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Inledning:  
Branschen kan klara kraven genom att skjuta över 
försäljningen till de snåla motoralternativen 

2015 skärper EU kraven på CO2-utsläpp från nya personbilar. De biltillverkare som inte 

klarar det generella utsläppskravet på ett genomsnitt för alla nytillverkade bilar på 130 g/km 

drabbas av böter. 

Men den svenska bilbranschen har goda möjligheter att klara EU:s utsläppskrav. Varje 

bilmärke kan uppnå målet med hjälp av de bilmodeller och de motoralternativ som redan 

idag erbjuds i bilhallarna. Möjligheten ligger i att förskjuta försäljningen av nya bilar mot de 

bränslesnåla motoralternativ som biltillverkarna har i sina modellprogram.  

Med en förändrad försäljning skulle det teoretiskt sett gå att sänka de genomsnittliga CO2-

utsläppen för de nya bilar som säljs med hela 23 g/km, eller 17 procent. Då handlar det om 

att flytta hela försäljningen så att varje bil säljs med det snålaste motoralternativet. Men för 

att klara EU-kravet räcker det med att biltillverkarna flyttar endast en tredjedel av 

försäljningen till de modellvarianter som erbjuder de bästa utsläppsnivåerna.   

Detta framgår av de kartläggningar och studier som Trafikverket låtit göra av de tio mest 

sålda bilmärkena på den svenska marknaden och deras olika motoralternativ och modeller. 

Målsättningen och utmaningen har varit att analysera potentialen för minskade 

koldioxidutsläpp, dels för bilbranschen som helhet, dels för just de till mest sålda bilmärkena 

i Sverige. Syftet med denna rapport är inte att jämföra de olika tillverkarna med varandra, 

utan att lyfta fram vilket resultat respektive tillverkare tillsammans med bilhandeln kan 

uppnå inom det egna modellprogrammet. 

 



Sammanfattning 
Trafikverket har i två omgångar undersökt hur de bilar som säljs i Sverige klarar EU:s 
skärpta krav på CO2-utsläpp som slår igenom 2015. Den första granskningen omfattade de tio 
mest sålda bilmärkena i Sverige 2010 och alla dess olika modeller och motoralternativ. Den 
senaste kartläggningen omfattar samma urval bilar för perioden 1 november 2011 till 30 april 
2012. De aktuella bilmärkena är i bokstavsordning Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, 
Skoda, Toyota, Volvo och VW. 

I Trafikverkets kartläggningar jämförs utsläppsnivåerna för de bilar som tillverkarna faktiskt 
säljer med de snålaste motoralternativen som det aktuella bilmärket erbjuder inom samma 
modellprogram och som finns tillgängliga för bilköparna. 

Från 2015 bötfälls de biltillverkare vars fordonsflotta inte klarar de utsläppsmål som EU 
ställt upp. Medelbilen får släppa ut högst 130 g/km. Utsläppskraven är relaterade till 
tjänstevikt så att tyngre bilar får släppa ut mer än lätta. Varje biltillverkare får ett specifikt 
målvärde för sina CO2-utsläpp som är baserat på medelvikten hos de personbilar tillverkaren 
säljer. 

Trafikverkets analys visar att tillverkarna redan nu har motoralternativ som kan sänka 
utsläppen betydligt. Alla de tio bilmärkena kan klara EU:s krav inom ramen för de nuvarande 
modellprogrammen. Tillverkarnas målvärden kan uppfyllas genom att försäljningen 
förskjuts till de motoralternativ inom varje modell som har lägst utsläpp, vilket i praktiken 
betyder den snålaste motorn. 

Alla tillverkare klarar de skärpta utsläppskraven om en tredjedel av nuvarande försäljning 
förskjuts till de snålaste motoralternativen i modellprogrammen. 

Fyra av de tio tillverkarna klarar redan sina målvärden (BMW, Renault, Ford och Volvo). 
Ytterligare fem tillverkare är inom tre grams avstånd från målvärdet. Skoda står längst från 
sitt målvärde med en marginal på 10 gram. 

Med en konsekvent förskjutning av försäljningen mot de snålaste motoralternativen hos alla 
de tio tillverkarna finns potential att sänka medelutsläppen med 23 g/km, från 138 till 115 
g/km. Det är en sänkning på 17 procent. Beräknat på de drygt 200 000 nya bilar som ingick i 
den första av Trafikverkets två granskningar skulle det ge en årlig utsläppsminskning på nära 
65 000 ton. 

Den minskade bränsleförbrukningen skulle sänka årskostnaden för nybilsköparna med  i 
genomsnitt 1 960 kr med en beräknad körsträcka på 1400 mil.  

 Om samtliga bilar byts till sin snålaste motorvariant kan biltillverkarna till och med klara en 
skärpning av EU:s krav med 10 g/km. Det enda undantaget är Kia som skulle ligga ett gram 
över sitt målvärde. 

Trafikverkets kartläggning visar att biltillverkarna förbättrat sina resultat avsevärt mellan 
2010 och 2011. De törstigaste motoralternativen plockas redan nu bort ur 
modellprogrammen. Trenden är snålare motorer, men också tyngre bilar. EU:s viktrelaterade 
målvärden får konsekvensen att en biltillverkare kan uppnå utsläppsmålet genom att höja 

 



bilens tjänstevikt, eftersom högre vikt ger tillverkaren ett högre målvärde. För några av de 
biltillverkare som saluför marknadens tyngsta personbilar erbjuder inte nya EU:s 
utsläppskrav något incitament att ytterligare sänka sina utsläpp.   

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att bilbranschen klarar kraven. Det krävs inte någon 
ytterligare teknikutveckling för att minska utsläppen till den nivå EU satt upp för 2015. 
Branschen kan istället ta sikte på de skärpta krav som kommer att ställas i framtiden för att 
sänka CO2-utsläppen från vägtrafiken. 
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Bakgrund 
Från 2015 får nya personbilar som säljs inom EU släppa ut max 130 g CO2/km. EU:s 
utsläppskrav avser det genomsnittliga CO2-utsläppet från samtliga personbilar som en 
biltillverkare säljer. Om en tillverkare inte klarar kravet utgår böter. 

EU:s utsläppskrav är relaterat till bilarnas vikt, så att tunga personbilar tillåts släppa ut mer 
än lätta. För varje tillverkare beräknas ett specifikt målvärde. Det är baserat på medelvikten 
för alla de personbilar tillverkaren säljer. EU:s utsläppskrav på max 130 g CO2/km är 
relaterat till en medelbil som väger 1 372 kg. Tillverkare vars bilflotta har en medelvikt över 1 
372 kg tilldelas ett målvärde som är jämkat uppåt, tillverkare med lättare bilar får målvärdet 
jämkat nedåt. 

Böter utgår per såld bil och för varje gram CO2 som en tillverkare överskrider målvärdet; €5 
för första grammet, €15 för andra grammet, €25 för tredje grammet och slutligen €95 för 
fjärde och varje efterföljande gram.  

Tillverkare kan räkna samman sina utsläpp i så kallad ”pooling”. En tillverkare som ligger 
under sitt målvärde kan genom inbördes avtal kompensera för en tillverkare som överskrider 
sitt. 

Med detta som utgångspunkt har Trafikverket vid två tillfällen kartlagt och analyserat CO2-
utsläppen från de tio biltillverkare som säljer mest bilar i Sverige. Här redovisas resultatet 
från den senaste undersökningen som rör nybilsförsäljningen för perioden november 2011 – 
april 2012. En tidigare undersökning gjordes av nybilsförsäljningen 2010 och presenterades 
på Transportforum i Linköping i januari 2012. I den här analysen används det materialet 
som jämförande referens. 

Syfte 
Analysen syftar till att kartlägga hur – och om – personbilarna från tillverkarna av de tio 
mest sålda bilmärkena i Sverige avviker från EU:s utsläppskrav på 130 g/km. Syftet är att 
visa bilbranschen vilken potential som finns för att sänka de genomsnittliga utsläppen. 
Analysen tar fasta på hur biltillverkarna kan minska utsläppen genom att förskjuta 
försäljningen mot snålare modeller och motoralternativ inom befintligt modellprogram.  

Syftet är inte att jämföra tillverkare med varandra, utan att lyfta fram vilket resultat 
tillverkare tillsammans med bilhandeln kan uppnå inom det egna modellprogrammet. 

Metod 
Statistikunderlaget är ett utdrag ur Trafikregistret och omfattar samtliga sålda personbilar i 
Sverige november 2011–30 april 2012 och som dessutom har registreringsår 2011 och inte är 
direktimporterade. På så sätt är det endast nybilsförsäljningen som berörs av analysen. 
Studien bygger på uppgifter om 103 156 nya personbilar.  

Underlaget har, liksom i den tidigare studien som omfattade 201 300 nyregistrerade 
personbilar, rensats på specialfordon som utryckningsfordon, samt större fordon som 
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transportbilar, minibussar och husbilar. Modeller som har sålt mindre än en procent av 
tillverkarens totala volym har också rensats bort från underlaget. Det kan betyda att bilar 
med extremt höga utsläpp inte finns med, men eftersom dessa har mycket små 
försäljningsvolymer har de inte heller någon relevant påverkan på resultatet. 

Även poster som saknat viktig information om CO2-utsläpp och cylindervolym har rensats 
bort.  

För vissa tillverkare blev indelningen i modeller svår att hantera. För att göra analysen 
hanterbar har det varit nödvändigt att hålla modellgrupperna relativt stora. Av den 
anledningen har bland annat BMW:s modeller inte delats in i fler grupper än de 
övergripande serierna. På motsvarande sätt har Audis S- och A-modeller slagits samman till 
en grupp.  

För att ta fram specifika målvärden för varje tillverkare används formeln 130 + 0,0457 x (m-
1372), där m står för tillverkarens genomsnittliga tjänstevikt för sålda bilar (enligt EU 
direktiv 443/2009). Etanolbilars utsläpp räknas ner med 5 procent då mer än 30 procent av 
tankställena i Sverige erbjuder E85 (EU-direktiv 443/2009, artikel 6).  

Avgränsningar och felkällor 
Samtliga analyser utgår ifrån de sålda bilarnas certifierade utsläppsvärden. Vid redovisning 
av genomsnittliga utsläpp och tjänstevikter avses genomsnittligt värde av de bilar som såldes 
av tillverkaren i Sverige 2011, eftersom EU-direktivet är utformat så. Certifieringsvärden och 
officiella siffror från tillverkarna kan avvika från resultatet i rapporten.  

Allt analysarbete har utförts efter rensningen. För majoriteten av tillverkare har bilar rensats 
bort och det verkliga antalet sålda bilar är alltså något högre.  

Skalan på diagrammen skiljer sig åt. Avsikten har varit att göra varje diagram så tydligt som 
möjligt vilket har skett på viss bekostnad av jämförbarheten.  
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Resultat 
 

Biltillverkare och CO2-utsläpp 

De tio mest sålda bilmärkena i Sverige november 2011-30 april 2012 redovisas nedan med 
antal sålda personbilar och genomsnittligt CO2-utsläpp. Tillverkarna är sorterade efter 
stigande genomsnittligt CO2-utsläpp enligt EU:s certifieringsmetod. 
 

Tillverkare Antal CO2 g/km 

Renault 5899 126 

Toyota  7813 130 

Ford  6873 131 

Kia  7021 4 132 

Hyundai  5731 135 

Skoda  5863 139 

VW  21376 140 

BMW  7364 140 

Audi  8966 144 

Volvo  26250 145 
 

Tabell 1. De tio tillverkare som omfattas av analysen, antal sålda bilar 1 november 2011–30 april 
2012 samt medelutsläpp. 

Renault har lägst medelutsläpp med 126 g CO2/km, medan Volvo har det högsta med 145 g 
CO2/km. Det totala CO2-medelvärdet är 138 g/km. Skoda ligger närmast medelvärdet med 
139 g/km. 

 

Målvärden enligt EU:s krav 

EU:s krav på tillverkarna är relaterat till vikten. För varje tillverkare beräknas ett målvärde 
som står i proportion till medelvikten på de bilar tillverkaren säljer. Målvärdet blir högre för 
tillverkare med en tyngre fordonsflotta, och lägre för tillverkare vars bilar är lättare. Tabell 2 
visar också tjänstevikt, målvärde samt avvikelse från detta målvärde för respektive 
biltillverkare. 
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Tillverkare Antal CO2 g/km Tjänstevikt, 
kg EU-målvärde 

Avvikelse 
från 

målvärde 
BMW 7364 140 1667 143 -4 
Renault 5899 126 1330 128 -3 
Ford 6873 131 1445 133 -2 
Volvo 26250 145 1726 146 -2 
Audi 8966 144 1658 143 1 
Kia 7021 132 1387 131 1 
Toyota 7813 130 1345 129 1 
VW 21376 140 1528 137 2 
Hyundai 5731 135 1409 132 3 
Skoda 5863 139 1360 129 9 
 
Tabell 2. Tillverkarna rangordnade efter avvikelse från målkurvan. 
 

När biltillverkarna rankas med hänsyn till fordonsflottans medelvikt får tabellen ett helt nytt 
utseende. Volvo, Audi och BMW som ligger i botten på Tabell 1 tar plats i den övre delen av 
Tabell 2. Renault behåller sin position högt i tabellen och är en av fyra tillverkare som klarar 
sina målvärden. Ytterligare fem ligger inom tre grams avstånd från målvärdet. Skoda hamnar 
i botten, 9 gram från sitt målvärde.  

Avvikelsen från EU:s målvärdeskurva visas grafiskt i Diagram 1. Den streckade linjen är 
målvärdet och cirklarnas storlek representerar antalet sålda bilar.  

 

Diagram 1. Den streckade linjen visar hur målvärdet för CO2–utsläpp är relaterad till medelvikten. 
Bland de tio största biltillverkarna är spridningen stor både vad gäller medelutsläpp och 
medeltjänstevikt. 
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4 
 



 

Samma bilmodeller med lägre utsläpp 

Tillverkarna säljer sina bilmodeller med flera motoralternativ. Hur mycket påverkas 
utsläppen om försäljningen förskjuts mot snålare motorvarianter inom varje 
modellprogram? Beräkningar har gjorts utifrån två alternativ: 

• En tredjedel av bilarna säljs med det snålaste motoralternativet 

• Alla bilar säljs med det snålaste motoralternativet. 

Resultatet visar att medelutsläppen kan sänkas med upp till 17 procent (23 g). Det kan 
uppnås om alla bilar från alla tillverkare säljs med den snålaste motorn. Om en tredjedel byts 
till snålaste variant sjunker medelutsläppen med 6 procent (8 g). 

Diagram 2 och 3 visar hur en sådan förskjutning mot snålare motorvarianter skulle påverka 
tillverkarnas position i förhållande till målkurvan. Samtliga tillverkare kan uppfylla EU-
kraven med god marginal även utan att förändra fördelningen av försäljningsvolymerna 
mellan olika modellprogram. Faktum är att målvärdet skulle kunna sänkas med 10 g/km; 
bara genom att förskjuta försäljningen till sina snålaste motorvarianter skulle nio av tio 
tillverkare klara ett sådant strängare krav redan idag.  

I många fall innebär en förskjutning mot snålare motorvarianter också en lägre medelvikt, 
men det är viktigt att notera att en ökad andel el-hybrider innebär högre tjänstevikt generellt 
på grund av de tunga batterierna. 

 

Diagram 2. De tio tillverkarna och deras förhållande till den streckade målkurvan om 1/3 av 
bilarna hade sålts i sin snålaste motorvariant. 
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Diagram 3. De tio tillverkarna och deras förhållande till den streckade målkurvan om samtliga 
bilar hade sålts i sin snålaste motorvariant. 

 

Jämförelse mellan 2011 och 2012  

Samtliga tillverkare har sänkt sina medelutsläpp jämfört med 2011. Sänkningen är stor med 
tanke på att det bara är ett år mellan mättillfällena. 2012 ligger fyra tillverkare under 
målvärdet, medan bara en enda tillverkare klarade gränsen 2011. År 2012 ligger fem 
tillverkare tre gram eller mindre från målvärdet – 2011 låg sju tillverkare 10 gram eller mer 
över målvärdet. Även Skoda, som 2012 ligger 10 gram över målvärdet, har förbättrat sig 
rejält: avståndet var 17 gram föregående år. 

Volvo står för den största sänkningen – från 13 gram över målvärdet till 2 gram under. Sedan 
2011 har målvärdet för Volvo ökat med 1 gram, vilket beror på ökad medelvikt. Samma 
fenomen återfinns hos Audi, Ford, Renault och VW och beror på en generell förskjutning mot 
dieselmotorer som är något tyngre än motsvarande bensinmotorer. 
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Tillverkare 
CO2 g/km Tjänstevikt, kg EU-målvärde Avvikelse från 

målvärde 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Audi  144 154 1658 1644 143 142 1 12 

BMW  140 152 1667 1656 143 143 -4 9 

Ford  131 142 1445 1405 133 132 -2 11 

Hyundai  135 143 1409 1440 132 133 3 10 

Kia  132 133 1387 1461 131 134 1 -1 

Renault 126 138 1330 1282 128 126 -3 12 

Skoda  139 147 1360 1361 129 130 9 17 

Toyota  130 131 1345 1341 129 129 1 3 

Volvo  145 158 1726 1706 146 145 -2 13 

VW  140 150 1528 1460 137 134 2 16 
 
De tio tillverkarnas resultat 2012 jämfört med 2011. 
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Slutsatser 
Årets analys visar att de tio största tillverkarna är på god väg att klara EU-kraven efter att ha 
förbättrat sina resultat avsevärt sedan förra årets undersökning. Fyra tillverkare är redan 
under sina målvärden och den enda tillverkaren som är mer än tre gram från sitt målvärde är 
Skoda. Det står också klart att biltillverkarna inte behöver introducera någon ny teknik för att 
möta EU-kraven. De har redan tillräckligt snåla motoralternativ inom sina respektive 
modellprogram. 

Analysen visar att många tillverkare redan har eliminerat de tyngsta motoralternativen ur 
sina modellprogram. Det som behövs nu är ytterligare förskjutning i försäljningen mot 
snålare motoralternativ. 

Förskjutning ger effekt 
Övningen med en teoretisk förskjutning mot den snålaste motorvarianten inom samma 
modell visar att det skulle räcka med att en tredjedel av de sålda bilarna byts för att samtliga 
tillverkare skulle klara EU:s krav. Tabell 4 visar hur en förskjutning mot den snålaste 
motorvarianten skulle påverka tillverkarnas möjlighet att möta EU-kraven. 

Tillverkare CO2 g/km 

Avvikelse: 
Samtliga säljs 
med snålaste 

motorn 

Avvikelse:  
1/3 säljs med  

snålaste 
motorn 

Avvikelse: 
Nuläge EU-målvärde 

Audi  144 -18 -6 1 143 

BMW  140 -26 -11 -4 143 

Ford  131 -17 -7 -2 133 
Hyundai  135 -15 -3 3 132 

Kia  132 -9 -6 1 131 

Renault 126 -31 -12 -3 128 

Skoda  139 -28 -3 9 129 

Toyota  130 -21 -6 1 129 

Volvo  145 -22 -8 -2 146 

VW  140 -22 -6 2 137 
 
Tillverkarna listade i alfabetisk ordning med teoretisk avvikelse från målkurvan. 

Hög potential 
Kolumnen som visar avvikelsen om samtliga bilar säljs med snålaste motorvarianten, ger ett 
mått på hur effektiva motoralternativ de olika tillverkarna har. Renault (- 31), Skoda (- 28) 
och BMW (- 26) har de snålaste motorerna (i förhållande till vikt). Kia (- 9) och Hyundai (- 
15) har de minst effektiva. 

Skoda är den tillverkare som har mest att vinna på en förskjutning mot snålare 
motoralternativ, med en möjlig förbättring på 37 gram. Denna enorma potential beror dels 
på att Skoda i dagsläget främst säljer törstigare motoralternativ och ligger 9 gram över sitt 
målvärde, men också på att Skoda faktiskt har väldigt effektiva motoralternativ på 
programmet redan idag. Andra som har mycket att vinna på en sådan förskjutning är 
Renault, VW, BMW och Toyota. 
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Potentiell minskning på 65 000 ton/år 
Med en konsekvent förskjutning av försäljningen mot de snålaste motoralternativen hos alla 
de tio tillverkarna finns potential att sänka medelutsläppen med 23 g/km, från 138 till 115 
g/km, motsvarande 17 procent. Totalt skulle det ge en årlig utsläppsminskning på nära 
65 000 ton. Den minskade bränsleförbrukningen skulle sänka årskostnaden för 
nybilsköparna med i genomsnitt 1 960 kr. Beräkningen är gjord på det antal bilar som ingick 
Trafikverkets första granskning (201 300 nya bilar), en årlig körsträcka på 14 000 km samt 
ett bränslepris på 14:50 kr. 

Snålare – och tyngre 
Årets analys visar att snålare motoralternativ inte nödvändigtvis behöver betyda lättare bilar. 
Toyota, Renault, Hyundai och Skoda får alla en högre medelvikt om alla bilar såldes med 
snålaste motorvarianten. I Toyotas fall beror ökningen främst på tyngre men snålare el-
hybrider, medan det i de andra fallen beror på tyngre dieselmotorer med lägre utsläpp. 
Skillnaden är tillräckligt stor för att resultera i nya, högre målvärden i samtliga fall. Detta är 
intressant eftersom det resulterar i dubbel vinst för dessa tillverkare: utsläppen sänks medan 
målvärdet ökar. Fenomenet kan förstärkas i framtiden med en ökning av el-hybrider och 
dieslar som ofta är tyngre än motsvarande bensinmodeller.  

Tyngre bil ger dubbel vinst 
Trenden mot snålare men tyngre bilar kan vara oroväckande ur trafiksäkerhetssynpunkt och 
det är värt att studera detta närmare i framtiden. Med den utformning EU-kraven har idag 
saknar tillverkarna incitament för att sänka vikten. Snarare gör EU-kraven det lönsamt att 
bygga tyngre men effektivare bilar för att tillgodoräkna sig den dubbla vinsten i form av 
sänkta utsläpp och höjda målvärden. 

Incitament saknas 
Frågan är om EU:s krav behöver modifieras så att de ger incitament att sänka tjänstevikten. 
En sådan modifikation skulle erbjuda tillverkare av större personbilar incitament att försöka 
minska tjänstevikten. Volvo och BMW har i dagsläget de tyngsta bilarna på marknaden vilket 
gör att de också har höga målvärden enligt EU-kraven. Båda tillverkarna har förbättrat sig 
avsevärt sedan undersökningen 2011 och ligger nu under sina respektive målvärden. I 
praktiken betyder det att de saknar incitament att ytterligare sänka sina utsläpp. 

Tillverkarna klarar kraven 
Att möta de aktuella EU-kraven kommer inte att vara ett problem för någon av de tio största 
biltillverkarna på den svenska marknaden – de tillgängliga motoralternativen kommer att 
räcka långt.  
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