttolasten bara 
11.8 procent av totalvikten. Vid full last (5 personer + bagage) blir nyttolastens 
andel 25 procent. Den som åker ensam i en stor Volvo utgör bara cirka 5 procent 
av fordonets totalvikt. 
 
Fordonsviktens inverkan på bränsleförbrukningen beror på att den mängd energi 
som krävs för att accelerera fordonet (eller köra uppför) ökar proportionellt med 
bilens massa. Fordonsvikten har därför störst inverkan i tätort där antalet accele-
rationer och retardationer är fler och större än vid landsvägskörning. Motorn di-
mensioneras så att bilen klarar accelerationer på viss tid (t.ex. 0-100 km/h på 10 
sekunder) och så att den kan klara en viss önskad topphastighet. Att bilarna blivit 
tyngre samtidigt som kraven på prestanda ökat förklarar varför de tekniska fram-
stegen i så ringa grad lett till reducerad bränsleförbrukning.  
 
En motor med hög effekt (avsedd för maximala accelerationer och hög fart) arbe-
tar sällan under hög belastning och får därför en lägre genomsnittlig verknings-
grad än en motor med lägre effekt. För att vi ska kunna effektivisera personbilar-
nas energianvändning är således en viktig utgångspunkt att bestämma vilka pre-
standa vi anser oss behöva. För femton år sedan ansåg motorjournalisterna att en 
acceleration 0-100 km/h på 12-13 sekunder var helt OK. Volvo 240 (1989) be-
hövde 12.4 sekunder och Saab 900 och VW Golf 1.8 klarade samma sak på 13.0 
respektive 11.0 sekunder.  
 
I lilla mellanklassen klarar dagens bilar 0-100 på 12-13 sekunder med sina minsta 
motorer. Golf 1.4 klarar uppgiften på 12.9 sekunder, medan Toyota Corolla 1.4 
behöver 12.0 och Opel Astra 1.4 13.0 sekunder. Att Ford Focus 1.6 klarar samma 
acceleration på 10.9 sekunder är ett tecken på att bilens motor (den minsta som 
säljs i Sverige) är överdimensionerad. Elhybridbilen Toyota Prius, som är något 
större och tyngre än de nyss nämnda bilarna i lilla mellanklassen, accelererar 0-
100 på 10.9 sekunder. De aktuella bilarna har topphastigheter inom intervallet 
170-185 km/h, vilket är 40-50 km/h mer än vad förarna kan utnyttja, om vi bort-
ser från de delar av det tyska motorvägsnätet där fri fart fortfarande råder.  
 
God accelerationsförmåga kan vara betydelsefull för säkra omkörningar och för 
att snabbt kunna ta sig ut i en lucka på en starkt trafikerad motorväg. Det finns 
dock ingenting som talar för att 12-14 sekunder för 0-100 km/h skulle vara otill-
räckligt. Det finns snarare fog för slutsatsen att man kan klara sig bra med mind-
re. Bilarnas ökade prestanda har för övrigt inte lett till minskade risker för allvar-
liga olyckor vid omkörningar. Dödsfall till följd av misslyckade omkörningar har 
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inte minskat sedan 1995 trots att bilarna fått allt bättre accelerationsförmåga. 
Möjligen är det så att bilarnas prestanda lockar en del förare till omkörningar som 
de annars skulle ha undvikit.  
 
En mindre motor leder till lägre vikt, vilket i sin tur återverkar positivt på behovet 
av motoreffekt. Om vi kan halvera bilens massa kan vi också halvera effektbeho-
vet. Det är den tanken som ligger bakom Amory Lovins förslag om the Hyper-
car™, en mellanklassbil med låg massa (tomvikt 857 kg) och liten bränslecells-
motor som inte behöver dra mer energi än motsvarande 2.4 liter bensin per 100 
km. Genom val av krockabsorberande material ska bilen, enligt Lovins, kunna få 
goda krockegenskaper (Lovins och Cramer, 2004). 

Hur långt kan man komma i lilla mellanklassen? 
Volkswagen Golf 1.4 är den bensinbil i lilla mellanklassen som för närvarande 
har lägst bränsleförbrukning på den svenska marknaden, 6.2 liter per 100 km i 
blandad körning.10 Bilen har en tjänstevikt på 1 260 kilo och väger tom men med 
fylld bensintank 1 185 kg. Om en sådan bil genom lämpliga materialval och en 
bantning av motorn från 66 kW till 50 kW görs 300 kilo lättare reduceras för-
brukningen med cirka 1.5 liter per 100 km.11 Genom minskat rull- och luftmot-
stånd samt reducerade förluster i transmissionen kan förbrukningen minska ytter-
ligare utan att man behöver överge den traditionella drivlinan. Byte till dieselmo-
tor kan reducera förbrukningen därutöver, men till en tillkommande kostnad på 
10-20 000 kronor. Att inom några år komma ner till 4.5 liter med bensinmotor och 
3.6 liter med dieselmotor förefaller vara tekniskt möjligt. Det motsvarar 106 re-
spektive 94 gram CO2 per km. Med elhybridmotor kan utsläppen minska ytterli-
gare men då ökar kostnaden väsentligt.  
 
VW Golf 1.4 bäst i klassen, men kan bli mycket bättre   

 
Foto: Volkswagen 

                                                 
10 Opel Astra 1.2 har samma låga förbrukning men säljs inte i Sverige. 
11 Vägverket (2004) uppger att bensinförbrukningen reduceras med 0.4 l/100 km för varje minsk-
ning med 100 kg och att en reduktion av motoreffekten med 40 kW minskar förbrukningen med 
0.7 l.  
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Ricardo (2003) har i en rapport för brittiska transportministeriet analyserat effek-
tiviteten och kostnaderna för olika åtgärder som kan reducera CO2-utsläppen från 
en dieseldriven mellanklassbil som i utgångsläget emitterar 152 g/km. En ut-
gångspunkt har varit att inte försämra prestanda. Fordonsvikten är också i stort 
sett oförändrad. Förbättringarna gäller i detta fall således effektiviteten hos motor 
och kraftöverföring.  
 
Ricardos referensbil antas i nuvarande utförande kosta £15 157 (= SEK 
192 494).12 Tabell 3 återger en del av resultaten. Av tabellen framgår att man även 
för en bil i den storleksklassen kan halvera utsläppen genom att utnyttja redan 
tillgänglig eller nära förestående teknik. Att ta Ricardos första steg kostar 412 
kronor per gram, steg 2 kostar 319 kronor per gram och det tredje steget 492 kro-
nor per gram. Vid nuvarande drivmedelskostnader (exklusive skatt) och koldioxid 
värderat till 1 krona per kilo är dessa tre steg samhällsekonomiskt lönsamma. De 
fjärde och femte stegen i Ricardos tabell har båda kostnader över 600 kronor per 
gram, dvs betydligt över de 480 kronor per gram som utgör gränsen för samhälls-
ekonomisk lönsamhet. Och vad värre är, att gå till steg 4 efter att ha genomfört 
steg 3, ger en hög marginalkostnad, 1 155 kronor per gram.   
 
 
Tabell 3. Tekniker för att reducera koldioxidutsläppen från en dieseldriven 
mellanklassbil. 
 
Steg, 
år 

Teknik CO2 
g/km

Procentuell 
förbättring 

Ökning 
av bilens 
kostnad  

0 2003 års bil (1.9 L, 82 kW, 1 351 kg) 152 – – 
1 
2004 

12 volt alternator (stop-start), 6 växlad 
manuell växellåda, 1.8 l motor, Euro 4 

145 4.6 % 1.5 % 

2 
2007 

42 volt dynator, automatisk “dual-clutch” 
växellåda, 1.6 liters motor, Euro 4 

117 23.0 % 5.8 % 

3 
 
2010 

42 v mild hybrid, NiMH batteri, regenera-
tiv bromsning, 1.2 liters motor (63kW/l), 
Euro 5   

100 34.2 % 13.3 % 

4 
 
2012 

Parallellhybrid, avancerad motor (1.0 l), 
nya batterier (Li-ion), lätta material, Euro 
5 

83 45.4 % 23.5 % 

5 
 
2017 

Parallellhybrid, avgasvärmeåtervinning, 
högre spänning, förbättrat kontrollsystem, 
mm, Euro 5 

77 49.3 % 24.3 % 

 
 
Ricardo tror att bränslecellseriehybrid omkring år 2030 inte skulle behöva öka bi-
lens pris med mer än 30 procent. Effekten på livscykelutsläppen (well-to-wheel) 
blir i bästa fall 14 procent lägre än för parallellhybriden med avgasåtervinning 
(steg 5 i tabellen) men kan beroende på hur vätgasen produceras bli upp till 47 
procent högre. Författarnas slutsats blir att ökad elektrifiering och hybridisering 
av förminskade förbränningsmotorer erbjuder signifikanta koldioxidfördelar utan 

                                                 
12 Kurs 12.7. 
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att medföra samma risk för misslyckanden och merkostnader som radikalt nya 
tekniker eller mera omfattande förändringar av infrastrukturen för drivmedel. 
 

Volvos nya konceptbil 
Volvos nya 3CC-prototyp väger 1 050 kg och har dimensioner som en klassisk 
sportbil. Baksätet har plats för en vuxen eller två barn. En batteridriven elmotor 
ger Volvo 3CC en topphastighet på 135 km/h och en acceleration 0-100 på 10 se-
kunder. Batterierna innehåller litiumjonceller av samma typ som finns i moderna 
laptopdatorer. Räckvidden beräknas till över 300 km och under normal körning 
kan cirka 20 procent av energin återvinnas genom regenerativ bromsning. Ramen 
är tillverkad i höghållfast stål och golvpanelerna består av sandwichlagda skivor 
av kompositmaterial för säkerhet och minskad vikt. Karossen är ett svetsat kolfi-
berskal i ett stycke. Batterierna finns i det dubbla golvet. Tack vare fordonets låga 
vikt och kraften i den regenerativa bromsningen, ger bromsarna god verkan utan 
att vara försedda med servo. Bilen har en mycket hög aerodynamisk effektivitet, 
30 procent högre än för en Volvo S40.  
 
Bilen har testkörts med full last på en svår Formel 1 bana. Den totala distansen 
var 131 km plus några km långsam körning med många stopp. Energiförbruk-
ningen uppgick till 17.1 kWh, vilket ger ett genomsnitt på 0.127 kWh per km.13 
Det motsvarar energimässigt ca 1.3 liter bensin per 100 km. Avgörande för kli-
mateffekten är dock hur elen tillverkas. Om den kommer från ett koleldat kon-
denskraftverk (40 % verkningsgrad) utan återföring av koldioxid, motsvarar ut-
släppet från kraftverket cirka 105 g per km. Om produktionen i stället sker i ett 
gaskombikondenskraft, blir emissionen bara cirka 45 g per km.  
 
 
Volvo 3CC 
 

 
 
Foto: Volvo Personvagnar 
 

                                                 
13 Uppgifter från Jeanette Carlsson, Volvo Personvagnar. 
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Enligt Volvo skulle en uppskalning av 3CC till en fyrsitsig bil av samma längd 
(390 cm) leda till att energiförbrukningen ökar med 5 procent till följd av sämre 
aerodynamik.14 Därtill kommer effekten av ökad vikt och sannolikt också behov 
av en något större motor mm. Tar man sedan steget upp till ett format som mot-
svarar lilla mellanklassen (ca 420 x 170), ökar energiåtgången ytterligare. Volvo 
Personvagnar är för närvarande inte berett att avge någon uppfattning om vad en 
sådan bil skulle kosta i massproduktion. Exemplet Volvo 3CC visar dock att ett 
väl genomtänkt koncept kan minska energianvändningen i fordonet till mindre än 
en tredjedel av vad en bil av motsvarande storlek drar idag. Avgörande för kli-
mateffekten blir dock hur elektriciteten framställs. Det skulle vara intressant att 
veta om Volvo 3CC utformad som elhybrid skulle bli väsentligt tyngre och totalt 
sett mer bränslekrävande än 3CC med batteridrift. Bilens nuvarande batteripaket 
väger ungefär 150 kg.  
 

Slutsatser om framtidsbilen 
Vi kan ha alla möjliga idéer och önskemål om hur bilar om 30 år kan komma att 
se ut och framdrivas, men det blir fråga om gissningar. Vi vet visserligen att man 
kan driva bilar med bränsleceller och att vätgasen skulle kunna produceras genom 
elektrolys där elen kommer från storskalig produktion i solkraftverk, men det går 
inte att idag bedöma kostnaden för detta. Den kan komma att bli så hög att man 
måste se sig om efter andra lösningar.  
 
Även om alternativet med bränsleceller, vätgas och solceller blir verklighet, talar 
det mest för en förhållandevis hög kostnad. Det innebär att det bör finnas mycket 
som kan göras för att reducera fordonets behov av el som har en lägre kostnad per 
kilowattimme. Dessa möjligheter blir ännu viktigare om det visar sig att bränsle-
cellsalternativet av ekonomiska skäl inte kan genomföras. Att reducera energibe-
hovet med 50 procent eller mer är också en förutsättning för ett alternativ där for-
donen körs på alternativa drivmedel.  
 
Framtidsbilen måste därför ha låg vikt, lågt rullmotstånd, god aerodynamik och en 
effektiv drivlina. Framtidsbilens prestanda måste anpassas till kundernas verkliga 
behov. Ingen behöver en topphastighet över 130-140 km/h och acceleration 0-100 
km/h på 12-13 sekunder är fullt tillräckligt. På bilar som används som dragfordon 
kan i vissa fall högre krav behöva ställas.  
 
Tekniskt är det möjligt att på kort sikt och till rimliga kostnader reducera bränsle-
förbrukningen i en ny bil i lilla mellanklassen till vad som motsvarar 100-120 g 
CO2 per km utan att utnyttja en fullvärdig elhybridlösning. Den lägre siffran avser 
en dieselmotor, den högre samma bil med bensinmotor. Volvos konceptbygge in-
dikerar att man kan nå ännu längre med en batteribil med extremt lågt rullmot-
stånd och goda aerodynamiska egenskaper.  
 
Batteribilens nackdel är dess begränsade räckvidd och osäkerhet om batterikost-
nader. Utvecklingen går dock framåt. Litiumbatterier av den typ som används i 

                                                 
14 Uppgift från Jeanette Carlsson, Volvo Personvagnar. 
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mobiltelefoner och laptopdatorer har tre gånger högre energidensitet än nickelme-
tallhydridbatterier och kan lagra upp till 0.2 kWh per kilo (MacCready, 2004).  
 
Jämfört med att bygga ut infrastrukturen för distribution av vätgas till bränsle-
cellsbilar skulle dock kostnaden för att byta leasingbatterier vid servicestationerna 
inte behöva bli avskräckande hög. I ett sådant system leasar bilens ägare sina bat-
terier från ett servicebolag (sannolikt ett oljebolag) och kan med hjälp av en ma-
skin på servicestationen snabbt byta det nästan uttömda batteripaketet mot ett ful-
laddat. Ett sådant byte skulle inte behöva ta längre tid än att tanka bensin eller 
diesel. Det betyder att batteripaketets storlek och vikt kan anpassas så att dess an-
del av fordonets totalvikt inte blir besvärande hög. Om den marginella elproduk-
tionen sker i kol- eller gaskraftverk med avskiljning/slutlagring av koldioxid, kan 
batteribilarnas livscykelutsläpp av CO2 hamna nära noll. Samma sak gäller förstås 
om den marginella elproduktionen i framtiden kan ske i solkraftverk.  
 
Eldrift har betydande fördelar framför mekanisk kraftöverföring från en förbrän-
ningsmotor eller en hybridlösning. Förlusterna i motor och kraftöverföring mini-
meras. Det ger en verkningsgrad på cirka 90 procent för en batteribil och 50-60 
procent för en bränslecellsbil, att jämföra med cirka 30 procent för en hybridlös-
ning och 20 procent för en bensindriven förbränningsmotor. Batterier och bräns-
leceller är dock, liksom biodrivmedel, förknippade med större omvandlingsförlus-
ter i bränsleproduktionsledet än bensin och diesel. En ytterligare fördel med ren 
eldrift är att avgasproblemet löses. Utsläppen från förbränningsmotorer kan vis-
serligen reduceras till låg nivå genom optimerad styrning av förbränningen och 
genom olika typer av efterbehandling av avgaserna, men tekniken är känslig och 
utsläppen kan påverkas av ålderslitage, dåligt underhåll och chipstrimning. 
 
Batteriernas vikt behöver inte utgöra ett problem så länge batterierna, kraftöverfö-
ring och elmotor inte väger väsentligt mer än den konventionella bilens motor, 
övriga drivlina och bensintank med innehåll. En del bedömare menar att batteriut-
vecklingen kommer att leda till att batteribilar kommer att få en räckvidd som un-
gefär motsvarar den som är realistisk för bränslecellsbilar men med en energief-
fektivitet som är nästan dubbelt så hög (Duleep, 2003).  
 
Batteribilar fungerar bättre i varma klimat än i kalla beroende på att batteriet för-
lorar energi snabbare vid minusgrader. Dessutom behöver kupévärme tillföras på 
något annat sätt än genom att utnyttja bilens batteri. 

 

Hur säljer man lätta bilar med låg bränsleförbrukning? 
Framtidsbilen går att tillverka och den behöver vid massproduktion inte bli dyrare 
att äga och köra än en konventionell bil. Den avgörande frågan är om, och i så fall 
hur, man kan skapa en trend bland bilköparna som gör det möjligt för fordonsin-
dustrin att sälja framtidsbilen.  
 
Det finns starka intressen som främjar produktion och försäljning av bilar med 
hög vikt och prestanda. Bilindustrin och dess återförsäljare tjänar mer på stora och 
dyra bilar än på bilar med mindre motorer och lägre prestanda. Motorjournalister-
na lever i symbios med bilbranschen och framstår ofta som en del av samma för-

 18



säljningsteam som tillverkare, generalagenter och återförsäljare. Biodrivmedlen 
har numera starka lobbyister men utanför miljörörelsen finns egentligen inga lob-
byister för lättare bilar och lägre bränsleförbrukning. 
 
Det svenska samhällets stöd till miljöanpassning av personbilstrafiken är ensidigt 
fokuserad på byte av drivmedel samt skifte till elhybrider. En person bosatt i 
Stockholms innerstad kan få en subvention av stat och kommun på upp till mellan 
30 000 och 40 000 kronor per år om han äger en Ford Focus FlexiFuel eller en 
privatimporterad amerikansk stadsjeep som kan gå på E85 och detta utan att ens 
behöva köra bilen på det alternativa bränslet.15 Om han i stället väljer en maximalt 
snål bil med förbränningsmotor får han inte ett öre. Vägverket (2004b), som på 
regeringens uppdrag sökt finna en mera rimlig definition på miljöbilar, vill sätta 
gränser för hur hög bränsleförbrukning subventionerade bilar får ha. Det kortsik-
tigt väl avvägda, men egentligen föga radikala förslaget, har tills vidare avförts 
från den politiska dagordningen efter protester från Saab, Volvo Personvagnar 
och Göteborgs stad. Sverige saknar även i övrigt styrmedel som främjar en över-
gång till bränslesnåla fordon. 
 
 
Tabell 4. Vägverkets förslag till energi- och koldioxidkrav på ”miljöbilar”16

 
 Energianvändning Koldioxidutsläpp 
Bil med mindre utrymmesbehov 68 kWh/100 km 120 g/km 
Bil med större utrymmesbehov 84 kWh/100 km 140 g/km 
Minibuss 86 kWh/100 km 160 g/km 

 
 
Fordonsbranschen och dess återförsäljare lägger i Sverige årligen omkring 5 000 
miljoner kronor på marknadsföring av personbilar.17 Reklamen lägger stor vikt 
vid prestanda och understödjer trenden mot större, högre och mera motorstarka bi-
lar. Branschen följer inte EG-direktivet om att informera kunderna om bilarnas 
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Om informationen alls finns i annonser 
och annan marknadsföring är den återgiven i så liten stil att texten ofta är i det 
närmaste oläslig (Forsman, 2004). Konsumentverket har inte gjort mycket för att 
beivra den dåliga efterlevnaden av lagen.  
 

Myndigheternas insatser 
För att väcka svenska folket till insikt om vad deras fordonspreferenser innebär 
för miljön krävs tydlighet från myndigheternas sida. Det som myndigheterna gör 
idag är för litet och för otydligt för att ha någon egentlig betydelse.    
 
Vägverket 
På vägverkets hemsida finns gott om information om vikten av att välja bränsle-
snål bil. Där finns också information om säkerhet och risker med stadsjeepar.  
 

                                                 
15 Nedsatt förmånsskatt samt befrielse från energiskatt, boendeparkeringsavgift och trängselskatt. 
16 Förslaget innehåller också krav på avgasutsläpp och trafiksäkerhet 
17 Grov uppskattning av Charlie Magnusson, Motorbranschens Riksförbund.  
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På hemsidan får man bland annat veta att Sveriges vanligaste familjebil i storbils-
klassen drar 0.23 liter mer per mil än en av de vanligare kombibilarna i större 
småbilsklassen. ”Skillnaden i bränslekostnad är mer än 2 kronor per mil. Det är 
samma sak som om bensinen till den ena bilen kostade drygt 9 kronor litern men 
bara 7 kronor litern för den andra.” 

 
Konsumentverket 
På konsumentverkets hemsida kan man ladda ner broschyren Bilar, bränsleför-
brukning och vår miljö 2004, som ges ut i samarbete med Naturvårdsverket och 
Vägverket. Den innehåller fakta om 1 630 bilmodeller och kan också beställas 
gratis i tryckt form. Broschyren rekommenderar läsaren att inte köpa större eller 
motorstarkare bil än nödvändigt och avstå från fyrhjulsdrift och automatlåda. För 
ett tillfälligt behov av en större bli är det blir det billigare att komplettera med en 
hyrbil. Satsningen kostar omkring 1 miljon kronor per år, inklusive löner och 
overheadkostnader. 
 
Konsumentverkets hemsida innehåller ingen information om försäljarnas informa-
tionsplikt. 
 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket hemsida innehåller information om betydelsen av att köpa 
bränslesnåla bilar samt uppgifter om verkets förslag till nya skatteregler som ska 
gynna bränslesnåla fordon.  
 
Naturvårdsverket fick för några år sedan 60 miljoner kronor av regeringen för en 
kampanj med syfte att få svenska folket att ta klimatfrågan på allvar. Kampanjen 
berörde i ett avseende frågan om vårt resande. Verket gav ut en folder som fram-
höll vikten av sparsam körstil (med konkreta tips) och att regelbundet bör kontrol-
lera trycket i däcken.18 Kampanjen tog inte upp frågan om betydelsen av att välja 
snåla fordon.  
 
Miljöfordon.se 
Miljöfordon.se är en portal för information om miljöbilar som drivs gemensamt 
av Stockholm, Göteborg och Malmö. Portalen handlar bara om ”miljöbilar” men 
under rubriken ”välj ett snålt fordon” sägs att om man inte kan välja ett miljöfor-
don så bör man välja en så snål modell i den storleks- och viktklass man föredrar. 
Varför samma råd inte ges till dem som föredrar en miljöbil framstår som en gåta. 
Är verkligen en stor och bränslekrävande miljöbil, kanske med automatlåda och 
onödigt stark motor, att föredra framför en liten, lätt och bränslesnål bil som går 
på bensin eller diesel? 
 
Bland de tre samverkande kommunerna är det bara Göteborg som utöver att sub-
ventionera ”miljöbilar” också  premierar snåla bensin- och dieselbilar genom gra-
tis parkering.  
 

                                                 
18 Enligt Malin Fritzén, Naturvårdsverket, kostade däcktryckskampanjen 3-4 miljoner kronor, för 
vilket man fick 251 000 foldrar, 3 400 stortavlor och pelarannonser samt kampanjaktiviteter som 
nådde 5 500 bilister vid bensinstationer. 
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Att myndigheternas hemsidor innehåller en del relevant information, som i vissa 
fall tar en stund att hitta, innebär inte att de i någon högre grad tillför medborgar-
na kunskap eller påverkas deras val av fordon. För att spela en sådan roll skulle de 
aktivt behöva vända sig till allmänheten. 
 
Gröna Bilister 
Föreningen Gröna Bilister säger på sin hemsida att det är viktigast att inte välja 
större bil än nödvändigt. Föreningen uppmanar dessutom läsarna att välja en så 
bränslesnål modell som möjligt bland de bilar du kan tänka dig. Därtill säger man 
att ”Om tankställe finns i närheten, välj en bil som kan köras på ett miljövänligt 
bränsle”.  
 
Gröna Bilister har under de senaste åren granskat och betygsatt en rad kommuner. 
I dessa kommungranskningar som bland annat avser kommunens egna fordon och 
upphandling av transporter ligger betoningen helt på ”miljöbilar”. Ingenting sägs 
om specifik bränsleförbrukning, fordonsstorlek, fyrhjulsdrift och val av växellåda. 
Extra poäng ges till kommuner som subventionerar miljöbilar. Granskningen ut-
mynnar i ett index som visar hur miljöbilsvänlig kommunen är. I Gröna Bilisters 
råd till kommunerna avseende möjligheter till förbättringar nämns inte bilstorlek 
eller specifik bränsleförbrukning. Fokus ligger ensidigt på alternativa drivmedel. 
 
Behov av säkerhetsrelaterad information 
Stadsjeepstrenden är främst ett utslag av mode bland människor med gott om 
pengar. Det är visserligen sant att jeeptrenden är starkare i Norrland än i södra 
Sverige, men fyrhjulsdrivna jeepar med hög markfrigång har funnits på markna-
den i många årtionden utan att finna särskilt många köpare i Norrland under den 
tid då vägnätet var betydligt sämre än idag. En del människor motiverar (i varje 
fall utåt) sitt val av en stadsjeep med att den erbjuder bättre säkerhet. Denna för-
modan är korrekt bara när det gäller frontalkrockar med andra personbilar. Vad 
köparna är okunniga om är att den samlade risken att dö i en stadsjeep, enligt den 
amerikanska statistiken, är större än risken att dö i en personbil. Det beror på att 
konsekvenserna av singelolyckorna förvärras (Bradsher, 2003). 
 
Det borde vara ett naturligt led i myndigheternas försök att upplysa medborgarna 
att ta upp stadsjeeparnas dåliga säkerhetsegenskaper. Vägverket säger på sin hem-
sida att bilens vikt och storlek spelar mindre roll vid singelolyckor. ”Kör man av 
vägen och in i något; ett räcke, stenar, berg eller i värsta fall ett stort träd – är i 
stället bilens konstruktion avgörande.”  Det är riktigt inte hela sanningen. Den 
energi som frigörs i krockögonblicket är proportionell mot bilens hastighet och 
massa. Stadsjeepar väger ofta 40-50 procent mer än en vanlig personbil och frigör 
alltså mycket mera krockenergi. Det är bara om den tillkommande vikten i huvud-
sak används till krockabsorberande och skyddande material som de som färdas i 
fordonet har någon säkerhetsmässig nytta av den extra vikten.  
 
NTF säger på sin hemsida att man bör välja personbilar som väger mellan 1 000 
och 1 500 kg men lämnar ingen information om stadsjeeparnas risker. Konsu-
mentverket säger ingenting alls om fordonens egenskaper från trafiksäkerhetssyn-
punkt.  
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Vad ska man tro? 
Enligt en komparativ marknadsanalys utförd av Capgemini (2004) lägger svenska 
konsumenter större vikt vid miljöfaktorer än bilköpare i övriga Europa, USA och 
Kina. Svenskarna sägs också ranka låg bränsleförbrukning högt. Dessa stated pre-
ferences stämmer dock utomordentligt illa överens med svenskarnas verkliga pre-
ferenser såsom de framkommer på marknaden (revealed preferences). Svenskarna 
köper ju de facto betydligt mera bränslekrävande bilar än övriga européer. Möjli-
gen återspeglar de svenska respondenternas intresse för miljöfaktorer dessa frå-
gors betydelse i den svenska debatten och då främst frågan om ”miljöbilar”. 
Många tycks tro att klimatproblemet är löst om man väljer en bil som kan gå på 
ett alternativt bränsle men som gärna får vara stor och bränslekrävande samt sub-
ventionerad av stat och kommun. 
 

Hur skapar man en ny trend? 
För att framtidsbilen inte ska bli för dyr måste den tillverkas i stora serier och 
marknadsföras framgångsrikt. Den avgörande frågan gäller inte tekniken utan att 
skapa marknadsacceptans. För att skapa en ny trend måste man få med sig nyck-
elpersoner och nyckelorganisationer. Producenterna av stadsjeepar, sportbilar och 
andra lyxbetonade fordon har draghjälp av kungahuset, kända idrottsmän, fram-
gångsrika affärsmän och kulturpersonligheter. Framtidsbilen behöver också stöd 
av sådana personer. Det gäller att få kungen, statsministern, de övriga statsråden, 
riksdagens ledamöter samt ett antal generaldirektörer, kända affärsmän, idrotts-
män och kulturpersonligheter att välja framtidsbilen och att få dem att berätta för 
svenska folket varför detta val är viktigt för vår framtid.  
 
I amerikansk marknadsföring av stadsjeepar finner man ibland en uppmaning till 
kunden att genom sitt val göra ett ”uttalande” (make a statement!). Det handlar 
om mode och livsstil och om att bli sedd och accepterad i rätt kretsar.  
 
Under 1960- och 70-talen hade Citroёn 2CV, i Sverige känd som lillcittran, kult-
status bland många medborgare trots att den var liten, annorlunda och anspråks-
lös. Kanske skulle framtidsbilen kunna marknadsföras under etiketter om att ta 
ansvar utan att ha tråkigt? Det förutsätter en modern bil med intressant design, 
hyfsad acceleration och lagom mycket tekniska finesser.   
 
 
Lillcittran CV2 Citroёn 
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Storbritannien på rätt väg 
Steget från dagens konceptbilar till den serietillverkade framtidsbilen skulle inte 
behöva bli lång, men det finns några steg som måste klaras av på vägen. Den brit-
tiska regeringen har inlett förberedelserna genom anta the Powering Future Ve-
hicles Strategy (förord av premiärministern), sjösätta the Low Carbon Vehicle 
Partnership och lansera the Ultra Low Carbon Car Challenge.  
 
I the Powering Future Vehicles Strategy, som antogs 2002, sätter regeringen som 
mål för 2012 att 10 procent av det årets nya bilar ska ha utsläpp under 100 g CO2 
km och således klara 70 miles per gallon. För 2020 planeras ett ännu inte fastställt 
mål för ultra-low carbon vehicles. Regeringen håller också på att utarbeta mål för 
lätta lastbilar och bussar. Department for Transport lämnar årligen en skriftlig re-
dovisning av arbetet.  
 
The Low Carbon Vehicle Partnership bildades 2003 och samlar alla intressenter 
av betydelse, dvs fordons- och oljeindustrin, trafikoperatörer, miljöorganisationer, 
kommuner, finansinstitut och forskningsinstitutioner. Organisationen har en på-
drivande roll och fungerar som regeringens rådgivare. För mer information besök 
www.lowcvp.org.uk.  
 
The Ultra Low Carbon Car Challenge är ett program inom vars ram den brittiska 
regeringen bidrar ekonomiskt till projekt som ska leda fram till bilar med extremt 
låg bränsleförbrukning. Utmaningen offentliggjordes i april 2003 och avser finan-
siellt stöd för att bygga, demonstrera och testa personbilar som19: 
 

• Are full size performance cars 
• Are immediately practical – capable of being mass produced within a near 

to medium timescale of five to eight years 
• Could be mass produced at an affordable price 
• Use generally available fuel – petrol, diesel or LPG 
• Have well-to-wheel CO2 emissions of less than 100 g/km 
• As a result have a performance of around 80 mpg 

 
Sedan dess har fem projekt utvalts. Flertalet av dem avser lätta bilar med bantade 
drivlinor och olika typer av hybriddrift. Inom de vinnande konstellationerna deltar 
tillverkare som Rover, Peugeot-Citroёn och Daimler Chrysler. Den första kom-
pletta demonstrationsbilen ska vara körklar under 2005 (Department for Trans-
port, 2003 och 2004). 
 
Under det senaste året har regeringen bestämt att alla bilar som köps av brittiska 
ministerier så långt det är praktiskt möjligt inte får släppa ut mer CO2 än 150 g per 
km. Den övergripande målsättningen om fler lågemitterande bilar stöds av både 
fordonsskatten och skatten på förmånsbilar är kraftigt koldioxiddifferentierade  
(Department for Transport, 2004).  
 

                                                 
19 Jag avstår från att översätta texten från engelska. 
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Den brittiska regeringen har inte mycket till övers för effektiviteten hos EU:s di-
rektiv om koldioxidinformation i anslutning till marknadsföring och försäljning 
av nya bilar. I stället vill man utveckla en modell snarlik den som redan tillämpas 
för vitvaror där man på bilarna med symboler och färger tydligt markerar vilken 
emissions- och skattekategori de tillhör (Department for Transport, 2004). Den 
nederländska regeringen är inne på samma tanke (VROM, 2004). 
 

Vad kan Sverige göra? 
Det kanske inte är så meningsfullt att Sverige försöker kopiera Storbritanniens 
Low Carbon Challenge. Däremot behöver vi en nationell samling av typ Low 
Carbon Vehicle Partnership för att väcka alla sovande intressenter. Vi behöver de-
finitivt stöd av ledande politiker och andra opinionsbildare. När tänker det gröna 
folkhemmets grundare, statsminister Göran Persson, ta ställning? 
 
Sverige har betydande och i huvudsak positiv erfarenhet av samordnad upphand-
ling av ny miljöteknik i syfte att skapa underlag för marknadsintroduktion av ra-
dikala lösningar. För att fordonsindustrin ska kunna gå från enstaka konceptbilar 
till massproduktion krävs att marknaden mognar. Sveriges bidrag till denna ut-
veckling skulle kunna vara att ta initiativet till och samordna en europeisk teknik-
upphandling av Framtidsbilen Steg I. Det borde vara möjligt att till 2008-2010 
massproducera en mellanklassbil med CO2-utsläpp under 100 g per km och med 
mycket låga utsläpp av de reglerade avgasämnena. En sådan bil kan naturligtvis 
också vara förberedd för något alternativt bränsle (t.ex. E85).  
 
Om Sverige kan få med sig medlemsländer som representerar halva EU:s befolk-
ning skulle det för att nå 100 000 bilar räcka med att ett land av Sveriges storlek 
bidrar med beställning av 4 000 av dessa.  Svenska myndigheter, organisationer 
och företag köper varje år omkring 130 000 nya personbilar, inklusive förmånsbi-
lar.  
 
Ett byte från bil med utsläpp motsvarande det svenska medeltalet för nya bilar – 
198 g/km – till en bil som släpper ut 100 g/km innebära att kostnaden för bränsle-
förbrukningen i stort sett halveras. Vid nuvarande bensinpris (inkl. punktskatt och 
moms) skulle ägaren/ägarna över fordonets livslängd (här satt till 12 år) spara 
cirka 77 500 kronor. Förutsatt att bilens värde på andrahandsmarknaden återspeg-
lar den återstående bränslekostnadsvinsten, borde dessa 77 500 kronor räcka 
långt. Men det förutsätter förstås att genomsnittet av dem som väljer framtidsbilen 
tidigare haft fordon med ”normal” svensk förbrukning. Om det i realiteten blir 
personer och företag som satsat på bilar i lilla mellanklassen, stannar bränslekost-
nadsreduktionen på cirka 47 300 kronor. 
 
De i det föregående stycket nämnda siffrorna avser det privatekonomiska utrym-
met, inklusive effekten av skatt som inte behöver betalas när den årliga bränsle-
kostnaden minskar. Det sålunda definierade utrymmet är större än det samhälls-
ekonomiska, som redovisades i ett tidigare avsnitt. När hela bilparken på sikt blir 
väsentligt mera bränslesnål än idag kommer staten att tvingas höja drivmedels-
skatten för att behålla täckning för bilismens kostnader för vägsystemets under-
håll, trafikolyckor mm. Men under ett förmodligen relativt långt övergångsskede 
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utgör den bortfallande skatten en del av incitamentet att satsa på riktigt lågemit-
terande bilar. 
 
För att skapa ytterligare ekonomiska incitament för beställningar av framtidsbilen 
behöver fordonsbeskattningen förändras. Regeringen har aviserat att den från års-
skiftet 2004/05 höjda fordonsskatten i nästa steg ska koldioxiddifferentieras. Där-
utöver skulle en koldioxiddifferentierad försäljnings- och registreringsskatt behö-
vas. Den skulle kunna utformas som ett bonus-malussystem där bränslekrävande 
bilar betalar en avgift som finansierar bidrag till bilar med låga utsläpp av CO2.20  
 
Det nuvarande systemet för beskattning av förmånsbilar stödjer inte en utveckling 
mot små, lätta och energisnåla fordon. Regeringen bör överväga en förändring av 
beskattningen så att den på något sätt återspeglar skillnaden i koldioxidutsläpp 
mellan olika fordon. Den brittiska modellen för CO2-differentiering av förmåns-
skatten kan vara en utgångspunkt.   

 

Några ord om behovet av stora personbilar 
Lätta bilar i lilla mellanklassen kan inte lösa alla medborgares och företags bilbe-
hov. Det kommer även fortsättningsvis behövas bilar som kan dra husvagnar och 
hästtransporter och stora familjer kommer att behöva fordon med plats för fler än 
fem.   
 
I början av 2004 fanns 196 000 husvagnar registrerade i Sverige. Praktiskt taget 
alla var registrerade för en maxlast på högst 500 kilo. Därutöver fanns 585 000 
släpvagnar av annan typ. Av dessa var 81 000 registrerade för last upp till 500 
kilo och 427 000 för last upp till ett ton. Flertalet av de resterande 23 000 släpen 
var så tunga att de kräver dragfordon med egenvikt över 3.5 ton. Bilar i lilla mel-
lanklassen, som för närvarande väger kring 1.2 ton får dra släp med ungefär sam-
ma vikt som bilen. Självklart är det dock en fördel om dragbilen har sådan vikt 
och motoreffekt att den utan svårighet klarar sin uppgift. Från den utgångspunkten 
vore det en fördel om de företag som bygger husvagnar och hästtransportvagnar 
kunde reducera vikten hos sin produkter.  
 
Behovet av bilar med fler än fem sittplatser för familjebruk torde vara ganska be-
gränsat. År 2003 fanns i Sverige 49 000 hushåll med fler än tre hemmavarande 
barn. Deras bilbehov motsvarar bara 1.2 procent av den nuvarande personbilspar-
ken i Sverige. Därtill kommer behov hos taxi, färdtjänst och institutioner av olika 
slag. Även familjebussarna borde kunna bli lättare och mera energieffektiva.  
 

                                                 
20 Ett ännu bättre alternativ vore om Sverige kunde bidra till att EU sätter ett tak för hur mycket 
nya bilar i genomsnitt får släppa ut och sänker taket åt från år samt medger bilbranschen möjlighet 
att sälja och köpa koldioxidrättigheter så att bilar med låg förbrukning säljer frigjorda rättigheter 
till tillverkare av bränslekrävande bilar. Med en sådan modell vet man att man uppnår målet och 
att det sker till lägsta möjliga kostnad. 
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Inkompatibilitet och trafiksäkerhet 
Att blanda lätta och tunga fordon utgör en säkerhetsrisk för dem som färdas i de 
lätta fordonen. När personbilsbeståndet av miljöskäl måste utvecklas i riktning 
mot en växande andel lätta bilar, kan detta under en övergångstid leda till ökade 
problem med inkompatibilitet mellan dessa bilar och stadsjeepar och andra större 
fordon avseende vikt och höjd. När det gäller redan existerande tyngre personbilar 
och lätta lastbilar finns sannolikt inget att göra, men beträffande nya bilar borde 
Sverige aktivt medverka till att EU höjer kraven på åtgärder som reducerar risken 
för andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister.  
 
Stadsjeepsägarna hävdar att de köpt sina fordon därför att de behöver fyrhjulsdrift 
och hög markfrigång. Om detta är sant bör de inte ha anledning att motsätta sig 
krav på att fronten hos tunga och höga personbilar ska vara försedda med krock-
upptagande material som minskar risken för den som blir påkörd samt att fronten 
ska vara långsluttande så att risken för att fotgängare ska bli överkörda minskar. 
Därtill bör lagstiftningen kräva att markfrigången ska vara reglerbar (sådan teknik 
finns redan) så att bilen alltid framförs med normal markfrigång (12-15 cm) när 
den befinner sig på normala gator och vägar. För att understryka allvaret i detta 
kan försäkringsvillkoren för stadsjeepar utformas så att ägaren inte får full ersätt-
ning om han struntat i att sänka bilen till normal markfrigång vid körning på van-
liga vägar. En sådan stadsjeep kommer inte längre att se ut som en jeep, så de som 
bara köpte stadsjeepen för dess utseende kommer säkert att byta till någon annan 
modefluga.  
 
Att det är viktigt att sänka markfrigången illustreras av den tyska motororganisa-
tionen ADAC:s krockprov med en Volvo XC90 som i en frontal krock i måttlig 
hastighet klättrar upp på och formligen mosar en VW Golf i frontalkrock med 
måttlig hastighet. 
 
 
Frontalkrock mellan Volvo XC90 och Volkswagen Golf 
 

 
  

Foto: ADAC 
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