
Index över nya bilars 
klimatpåverkan 2013
i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade, 
kommunägda fordon och dess klimatpåverkan



Titel: Index över 2013 års nya bilars klimatpåverkan i riket, länen och kommunerna inkl. nyregistrerade 
kommunägda fordon och dess klimatpåverkan

Utgivare: Trafikverket

Publikationsnummer: 2014:086

ISBN: 978-91-7467-615-0

Utgivningsdatum: 2014-15

Kontaktperson: Hanna Eklöf, Trafikverket

Produktion: Grafisk form, Trafikverket

Distributör: Trafikverket, 781 89 Borlänge, telefon: 0771-921 921

Tryck: Ineko AB



3 

Innehåll 
SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 4 

1. INLEDNING 8 
1.1 Om index över nya bilars klimatpåverkan 8 
1.2 EU:s mål – att minska utsläppen till 120 g/km 9 
1.3  Bakgrund – den svenska vägtrafikens klimatpåverkan 10 

1.3.1  Långt kvar till målen 12 
1.4  Nya bilars koldioxidutsläpp 13 
1.5  Hela fordonsflottan blir energieffektivare 15 
1.6  Biodiesel mer än hälften av biodrivmedelsanvändningen 16 

2. UTSLÄPP FRÅN NYA BILAR I LÄN OCH KOMMUNER 18 
2.1  Kommuner med lägst och högst koldioxidutsläpp 19 
2.2 Andel miljöbilar och bränslesnåla bilar 21 
2.3  Andel fyrhjulsdrivna bilar 23 
2.4  Mäns och kvinnors val av bil 25 

3. NYREGISTRERADE, KOMMUNÄGDA FORDON 27 
3.1  Kommuner med lägsta CO2-utsläpp 31 

4. OLIKA SÄTT ATT REDOVISA KOLDIOXIDUTSLÄPP 34 
4.1 Koldioxidutsläpp enligt EU-metod 34 
4.2  Koldioxidutsläpp från bensin- och dieselbilar 34 
4.3  Koldioxidutsläpp med hänsyn till etanol- och gasbilar 35 

5. ETANOL- OCH GASBILARS KLIMATNYTTA 36 
5.1  Potentiell klimatnytta för etanol- och gasbilar 37 

5.1.1 Tillgång till förnybara drivmedel 37 

5.1.2 Bränslets klimategenskaper 37 

5.1.3 Fordonets bränsleförbrukning 37 
5.2  Genomsnittlig klimatnytta för etanol- och gasbilar 38 

5.2.1 Koldioxidreduktion för etanolbilar 38 

5.2.2 Koldioxidreduktion för gasbilar 40 

5.2.3 Koldioxidreduktion till följd av låginblandning 41 



4 

Sammanfattning och resultat 
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med ca 2,5 procent under 2013 som 
ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen. Vägtrafikens 
utsläpp av växthusgaser beräknas nu vara 1 procent lägre än 1990. Trafiken på det statliga 
vägnätet ökade dock under 2013 med 1 procent vilket resulterade i en ökning av utsläppen 
av växthusgaser med 180 000 ton. Personbilstrafiken och den tunga lastbilstrafiken är 
dock fortfarande inte högre än var den var under toppåret 2008.  
Tabell A Bakomliggande orsaker till de förändrade utsläppen av koldioxid 

Total förändring utsläpp Utsläppsförändring 2012-2013 
Trafikförändring +180 000 ton 
Bränsleeffektivare personbilar -270 000 ton  
Biodrivmedel  -350 000 ton  
Total förändring utsläpp -440 000 ton 

Även om styrmedel har införts för att minska utsläppen från fordonen framöver är dessa 
långt ifrån tillräckliga för att nå klimatmål och mål om fossilberoende fordonsflotta. Nya 
styrmedel behövs för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen och målen. 
Det finns stor potential i energieffektivare fordon delvis drivna med el och biodrivmedel 
men det krävs även en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och transportsystem 
mot ett mer transportsnålt samhälle med minskad biltrafik och effektivare 
godstransporter. 

Figur A Utveckling av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål. 
Beslutade åtgärder inkluderar åtgärder och styrmedel som var beslutade i slutet av 2011, och innefattar bland annat 
koldioxidkrav på personbilar. 
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Resultat 
 
Bränsleförbrukning och utsläpp fortsätter att minska  
 Under 2013 nyregistrerades 271 697 personbilar i Sverige; en minskning med ca 3,3 

procent jämfört med 2012 då antalet nyregistrerade personbilar var 280 789. 

 De genomsnittliga koldioxidutsläppen från alla nya bilar 2013 uppgick, enligt EU-
metod, till 136 gram koldioxid per kilometer, en minskning från 138 g/km föregående 
år.  

 Nya bilar i Sverige hade förra året enligt certifieringsvärdena en genomsnittlig 
förbrukning på 5,5 liter drivmedel per 100 km, vilket är detsamma som för 2012. 

 Nya bensinbilar 2013 förbrukade i genomsnitt 5,8 liter per 100 km, medan 
dieselbilarna förbrukade 5,3 liter. Motsvarande siffror 2012 var 6,2 liter respektive 5,2 
liter per 100 km.  

 De genomsnittliga koldioxidutsläppen från enbart nya bensin- och dieselbilar uppgick 
till 138 g/km, vilket kan jämföras med 139 g/km 2012. 

 Om man tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas genomsnittliga klimatnytta – som 
uppskattas innebära 11 respektive 31 procents reduktion av klimatpåverkan – var 
utsläppen från alla nya bilar i genomsnitt 136 g/km. 2012 var motsvarande siffra 137 
g/km. 

 Låginblandning av etanol i bensin minskade bensinbilarnas utsläpp med 3,8 procent 
under 2013 samtidigt som låginblandning av biodiesel i diesel minskade dieselbilarnas 
utsläpp med 6,7 procent. 

 Den potentiella klimatnyttan, för en etanolbil som enbart körs på E85 är en 
utsläppsreduktion på cirka 47 procent, jämfört med om samma bil körs på bensin. För 
en gasbil som enbart körs på biogas är den potentiella utsläppsreduktionen 73 
procent, jämfört med samma bil som körs på bensin. 

 Enligt statistik från Transportstyrelsens Trafikregister nyregistrerades 4 260 (4 827) 
kommunägda fordon under 2013 (bilar som nyregistrerades av kommunala bolag är 
inte medräknade). Den genomsnittliga förbrukningen var – med undantag för 
kommunernas specialfordon – 5,0 liter per 100 km och utsläppen av koldioxid låg 
enligt EU-metoden i genomsnitt på 116 g/km. Med etanol- och gasbilars klimatnytta 
låg utsläppsvärdet på i genomsnitt 105 g/km – alltså ganska långt under motsvarande 
siffror för alla nya bilar i Sverige 2013. 

Bilar med olika drivmedel  
 Bensinbilar svarade 2013 för 36 procent (29 procent 2012) av nybilsförsäljningen. 

Andelen dieselbilar uppgick till 62 procent (67 procent 2012), medan etanol- och 
gasbilar svarade för drygt 1,1 respektive 1,4 procent. År 2012 var dessa siffror drygt 2 
respektive 1,9 procent. 

 Andelen bensinbilar när det gäller länen var högst på Gotland (49 procent) och lägst i 
Jämtlands län (20 procent). För Gotlands del innebar detta en ökning med drygt 9 
procentenheter jämfört med 2012 och för Jämtland en ökning med drygt 2 
procentenheter. 
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 Andelen dieselbilar varierade i länen från 78 procent i Jämtland till 47 procent i 
Gotlands län. Jämtland hade även högst andel dieselbilar 2012 (81 procent) medan 
Blekinge hade lägst andel 2012 (55 procent). Om man bara tittar på kommunägda 
fordon var variationen ännu större, från 81 procent i Norrbotten till 5 procent på 
Gotland. 

 Andelen gasbilar varierade från 3 procent i Gotlands län till 0,4 procent i Gävleborg. 
Bland kommunala fordon hade Gotlands län högst andel med 95 procent, medan 
kommunerna i Dalarna och Norrbotten inte köpte några gasbilar alls under 2013.  

 Etanolbilarna har visat en markant sjunkande trend de senaste åren. Högst andel 
återfanns förra året i Blekinge län med drygt 5 procent och lägst i Gotlands län med 
0,1 procent. Bland kommunala fordon varierade andelen från noll procent i 
Norrbotten, Västerbotten och Gotlands län till 57 procent bland kommunerna i 
Västernorrland.  

Ökad andel fyrhjulsdrift 
 Andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen ökade under 2013 till 30 procent 

jämfört med 23 procent 2012. Med oförändrad andel fyrhjulsdrift beräknas utsläppen 
enligt EU-metod hamnat på 133 g/km istället för 136 g/km.  

 Lägst andel fyrhjulsdrift fanns i Blekinge län där andelen var 19 procent medan den 
var högst i Jämtland med 58 procent. Vad gäller kommunal nivå varierade andelen 
från 15 procent på Öckerö till 87 procent i Dorotea. 

 Kvinnor väljer i mindre utsträckning fyrhjulsdrivna bilar än män. För fordon registrerade på 
kvinnor var andelen i snitt 17 procent, för män 28 procent och för juridisk person 35 
procent. 

Län och kommuner med lägst och högst koldioxidutsläpp  
 I länen varierade de genomsnittliga utsläppen, enligt EU-metod, från 131 g/km (133 

g/km) på Gotland till 145 g/km (148 g/km) i Jämtlands län. Nitton län hade ett 
genomsnittligt värde under 140 g/km.  

 Bland kommunerna var utsläppen lägst hos nya bilar i Färgelanda med 125 g/km samt 
Olofström och Lilla Edet som båda hade 128 g/km. Högst utsläpp enligt EU-metod 
hade Dorotea där siffran var 164 g/km. 

 I länen varierade utsläppen för enbart bensin- och dieselbilar mellan 135 g/km på 
Gotland och 145 g/km i Jämtland. Bland kommunerna var utsläppen från bensin- och 
dieselbilar lägst i Färgelanda (125 g/km), Vänersborg och Lilla Edet (128 g/km). 

 I länen varierade utsläppen, med hänsyn till etanol- och gasbilars klimatnytta, mellan 
131 g/km på Gotland och 144 g/km i Jämtland (en minskning i båda fallen jämfört 
med 2012). Bland kommunerna var utsläppen med hänsyn till etanol- och gasbilars 
klimatnytta lägst i Färgelanda (123 g/km) samt i Olofström (127 g/km) och 
Vänersborg (128 g/km). Högst låg Dorotea med 163 g/km. 

Bränslesnåla bilar och miljöbilar  
 Andelen bränslesnåla bilar (utsläpp högst 120 g/km) uppgick till 38 procent vilket är 

en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2012. Bland länen varierade andelen 
från 47 procent på Gotland till 26 procent i Jämtlands län. 12 län uppvisade en högre 
andel än riksgenomsnittet. Bland kommunerna varierade andelen från 67 procent i 
Färgelanda till 7 procent i Sorsele. 
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 Andelen nyinköpta miljöbilar för kvinnor och män var nästan densamma under 2013. 
Andelen ligger något högre för män. Total andel miljöbilar som registrerades under 
2013 var 11 procent. Anledningen till att miljöbilsandelen gått ned kraftigt sedan 2012 
är att en ny, betydligt tuffare, definition började gälla från och med 2013. Högst andel 
miljöbilar köptes av juridiska personer.  

Bilar registrerade av juridiska och fysiska personer 
 De genomsnittliga koldioxidutsläppen från juridiska personers bilar enligt EU-metod 

uppgick till 137 g/km (139 g/km 2012), medan utsläppen från de bilar som köptes av 
fysiska personer var 137 g/km (137 g/km 2012). 

 Bilar som kan köras på etanol eller gas köptes i högre grad av juridiska personer. 
Andelen 2013 var 3,5 procent (4,9 procent 2012) än av fysiska personer, där andelen 
var 0,4 procent (1,8 procent 2012).  

 Fysiska personer har fortfarande en något större andel (42 procent) bränslesnåla bilar 
jämfört med juridiska personer (37 procent).  

Bilar registrerade av män respektive kvinnor 
 De genomsnittliga koldioxidutsläppen, enligt EU-metod, från bilar som registrerades 

av män uppgick till 139 g/km (140 g/km 2012), vilket kan jämföras med utsläppen 
från bilar som registrerades av kvinnor, som var 130 g/km (131 g/km 2012). 

 Under 2013 köpte kvinnor och män i stort sett lika stor andel etanol- och gasbilar – 0,5 
respektive 0,3 procent. Detta är en minskning för båda grupperna jämfört med 2012.  

 Nyregistreringarna 2013 visar liksom tidigare år att kvinnor i större utsträckning 
köper (51 procent) bränslesnåla bilar än männen (37 procent).  

Bilar registrerade av kommuner 
 De genomsnittliga koldioxidutsläppen, enligt EU-metod, från bilar som registrerades 

av kommunerna uppgick till 116 g/km vilket är 20 g lägre än genomsnittet för hela 
nybilsparken 2013. Specialfordon som ofta byggs om och används för särskilda 
tjänster i kommunerna och kräver extrautrustning är inte medräknade. Om hänsyn 
tas till etanol- och gasbilar var utsläppen 2013 från de nya, kommunägda fordonen 
105 g/km. 

 Andelen dieselbilar som nyregistrerades av kommuner var 49 procent vilket var 13 
procentenheter under riksgenomsnittet för nyregistrerade dieselbilar 2012.  

 De svenska kommunerna visar enligt nybilsregistreringarna 2013 relativt sett upp en 
betydligt större andel etanol- och gasfordon än övriga grupper. Andelen gasbilar bland 
de kommunregistrerade fordonen var 15 procent (11 procent 2012) mot ca 1,4 procent 
för hela landet. Andelen nyregistrerade etanolbilar var 13 procent (18 procent 2012) 
mot 1,1 procent för alla nyregistrerade bilar förra året.  
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1. Inledning 

 
1.1 Om index över nya bilars klimatpåverkan 

Det övergripande syftet med Index över nya bilars klimatpåverkan är att belysa 
svenskarnas köp av nya bilar och vilken klimatpåverkan dessa bilar medför. Det finns flera 
ytterligare syften med indexet: 
 
 Att uppmuntra bilköpare att köpa bränslesnåla bilar, vilket är av stor betydelse för 

Sveriges klimatmål. 

 Att uppmuntra biltillverkare, generalagenter och bilförsäljare att lansera och 
marknadsföra bränslesnåla bilar. 

 Att underlätta för kommun- och länsvisa mål och program att reducera nya bilars 
bränsleförbrukning och klimatpåverkan 

 Att underlätta en snabb utvärdering av nya styrmedel för att minska nya bilars 
utsläpp, exempelvis förändringar i beskattning. 

 Att bidra till att privatpersoners, näringslivets och offentliga organisationers resor och 
transporter är så kostnadseffektiva som möjligt. 

Redovisningen baseras på statistik från Transportstyrelsens Trafikregister som sammanställts 
av SCB och avser nyregistrerade bilar under 2013. Det är samma statistik som återfinns i 
Sveriges årliga rapportering till EU, men informationen är nedbruten från nationellt 
genomsnitt till genomsnitt för län och kommuner. Redovisningen omfattar bränsleförbrukning 
och koldioxidutsläpp, antal och andel bilar avsedda för bensin, diesel, etanol och gas samt 
fördelat på juridiska och fysiska personer, respektive män och kvinnor. 
 
Den särskilda statistik över nyregistrerade, kommunägda fordon som bifogas Bilindex för 2013 
innehåller uppgifter där endast kommunerna står som brukare. Uppgifter om leasingfordon, 
som i vissa kommuner kan utgöra en betydande andel av fordonsparken har i vissa fall varit 
möjliga att ta fram på enskild kommunnivå. 
 
Till rapporten hör dels en Excelfil som presenterar samtliga nyregistreringar under 2013 med 
detaljerade uppgifter för varje län och kommun, dels en Excelfil med uppgifter om 
nyregistrerade kommunägda personbilar på riksnivå och kommun för kommun. Dessa 
publiceras på webben, adress http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-
gor-skillnad/Att-valja-bil/Bilindex-over-bilars-klimatpaverkan/  
 
I Index över nya bilars klimatpåverkan redovisas koldioxidutsläpp på tre olika nivåer:  
 
 Genomsnitt för alla bilar enligt EU-metod, som ger ett bra mått på hur energieffektiva 

fordonen är, men som innebär att etanol- och gasbilar antas köras på bensin.  

 Genomsnitt för enbart konventionella bensin- och dieselbilar. 

 Genomsnitt för alla bilar med hänsyn till etanol- och gasbilars klimatnytta, vilket ger 
den mest rättvisande beskrivningen av nya bilars klimatpåverkan. 
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Index över nya bilars klimatpåverkan gör det möjligt att jämföra Sverige, länen och 
kommunerna och olika köpgrupper (juridisk vs fysisk person, män vs kvinnor etc.) med 
varandra och med tidigare undersökta perioder. Indexet gör det också möjligt att följa 
utvecklingen i länen och kommunerna i relation till EU:s mål för utsläpp från nya bilar.  
 

1.2 EU:s mål – att minska utsläppen till 120 g/km 

 
EU:s miljöministrar antog redan 1996 en strategi för att minska koldioxidutsläppen från 
personbilar i unionen. Målet var att senast 2010 ha minskat nya bilars koldioxidutsläpp 
till i genomsnitt 120 gram per kilometer. En viktig del i strategin var frivilliga 
överenskommelser med bilindustrin om att minska utsläppen till 140 g/km till 2008 
(europeiska bilar) respektive 2009 (japanska och koreanska bilar).  

 
Då det stod klart att målen i de frivilliga avtalen med bilindustrin inte skulle uppfyllas, 
lade EU-kommissionen i februari 2007 fram en ny strategi med målet att begränsa 
koldioxidutsläppen till högst 120 g/km till år 2015. Biltillverkarna skulle svara för att 
minska genomsnittet till 130 g/km och återstående 10 gram klaras genom bland annat 
ökad användning av hållbara drivmedel samt högre krav på däck och 
luftkonditioneringssystem.  
 
I december 2007 lade kommissionen fram ett lagförslag, som med vissa justeringar antogs 
av Europaparlamentet ett år senare, i december 2008. Den 23 april 2009 antogs 
lagstiftningen formellt genom förordning (EG) Nr 443/2009. Denna innebär bland annat: 

 Att 65 procent av varje tillverkares nya bilar ska beaktas när genomsnittligt utsläpp 
beräknas år 2012, 75 procent år 2013, 80 procent år 2014 och 100 procent från och 
med år 2015. 

 Att en tillverkare med tyngre bilar än genomsnittet tillåts ha högre utsläpp än 130 
g/km, medan en tillverkare med lättare bilar än genomsnittet måste klara ett lägre 
värde. Förhållandet mellan vikt och utsläpp styrs av en given funktion. Tyngre bilar 
tillåts enligt funktionen släppa ut något mer, men lutningen i funktionen är vald så 
att det skall vara något svårare för tyngre bilar att klara kraven än för lättare. Detta 
för att motverka en generell viktökning av fordonsparken.  

 Att biltillverkare kan gå samman i ”pooler” för att gemensamt klara kraven.  

 Att böter fram till 2018 utgår med 5 euro per fordon för det första grammet över 
gränsen, 15 euro för det andra grammet, 25 för det fjärde grammet och därefter 95 
euro för varje gram. Från och med 2019 gäller 95 euro per gram från det första 
grammet. 

 Att målet för de genomsnittliga utsläppen från nya bilar år 2020 sätts till 95 g/km. 

 

EU:s mål är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar ska vara högst 120 g/km år 
2015. Biltillverkarna ska svara för att minska genomsnittet till 130 g/km och återstående 10 
gram ska klaras genom bland annat ökad användning av hållbara drivmedel samt högre krav på 
däck och luftkonditioneringssystem. Europaparlamentet antog formellt lagstiftningen den 23 
april 2009 som innebär att i genomsnitt 65 procent av varje tillverkares bilar klarar kraven år 
2012 samt gränsen 75 procent år 2013, 80 procent år 2014 och 100 procent år 2015. 

Om hela den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till i genomsnitt 120 gram per 
kilometer skulle – med oförändrat trafikarbete – koldioxidutsläppen minska med omkring 4 
miljoner ton.  
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Av särskilt intresse för Sverige, som trots vikande försäljningssiffror fortfarande har en 
hög andel bilar som kan köras med E85, är att det angivna koldioxidutsläppet får minskas 
med 5 procent för sådana fordon fram till och med 2015. En förutsättning är att minst 30 
procent av bensinstationerna i det land där bilen är registrerad tillhandahåller E85 på ett 
sätt som överensstämmer med de hållbarhetskriterier för biodrivmedel som anges i 
gemenskapens lagstiftning.  
 
Generellt är det viktigt att påpeka att EU:s strategi för minskade koldioxidutsläpp från nya 
bilar i första hand handlar om att öka energieffektiviteten i fordonsparken. Därför har 
man valt att inte ta hänsyn till inverkan av förnybara bränslen. För förnybara bränslen har 
man i stället andra mål och styrmedel. Att man för etanolbilarna kan få räkna ner 
koldioxidutsläppen med 5 procent beror på att mätningen på fordonen görs på bensin och 
att bilarna är något mer energieffektiva när de körs på E85. 
 
Om hela den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till i genomsnitt 120 
gram per kilometer skull – med oförändrat trafikarbete – koldioxidutsläppen minska med 
omkring 4 miljoner ton. 
 

1.3 Bakgrund – den svenska vägtrafikens klimatpåverkan  

1.4  

1.1.1 Utsläppen minskade 2,5 procent under 2013 
 
 
 
 
Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med ca 2,5 procent under 2013 som 
ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen. Utsläppen är nu 
under 1990 års nivå. Även om styrmedel har införts för att minska utsläppen från 
fordonen framöver är dessa långt ifrån tillräckliga för att nå klimatmål och mål om 
fossilberoende fordonsflotta. Nya styrmedel behövs för att täcka gapet mellan den 
prognostiserade utvecklingen och målen. Det finns stor potential i energieffektivare 
fordon delvis drivna med el och biodrivmedel men det krävs även en förändrad inriktning 
i utveckling av samhälle och transportsystem mot ett mer transportsnålt samhälle med 
minskad biltrafik och effektivare godstransporter. En utveckling som inte bara kommer 
bidra positivt till klimatmålen utan även till flera andra samhällsmål och värden. 
 

Utsläppen från vägtrafiken minskade med 2,5 procent, vilket motsvarar 440 000 ton ‐ under 
2013 som ett resultat av energieffektivare personbilar och lätta lastbilar samt en ökad andel 
biobränslen. Med oförändrad trafik hade minskningen blivit 3,5 procent. Trafiken på det 
statliga vägnätet ökade med 1 procent under 2013. Lastbilstrafikens förändring är inte 
statistiskt säkerställd medan personbilstrafiken ökade med ca 1 procent. 
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Figur 1 Utveckling av vägtrafikens användning av fossil energi med beslutade åtgärder jämfört med klimatmål. 
Beslutade åtgärder inkluderar åtgärder och styrmedel som var beslutade i slutet av 2011, och innefattar bland annat 
koldioxidkrav på personbilar. 

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser beräknas nu vara 1 procent lägre än 1990. Sedan 
2007 när utsläppen var som störst, har de nu minskat med 13 procent. Framförallt har 
personbilarna bidragit till minskningen men även utsläppen från tunga fordon har 
minskat sedan dess. Inkluderas produktion och distribution av drivmedlen var utsläppen 
6 procent större än 1990.  
 
Trafiken på det statliga vägnätet ökade under 2013 med 1 procent. Detta resulterade i en 
ökning av utsläppen av växthusgaser med 180 000 ton. Sett över en längre period har 
trafiken legat på ungefär samma nivå sedan 2008. Det gäller både trafiken med personbil 
och med tung lastbil. Detta står i stor kontrast till ökningen av personbilstrafiken med 14 
procent och lastbilstrafiken med 29 procent sedan 1990. Samtidigt pekar Trafikverkets 
prognoser på en fortsatt kraftig trafikutveckling som inte är förenlig med klimatmål och 
fossiloberoende fordonsflotta. Under senare år har dock prognoser om fortsatt ökad trafik 
ifrågasatts. En del menar att nuvarande stagnation i trafikutvecklingen inte bara kan 
förklaras av en svag ekonomi utan handlar om en större samhällsomvandling där bilen 
inte är lika självklar överallt som transportmedel.  
 
 
Tabell 1Bakomliggande orsaker till de förändrade utsläppen av koldioxid 

Total förändring utsläpp  Utsläppsförändring 2012-2013 
Trafikförändring  +180 000 ton  
Bränsleeffektivare personbilar -270 000 ton  
Biodrivmedel  -350 000 ton  
Total förändring utsläpp  -440 000 ton  
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1.3.1 Långt kvar till målen 

 

 
Ser man framåt ser det ut som att utsläppen kommer att fortsätta att minska med de 
styrmedel som är beslutade idag om än i en långsammare takt än under de senaste åren. 
En bidragande orsak är nya krav som är i det närmaste beslutade om 95 g/km till 2021 för 
personbilar och motsvarande för lätta lastbilar1. Till 2030 bedöms utsläppen av 
växthusgaser från vägtrafiken bli nästan 20 procent lägre än 2010.  
 
Samtidigt ska utsläppen enligt regering och riksdag vara noll till 2050 och fordonsflottan 
ska vara fossiloberoende till 2030. Det gör att det finns ett allt större gap mellan 
prognostiserade utsläpp och klimatmålen, ett gap som måste täckas med nya åtgärder och 
styrmedel.  
 
Det finns stor potential i energieffektivisering av fordon, förnybar energi och elektrifiering 
av delar av fordonsparken utöver vad som kommer bli resultatet av de styrmedel som är 
beslutade idag.  Det räcker dock inte för att nå målen utan det krävs även en förändrad 
inriktning i utveckling av samhälle och transportsystem mot ett mer transportsnålt 
samhälle. Kombineras detta med de tekniska åtgärderna går det enligt Trafikverkets 
analyser att åstadkomma en minskning av utsläppen av koldioxid och användningen av 
fossila bränslen med 80 procent till 2030 jämfört med 2010.  
 
En sådan utveckling bidrar inte bara till klimatmålen utan även till attraktivare städer, 
förbättrad hälsa, ökad social integration och långsiktigt lägre kostnader. För att 
åstadkomma detta krävs dock en tydlig målsättning och snabba beslut om nödvändiga 
styrmedel.  

                                                        
1 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36626/html/Parliament-backs-law-to-cut-car-
CO2-emissions  

Sedan 1990 har koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskat med 1 procent. Men om trafiken 
hade varit oförändrad mellan 1990 och 2013 skulle utsläppen – med i övrigt samma 
fordonsflotta – i stället ha minskat med 19 procent. För att nå klimatmål och mål om en 
fossiloberoende fordonsflotta krävs en kombination av energieffektivisering, förnybar energi 
och minskat transportbehov. 
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Figur 2 Växthusgasutsläpp från vägtransportsektorn i Sverige år 1990 och 2013. För 2013 redovisas även hur stora 
utsläppen skulle ha varit om trafiken varit oförändrad mellan 1990 och 2013 (med 2013 års fordonsflotta). Utsläpp från 
nya bilar 

 

1.4  Nya bilars koldioxidutsläpp  

 
 
 
 
 
 
 
Nya personbilars bränsleförbrukning har minskat med 30 procent sedan 2006 och med 41 
procent sedan 1990. Koldioxidutsläppen minskade nästan lika mycket. 
Effektiviseringstakten har dock avtagit under 2013. Mellan 2006 och 2012 minskade 
koldioxidutsläppen från på nya bilar med 28 procent, från 189 g/km till 138 g/km. En 
minskning på knappt 8 gram per år. Under 2013 minskade utsläppen med bara 2 gram till 
136 g/km2.  
 
Den lägre minskningstakten förklaras av att andelen fyrhjulsdrivna bilar i 
nybilsförsäljningen ökade från 23 till 30 procent mellan 2012 och 2013. Om andelen 
fyrhjulsdrivna bilar inte hade ökat skulle utsläppen minskat till 133 g/km vilket varit mer i 
linje med tidigare trend. Det är framförallt i dieseldrivna bilar som andelen fyrhjulsdrift 
ökar. Mellan 2012 och 2013 ökade andelen från 29 procent till 40 procent.  
 
Fyrhjulsdrift kan innebära olika saker, det kan vara en vanlig bilmodell som finns både i 
två- och fyrhjulsdrivet utförande. Det kan också vara det som ofta kallas cross country 
eller liknande som är något höjd, kraftigare däck o.s.v. och det kan slutligen vara en SUV. 

                                                        
2 Transportstyrelsen redovisar 133 g/km för 2013 och 136 g/km för 2012 i sin rapportering till EU, då ingår inte 
vissa terränggående bilar (M1G). Dessutom ingår inte rallybilar, provfordon, handikappfordon och andra 
fordon för speciella ändamål, de är dock inte så många och har ingen betydelse för medelvärdet. 
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Utsläppen från nya bilar i Sverige var 136 g/km 2013, en minskning med 2 gram sedan 2012 
(138 gram). Det är betydligt lägre än tidigare då utsläppen minskade med 8 gram per år mellan 
2006 och 2012. Ökningen beror på ökad andel fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen. 
Svenska bilar har närmat sig EU‐snittet som 2012 var 132 g/km.  
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De två sistnämnda drar förstås mer bränsle än den förstnämnda då både vikt, 
luftmotstånd och rullmotstånd är högre. Men även i förstnämnda fallet innebär 
fyrhjulsdrift en högre förbrukning, något man kan utläsa om man jämför den deklarerade 
förbrukningen och koldioxidutsläppet för bilmodeller som finns både som tvåhjulsdrivna 
och fyrhjulsdrivna. Det behöver dock inte vara så. Det finns undantag. Exempelvis är 
Volvos laddhybrid fyrhjulsdriven med eldrift på bakaxeln. Med ökad grad av hybridisering 
och elektrifiering kan säkert fler sådana modeller dyka upp.  
 
En förklaring till den ökade andelen fyrhjulsdrivna bilar skulle kunna vara förändring av 
miljöbilsdefinitionen. Den nya miljöbilsdefinitionen som började gälla 1 januari 2013 
innebar en kraftig skärpning av vilka bilar som kunde räknas som miljöbilar. Andelen 
miljöbilar i nybilsförsäljningen 2012 var med gamla definitionen 45 procent. 2013 var 
andelen miljöbilar med den nya miljöbilsdefinitionen 10 procent. Med det lägre utbudet av 
miljöbilar minskade incitamenten att välja en bil med låga koldioxidutsläpp. Andelen 
registrerade personbilar med koldioxidutsläpp på 101-120 g/km minskade under 2013 till 
31 procent från 39 procent 2012. Samtidigt ökade andelen bilar både i intervallet under 
101 g/km och i intervallet 121-140 g/km. Det förefaller därför som att den kategori som 
tidigare valt miljöbilar istället valde att skaffa antingen en miljöbil enligt nya definitionen 
eller en bil med något högre koldioxidutsläpp t.ex. med fyrhjulsdrift.  

 
Figur 3 Fördelning av koldioxidutsläppet för nya bilar registrerade under 2012 och 2013 

 
Den nya miljöbilsdefinitionen bygger på EU-kraven, vilket innebär att tyngre bilar tillåts 
släppa ut något mer. Bensin- och dieselbilar omfattas av miljöbilskraven för 
genomsnittsbilen, det vill säga 95 gram per kilometer vilket är samma som målnivån för år 
2020 i EU-förordningen3. Etanol- och gasbilar tillåts ha en högre energianvändning 
motsvarande 150 gram per kilometer4.  Kraven på elbilar i nuvarande miljöbilsdefinition 
om en maximal elanvändning på 37 kWh per 100 km kvarstår men utvidgades till att även 
innefatta laddhybrider under eldrift.  En nyhet är att miljöbilsdefinitionen och 
skattebefrielsen även gäller husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. 2013 års miljöbilar 

                                                        
3   95 + 0,0457 x (bilens vikt i kilogram - 1372) Det bör tilläggas att lutningen på linjen är brantare än EU 
Kommissionens förslag för 2020. Anledningen är att lutningen enligt EU Kommissionens förslag inte var känd 
vid tidpunkten för framtagandet av miljöbilsdefinitionen, istället valdes samma lutning som för130 
gramskraven. 
4 150 + 0,0457 x (bilens vikt i kilogram – 1372) 
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dominerades av dieselbilar som stod för 54 procent följt av elhybrid 17 procent, gas 13 
procent, etanol 10 procent och slutligen el och laddhybrid 6 procent. 
 
I början av 2012 infördes en supermiljöbilspremie på högst 40 000 kr för en ny bil som 
uppfyller kraven enligt förordning 2011:1590 om supermiljöbilspremie. Antalet 
nyregistrerade supermiljöbilar under 2013 var 1546 stycken fördelat på 1111 laddhybrider, 
432 elbilar och 3 bränslecellsbilar. Detta kan jämföras med 2012 då det nyregistrerades 
928 supermiljöbilar fördelat på 266 elbilar och 662 laddhybrider. 
 
Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya personbilar 
inom EU, men vi befinner oss nu i mitten av EU-fältet. Bara under 2012 klättrade Sverige 
från en 16:e till en 13:e plats i en rangordning om genomsnittliga koldioxidutsläpp från 
nya personbilar inom de 27 EU-länderna. 2012 låg EU-snittet på 132 g/km vilket kan 
jämföras med Sveriges 136 g/km 2012 och 132 g/km 20135. 
 

 
Figur 4 Genomsnittliga koldioxidutsläpp enligt EU-norm för nya personbilar inom EU år 2010-2012 samt för Sverige 
även 2013. Siffror i diagrammet avser 2012 (för Sverige även 2012). Siffrorna stämmer överens med den rapportering 
som Transportstyrelsen gör till EU och inkluderar alltså inte vissa terränggående fordon samt fordon för särskilda 
behov. Värdet för Sverige 2012 avser dock alla nyregistrerade fordon.  

1.5  Hela fordonsflottan blir energieffektivare 

Även om koldioxidutsläppen på nya bilar inte minskade så mycket sker nu en snabb 
effektivisering av hela fordonsflottan eftersom utskrotning och minskad användning av 
gamla bränsletörstiga fordon bidrar starkt till energieffektivisering av personbilsflottan 
som helhet. Den genomsnittliga livslängden på personbilar i Sverige är 17 år vilket 
motsvarar en bil av 1996 års modell. Genomsnittliga koldioxidutsläppet för bilar av denna 
årsmodell var 216 g/km vilket kan jämföras med en ny bil på 136 g/km, en förbättring med 
37 procent.  Antalet skrotade personbilar under 2013 var 186 000, vilket är ungefär 
samma nivå som 2012. Eftersom nyregistreringen var 270 000 innebär det att antalet 
bilar totalt sett ökar. Bränsleförbrukningen för personbilsflottan som helhet (gamla och 

                                                        
5 Enligt Transportstyrelsens redovisning se fotnot 1. 
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nya) sjönk från 7,2 l/100km (178 g/km) 2012 till 7,0 l/100km (173 g/km) 2013. Totalt gav 
nyregistrering av nya bränslesnålare personbilar och lätta lastbilar samt utskrotning och 
minskad användning av gamla bränsletörstiga bilar en minskning av 
bränsleförbrukningen med ca 120 miljoner liter och en sänkning av växthusgasutsläppen 
på ca 260 000 ton.  
 

 
Figur 5 Genomsnittlig bränsleförbrukning för nya personbilar enligt EU-norm. För hybrid, FFV (etanol) och bifuel (gas) 
avses förbrukning vid bensindrift. 

 

1.6  Biodiesel mer än hälften av biodrivmedelsanvändningen 

Andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn ökade från 7,9 procent 2012 till 9,8 
procent 2013. Detta resulterade i en minskning av växthusgasutsläppen på ca 350 000 
ton. Ökningen beror till största delen på ökad inblandning av biodiesel i vanlig diesel, 
huvudsakligen i form av hydrerade växtoljor (HVO). De kan till skillnad från 
rapsmetylester (RME) blandas i diesel i höga andelar samtidigt som specifikationen för 
diesel fortfarande uppfylls. Därmed påverkas inte övriga avgasutsläpp negativt.  
 
Mängden bensin har minskat under ett antal år som ett resultat av allt fler bilar går på 
diesel istället. Även mängden fossil diesel minskade som ett resultat av den ökade 
inblandningen av biodiesel. 
 
Mängden HVO ökade under 2013 med över 200 procent. Det resulterade i att andelen 
biodiesel i vanlig diesel ökade från 7 till 11 procent.  
 
Mängden fordonsgas till personbilar och bussar ökade med 5 procent under 2013. 
Ökningen ligger huvudsakligen på ökad användning i bussar. Mängden biogas ökade 
något mer än naturgas, vilket resulterade att andelen biogas i fordonsgasen ökade från 60 
procent till 61 procent.  
 
Andelen etanol som låginblandades i bensin låg 2013, liksom föregående år, på 4,9 
procent men som resultat av minskad bensinanvändning minskade mängden etanol till 
låginblandning med 6 procent. Mängden etanol till bussar minskade något under 2013 
jämfört med 2012. Mängden E85 (etanol till personbilar) minskade med över 20 procent 
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under 2013 jämfört med 2012. Även om nyregistreringen av etanolbilar minskat kraftigt 
ökar fortfarande antalet etanolbilar i trafik och enligt Trafikverkets beräkningar även 
deras totala trafikarbete. Minskningen beror istället på att bilarna till större del än tidigare 
tankas med bensin istället för E85. Under 2013 beräknas E85 ha stått för 50 procent av 
den tankade volymen drivmedel i etanolbilar, en minskning från 59 procent 2012. 
Toppnoteringen var 90 procent E85 av tankad volym år 2008. Minskningen har skett trots 
att priset på E85 räknat per energienhet har varit lägre än för bensin. Det skulle alltså 
lönat sig för bilägarna att tanka E85. Mycket stora investeringar har gjorts i utbyggnad av 
infrastruktur för tankning av E85 i Sverige. En etanolbil som körs på E85 har dessutom 
nästan 50 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om den körs på bensin. 
Utvecklingen med minskad andel tankning E85 i etanolbilar är därför oroväckande av 
flera skäl.  
 

 
Figur 6 Andel biodrivmedel inom vägtransportsektorn år 2013 
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2. Utsläpp från nya bilar i län och kommuner 
Gotlands län toppar listan över lägst koldioxidutsläpp från nya personbilar, både räknat 
enligt EU-metod och med hänsyn till klimatnytta från etanol- och gasbilar. Gotlands län 
toppade även förra året och har sänkt utsläppen ytterligare sen dess.  
 
Cirka trefjärdedelar av länen låg under 140 g/km oavsett om det gäller EU-metod eller 
med hänsyn till etanol- och gasfordon. Högst utsläppsvärden fanns i Jämtlands län (145 
g/km för EU-metod) en minskning jämfört med 2012 då motsvarande siffra var 148 
g/km).  
 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp för alla nyregistrerade personbilar under 2013 låg på 136 
g/km, både enligt EU-metod och med hänsyn till etanol- och gasbilar.  
 
Tabell 2 Koldioxidutsläpp per län enligt EU-metod för bensin- och dieselbilar samt utsläpp med hänsyn till etanol- och 
gasbilars klimatnytta. Sorterade i alfabetisk ordning. 

 
 

 
 
 

Län 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Blekinge         134 137 132 135 135 136 5,5 5,5
Dalarna 139 142 139 141 140 141 5,5 5,6
Gotland 131 133 131 133 135 134 5,4 5,3
Gävleborg 139 140 138 140 140 141 5,5 5,6
Halland 136 137 135 136 137 137 5,5 5,5
Jämtland 145 148 144 147 145 148 5,7 5,8
Jönköping 137 139 137 138 138 139 5,5 5,5
Kalmar           136 138 135 137 136 138 5,4 5,5
Kronoberg       135 139 135 138 136 138 5,4 5,5
Norrbotten     142 142 142 142 143 142 5,6 5,6
Skåne            135 139 135 138 137 139 5,5 5,6
Stockholm     136 139 136 138 138 139 5,5 5,6
Södermanland    136 138 135 138 137 139 5,5 5,5
Uppsala          137 139 137 138 138 139 5,5 5,5
Värmland      137 137 136 136 137 137 5,4 5,4
Västerbotten    141 142 141 142 142 142 5,6 5,6
Västernorrland 143 143 142 142 143 143 5,6 5,6
Västmanland 138 139 137 138 138 139 5,5 5,6
Västra Götaland 134 136 133 135 136 136 5,4 5,4
Örebro           137 138 136 137 138 138 5,5 5,5
Östergötland 135 137 134 135 136 137 5,4 5,5
Riket 136 138 136 137 138 139 5,5 5,5

CO2-utsläpp enligt 
EU-metod (g/km)

CO2 utsläpp med 
hänsyn till etanol- 

och gasbilar (g/km)

CO2-utsläpp bensin-
och dieselbilar 

(LCA) (g/km)

Bränsleförbrukning 
(l/100km)
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Figur 7 Genomsnittligt koldioxidutsläpp (g/km) för nya bilar rangordnade utifrån hänsyn till etanol- och gasbilar 2013.  

 

2.1  Kommuner med lägst och högst koldioxidutsläpp 

Fem kommuner har köpt bilar med koldioxidutsläpp under 130 g/km. De flesta av dessa 
kommuner ligger i Västra Götalands län.  
 
De energieffektivaste fordonen finns i Färgelanda (125 g/km), Olofström, Lilla Edet och 
Vänersborg (alla tre 128 g/km) samt Dals-Ed (129 g/km).  
 
Med etanol- och gasbilar är trenden i stort sett densamma förutom att Vänersborg och 
Lilla Edet byter plats om man inkluderar decimaler. Lägst utsläpp hade de bilar som 
nyregistrerades i Färgelanda (123 g/km), Olofström (127 g/km), Vänersborg, Lilla Edet 
och Dals-Ed (128 g/km).  
 
Färgelanda toppar även listan när det gäller utsläpp från enbart bensin- och dieselbilar 
med 125 g/km, tätt följd av Vänersborg och Lilla Edet (båda 128 g/km). 
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Tabell 3 De 20 kommuner med lägst koldioxidutsläpp enligt EU-metod för bensin- och dieselbilar samt utsläpp med 
hänsyn till etanol- och gasbilars klimatnytta.  

 
 
 
Högst utsläpp hade Dorotea både med EU-metoden (164 g/km) och med hänsyn till gas- 
och etanolbilar (163 g/km). Om man tittar på utsläpp från enbart bensin- och dieselbilar 
har Burlöv högst utsläpp (164 g/km).  
 
Tabellen på följande sida visar kommunerna med lägst respektive högst utsläpp av 
koldioxid län för län. Skillnaderna är i vissa fall påfallande stora, generellt sett har dock 
både värdet för lägsta och högsta koldioxidutsläpp sjunkit jämfört med 2012. 
 

Plats

CO2-
utsläpp 
(g/km) Plats

CO2-
utsläpp 
(g/km) Plats

CO2-
utsläpp 
(g/km)

1 FÄRGELANDA     125 1 FÄRGELANDA     123 1 FÄRGELANDA     125
2 OLOFSTRÖM      128 2 OLOFSTRÖM      127 2 VÄNERSBORG     128
3 LILLA EDET     128 3 VÄNERSBORG     128 3 LILLA EDET     128
4 VÄNERSBORG     128 4 LILLA EDET     128 4 YDRE           130
5 DALS-ED        129 5 DALS-ED        128 5 UDDEVALLA      130
6 UDDEVALLA      130 6 SÖLVESBORG     129 6 SÖLVESBORG     131
7 SÖLVESBORG     130 7 UDDEVALLA      130 7 SÄFFLE         131
8 YDRE           130 8 YDRE           130 8 OSBY           132
9 MJÖLBY         131 9 GOTLAND        131 9 DEGERFORS      132

10 SÄFFLE         131 10 STRÖMSTAD      131 10 HAMMARÖ        132
11 GOTLAND        131 11 TROLLHÄTTAN    131 11 UPPLANDS-VÄSBY 132
12 OSBY           131 12 LIDKÖPING      131 12 HJO            132
13 KARLSBORG      131 13 ÄLMHULT        131 13 KARLSBORG      132
14 PARTILLE       131 14 MJÖLBY         131 14 ALINGSÅS       132
15 LYSEKIL        131 15 SKARA          131 15 FORSHAGA       132
16 ALINGSÅS       131 16 OSBY           131 16 OLOFSTRÖM      132
17 LIDKÖPING      131 17 SÄFFLE         131 17 PARTILLE       133
18 STRÖMSTAD      131 18 PARTILLE       131 18 TROLLHÄTTAN    133
19 HJO            132 19 KARLSBORG      131 19 LYSEKIL        133
20 TROLLHÄTTAN    132 20 ALINGSÅS       131 20 TIERP          133

Kommunranking, CO2 enligt EU-metod
Kommunranking CO2-utsläpp med 

hänsyn till gas- och etanolbilar
Kommunranking CO2-utsläpp för 

bensin- och dieselbilar

Kommun Kommun Kommun
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Tabell 4 Kommuner med lägst respektive högst utsläpp av koldioxid län för län. 

 
 
 

2.2 Andel miljöbilar och bränslesnåla bilar 

Bränslesnåla bilar innebär att koldioxidutsläppen är högst 120 g/km, vilket motsvarar den 
svenska miljöbilsdefinition som gällde fram till och med 31 december 2012 och EU:s mål 
för nya bilars genomsnittliga utsläpp 2015.  
 
Under 2013 var andelen bränslesnåla bilar 38 procent för hela riket, vilket är en 
minskning med nästan 4 procentenheter jämfört med 2012. Kvinnor köpte bränslesnåla 
bilar i större utsträckning än män – andelen var 51 respektive 37 procent.  
 

Kommun med 
lägst CO2-

utsläpp i länet

Kommun med 
högst CO2-

utsläpp i länet

Kommun 
med lägst 

CO2-utsläpp i 
länet

Kommun med 
högst CO2-

utsläpp i länet

Kommun med 
lägst CO2-

utsläpp i länet

Kommun med 
högst CO2-

utsläpp i länet

Blekinge         
OLOFSTRÖM   

(128)
RONNEBY      

(136)
OLOFSTRÖM  

(127)
KARLSHAMN  

(133)
SÖLVESBORG 

(131)
RONNEBY      

(138)

Dalarna        
HEDEMORA    

(134)
ÄLVDALEN      

(153)
HEDEMORA   

(134)
ÄLVDALEN    

(153)
HEDEMORA   

(135)
ÄLVDALEN     

(153)

GOTLAND        
GOTLAND      

(131)
GOTLAND      

(131)
GOTLAND    

(131)
GOTLAND     

(131)
GOTLAND     

(135)
GOTLAND      

(135)

Gävleborg      
OCKELBO     

(135)
OVANÅKER     

(147)
OCKELBO    

(135)
OVANÅKER   

(147)
SANDVIKEN   

(138)
OVANÅKER    

(149)

Halland        
VARBERG     

(133)
HYLTE         
(142)

VARBERG    
(132)

HYLTE       
(142)

VARBERG     
(133)

FALKENBERG   
(142)

Jämtland       
BERG         
(142)

HÄRJEDALEN   
(154)

BERG       
(137)

HÄRJEDALEN  
(154)

ÖSTERSUND   
(144)

HÄRJEDALEN   
(154)

Jönköping      
MULLSJÖ      

(133)
ANEBY        

(150)
MULLSJÖ     

(133)
ANEBY       

(150)
MULLSJÖ     

(134)
ANEBY        

(152)

Kalmar           
KALMAR      

(133)
HULTSFRED     

(142)
KALMAR     

(132)
HULTSFRED   

(141)
HÖGSBY      

(134)
HULTSFRED    

(142)

Kronoberg      
ÄLMHULT      

(132)
UPPVIDINGE    

(146)
ÄLMHULT     

(131)
UPPVIDINGE   

(146)
LJUNGBY     

(133)
UPPVIDINGE    

(146)

Norrbotten     
LULEÅ        
(139)

GÄLLIVARE     
(155)

LULEÅ       
(139)

GÄLLIVARE    
(155)

ARVIDSJAUR   
(139)

GÄLLIVARE     
(155)

Skåne            
OSBY         
(131)

BURLÖV       
(161)

OSBY       
(131)

BURLÖV      
(161)

OSBY        
(132)

BURLÖV       
(164)

Stockholm      
UPPLANDS-

VÄSBY  (132)
LIDINGÖ        

(147)
UPPLANDS-

VÄSBY  (131)
LIDINGÖ      

(147)
UPPLANDS-

VÄSBY  (132)
LIDINGÖ       

(151)

Södermanland   
OXELÖSUND   

(132)
VINGÅKER      

(143)
OXELÖSUND  

(133)
VINGÅKER    

(143)
OXELÖSUND   

(134)
VINGÅKER     

(144)

Uppsala          
TIERP         
(133)

ÖSTHAMMAR    
(139)

TIERP       
(133)

ÖSTHAMMAR  
(140)

TIERP        
(133)

ÖSTHAMMAR   
(140)

Värmland       
SÄFFLE       

(131)
HAGFORS      

(145)
SÄFFLE      

(131)
HAGFORS     

(145)
SÄFFLE      

(131)
HAGFORS      

(146)

Västerbotten   
VILHELMINA    

(136)
DOROTEA      

(164)
VILHELMINA  

(136)
DOROTEA     

(163)
VILHELMINA   

(136)
DOROTEA      

(163)

Västernorrland 
TIMRÅ        
(139)

HÄRNÖSAND    
(147)

TIMRÅ       
(139)

HÄRNÖSAND  
(146)

ÅNGE        
(140)

HÄRNÖSAND   
(147)

Västmanland    
HALLSTAHAM

MAR   (135)
NORBERG      

(147)
HALLSTAHAM

MAR   (135)
NORBERG    

(147)
HALLSTAHAM

MAR   (135)
NORBERG     

(147)

Västra Götaland
FÄRGELANDA  

(125)
SOTENÄS      

(144)
FÄRGELAND

A      (123)
SOTENÄS     

(144)
FÄRGELANDA  

(125)
SOTENÄS      

(145)

Örebro           
DEGERFORS   

(132)
HÄLLEFORS    

(145)
DEGERFORS  

(132)
HÄLLEFORS   

(145)
DEGERFORS  

(132)
HÄLLEFORS    

(146)

Östergötland   
YDRE         
(130)

KINDA         
(148)

YDRE       
(130)

KINDA        
(147)

YDRE        
(130)

KINDA         
(148)

Län

Enligt EU-metod
Med hänsyn till etanol- och 

gasbilar
Bensin- och dieselbilar
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Motsvarande siffror för juridisk och fysisk person var 37 respektive 42 procent. 
 

 
Figur 8Andel bränslesnåla (<120 g/km) inom olika köpargrupper (%) i relation till totalt antal nya fordon inom 
respektive grupp 

 
Vad gäller nyinköpta miljöbilar var andelen för kvinnor och män nästan densamma under 
2013. Andelen ligger något högre för män. Total andel miljöbilar som registrerades under 
2013 var 11 procent. Anledningen till att miljöbilsandelen gått ned kraftigt sedan 2012 är 
att en ny, betydligt tuffare, definition började gälla från och med 2013. Högst andel 
miljöbilar köptes av juridiska personer.  
 
 

 
Figur 9 Andel miljöbil 2013 inom olika köpargrupper i relation till totalt antal nya fordon inom respektive grupp 
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2.3   Andel fyrhjulsdrivna bilar 

Andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen ökade med 7 procentenheter mellan 
2012 och 2013. Högst andel fyrhjulsdrivna bilar under 2013 fanns i Dorotea (87 procent) 
och lägst andel i Öckerö kommun (15 procent). På länsnivå hade Blekinge län lägst andel 
(19 procent) medan Jämtland hade högst andel (58 procent).  
 
Tabell 5 Kommuner med lägst andel fyrhjulsdrivna bilar bland nybilsförsäljningen under 2013. 

 
 

Kommun

Andel

fyrhjulsdrivna bilar

Antal 

fyrhjulsdrivna bilar

ÖCKERÖ          15% 272

VÄNERSBORG      16% 1136

STAFFANSTORP    16% 467

BURLÖV          17% 332

OXELÖSUND       17% 192

BJUV            17% 280

MARKARYD        17% 267

OLOFSTRÖM       17% 247

ÅSTORP          17% 287

SÖLVESBORG      18% 295

KARLSKRONA      18% 1278

SVALÖV          18% 219

BROMÖLLA        19% 199

KARLSHAMN       19% 740

HÄRRYDA         19% 797

MARIESTAD       19% 629

MÖLNDAL         19% 2631

LAHOLM          19% 518

PARTILLE        19% 820

GRÄSTORP        19% 93

Riket  30%
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Tabell 6 Kommuner med högst andel fyrhjulsdrivna bilar bland nybilsförsäljningen under 2013. 

 
 
Kvinnor väljer i mindre utsträckning fyrhjulsdrivna bilar än män. För fordon registrerade 
på kvinnor var andelen i snitt 17 procent, för män 28 procent och för juridisk person 35 
procent. För riket var andelen 30 procent. 
 

 
 
Figur 10 Andelen fyrhjulsdrivna bilar i nybilsförsäljningen för kvinnor, män, juridisk person och riket totalt. 

Kommun

Andel

fyrhjulsdrivna bilar

Antal 

fyrhjulsdrivna bilar

DOROTEA         87% 30

ÅRE             77% 146

KROKOM          71% 199

MALÅ            70% 40

HÄRJEDALEN      69% 116

VINDELN         69% 77

BERG            67% 76

JOKKMOKK        65% 86

GÄLLIVARE       65% 289

ÖVERKALIX       64% 42

ÅSELE           64% 39

SORSELE         64% 25

BRÄCKE          64% 85

STRÖMSUND       62% 186

STORUMAN        60% 72

ÄLVDALEN        57% 77

OVANÅKER        57% 133

RAGUNDA         57% 67

VILHELMINA      57% 69

ÖVERTORNEÅ      56% 62

Riket  30%
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2.4  Mäns och kvinnors val av bil  

Bilar som nyregistrerades av kvinnor under 2013 hade, liksom föregående år, betydligt 
lägre koldioxidutsläpp än de bilar som registrerades av män. Skillnaden var 9 g/km; 130 
g/km mot 139 g/km enligt EU-metod. 2012 var värdena 131 g/km vs 140 g/km. 
 
Anmärkningsvärt är dock koldioxidutsläppen från nya bilar ökade för kvinnor men 
minskade för män jämfört med 2012. För kvinnor ökade utsläppen från 126 g/km 2012 till 
127 g/km 2013. För män var utsläppen 136 g/km 2012 men 135 g/km 2013. 
 
Utsläppen från nya bilar som registrerades av kvinnor 2013 varierar i länen mellan 127 
g/km i Västra Götaland till 142 g/km i Norrbotten. Bland bilar nyregistrerade av män är 
utsläppen också lägst i Västra Götaland (135 g/km) och högst i Norrbotten (149 g/km) 
 
Tabell 7 Skillnader i koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning vid män och kvinnors nybilsinköp 

 
  
 
I tabellen på följande sida redovisas de 20 bästa kommunerna när det gäller 
koldioxidutsläpp enligt EU-metod, fördelat på kvinnor och män. Kvinnor köper de klart 
mest bränslesnåla bilarna.  
  

Län Män Kvinnor Män Kvinnor
Västra Götaland 135 127 5,4 5,2
Blekinge         136 128 5,5 5,3
Värmland      139 129 5,5 5,3
Östergötland 135 129 5,4 5,3
Uppsala          138 129 5,6 5,3
Gotland 133 129 5,5 5,4
Jönköping 138 129 5,5 5,3
Halland 136 129 5,5 5,3
Kalmar           139 129 5,6 5,3
Skåne            140 130 5,7 5,4
Riket 139 130 5,6 5,3
Örebro           139 130 5,5 5,3
Västmanland 139 130 5,5 5,3
Dalarna 142 130 5,7 5,3
Kronoberg       137 130 5,5 5,3
Gävleborg 140 131 5,7 5,4
Södermanland    137 131 5,5 5,4
Stockholm     142 132 5,7 5,5
Västernorrland 144 133 5,7 5,4
Västerbotten    144 133 5,7 5,3
Jämtland 148 136 5,8 5,5
Norrbotten     149 142 5,8 5,6

Bränsleförbrukning 
(l/100km)

CO2-utsläpp enligt EU-
metod (g/km)
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Tabell 8 Rangordning av de 20 kommunerna med lägst CO2-utsläpp enligt EU-metod,  
fördelat på kvinnor och män. 

 
 
  

Kvinnor Män
1 ANEBY          111 163
2 NORSJÖ         115 136
3 NORDMALING     116 146
4 ARVIDSJAUR     117 131
5 VILHELMINA     118 144
6 FÄRGELANDA     118 130
7 ARJEPLOG       119 152
8 ÖRKELLJUNGA    121 146
9 SÖLVESBORG     121 135

10 FILIPSTAD      121 141
11 SKARA          121 130
12 LAXÅ           121 133
13 GRÄSTORP       121 127
14 HEBY           121 135
15 VÄNERSBORG     121 133
16 NYBRO          122 140
17 HAMMARÖ        122 137
18 LILLA EDET     122 127
19 VÄNNÄS         123 151
20 BOXHOLM        123 143

CO2-utsläpp enligt EU-metod (g/km)
KommunPlats
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3. Nyregistrerade, kommunägda fordon 
Under 2013 nyregistrerades sammanlagt 4 260 (4 827 föregående år) personbilar med 
kommunerna som brukare och ägare. Därtill kommer ett stort antal leasade fordon, 
antalet kan dock inte fastställas med den statistik som är tillgänglig. Så kallade 
specialfordon som är klassade som personbilar men med stor sannolikhet extrautrustats 
för olika kommunala tjänster är inte medräknade. Befintlig statistik ger inget tydligt 
besked om hur många fordon det rör sig om och det finns därför en viss osäkerhet i 
faktaunderlaget. 
 
De nya kommunägda fordonen redovisar genomgående låga koldioxidutsläpp som ligger 
långt under riksgenomsnittet (136 g/km). Nya kommunägda bilar hade enligt EU-
metoden ett genomsnittligt utsläpp på 116 g/km, med etanol- och gasbilar inräknade låg 
utsläppen på 105 g/km. 

Bland länen varierade utsläppen från nya, kommunägda bilar enligt EU-metoden från 99 
g/km i Stockholms län till 137 g/km i Västerbotten.  

Kommunerna köper överlag in betydligt större andel etanol- och gasfordon än övriga 
landet.  
 
 

 
Figur 11 Fördelning av fordon med olika drivmedel som köpts in av kommunerna under 2013. Diesel- och 
bensinhybrider ingår i bensin, respektive dieselfordon. 
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I tabellen nedan redovisas antalet nya kommunägda bilar på länsnivå samt 
koldioxidutsläpp räknat som EU-metod och med hänsyn till etanol- och gasfordon. 
Tabellen visar också antal bränslesnåla fordon (120 g/km eller lägre), antalet miljöbilar 
samt genomsnittligt bullervärde, en faktor som blir allt viktigare vid inköp av nya, 
kommunägda fordon. Nytt för i år är att vi också har tillgång till statistik om fordon från 
kommunala bolag vilket gör att tabell 9 visar utan fordon från bolagen och tabell 10 
inklusive fordon från kommunala bolag. 

Tabell 9 Antal nyinköpta kommunbilar samt koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, miljöbilar och bullervärde. 
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Blekinge 243 127 109 5,4 86 131 71,4

Dalarna 209 115 112 4,6 145 60 71,0

Gotland 22 105 63 6,0 19 21 72,1

Gävleborg 144 126 123 5,0 69 48 71,6

Halland 188 114 98 5,0 119 115 71,0

Jämtland 120 120 116 4,8 52 36 70,3

Jönköping 192 119 101 5,2 107 117 71,2

Kalmar 99 119 110 5,0 63 36 71,0

Kronoberg 139 120 108 5,1 75 67 72,1

Norrbotten 216 119 119 4,7 165 2 70,4

Skåne 512 110 91 5,0 370 321 71,4

Stockholm 326 99 92 4,3 257 204 71,5

Södermanland 140 107 100 4,6 112 78 71,8

Uppsala 164 107 106 4,3 126 79 71,4

Värmland 207 119 115 4,7 122 53 72,2

Västerbotten 116 137 130 5,6 48 17 71,2

Västernorrland 98 132 117 5,5 26 56 70,9

Västmanland 50 127 98 5,9 13 36 71,8

Västra Götaland 718 116 105 5,0 477 368 71,8

Örebro 156 115 101 5,1 94 66 71,6

Östergötland 201 123 105 5,3 64 134 71,9

Hela Riket 136 136 5,5



29 
 

 

Tabell 10 Antal nyinköpta kommunbilar inklusive kommunala bolag samt koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, 
miljöbilar och bullervärde.  

 

 

Nyregistreringarna under 2013 visar att andelen etanolbilar bland de kommunägda 
fordonen var nio gånger större än riksgenomsnittet, 13 procent jämfört med 1,1 procent. 
Även andelen gasfordon var betydligt större bland kommunala fordon är riket som helhet 
(15 procent jämfört med 1,4 procent). Se tabell 9 nedan. 

Högst andel etanolfordon finns i Västernorrland där Örnsköldsvik toppar i antal.  Vad 
gäller gasbilar är det klart högst andel i Gotlands län. 

Kommunerna köpte relativt sett betydligt färre dieselbilar än riket i stort (49 procent, 
inklusive dieselhybrider, jämfört med 62 procent). Andelen bensinbilar bland de nya 
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Blekinge 253 126 109 5,4 90 135 71,4

Dalarna 215 115 112 4,5 150 62 71,0

Gotland 22 105 63 6,0 19 21 72,1

Gävleborg 163 123 119 4,9 77 58 71,4

Halland 204 114 97 5,0 129 125 70,9

Jämtland 127 119 116 4,8 55 40 70,4

Jönköping 218 120 102 5,3 118 132 71,3

Kalmar 108 121 112 5,1 68 40 71,0

Kronoberg 140 120 108 5,1 75 67 72,1

Norrbotten 234 120 120 4,7 171 4 70,5

Skåne 552 110 91 5,1 395 349 71,4

Stockholm 354 98 92 4,3 282 222 71,5

Södermanland 156 108 99 4,7 121 88 71,7

Uppsala 174 109 108 4,4 128 81 71,4

Värmland 213 120 116 4,8 125 54 72,2

Västerbotten 127 137 129 5,7 51 20 71,2

Västernorrland 107 133 119 5,5 26 58 71,0

Västmanland 51 128 100 5,9 13 36 71,7

Västra Götaland 1216 107 92 4,8 803 772 71,7

Örebro 167 116 101 5,1 98 73 71,6

Östergötland 263 125 101 5,7 97 185 71,7

Hela Riket 136 136 5,5



30 
 

kommunägda var 21 procent (inklusive bensinhybrider) vilket kan jämföras med 36 
procent för hela riket. 

 
Tabell 11 Andel nyregistrerade kommunägda bilar fördelade på olika drivmedel 
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Blekinge 243 0% 46% 41% 13% 0,0% 0,0%

Dalarna 209 13% 72% 13% 0% 2,4% 0,0%

Gotland 22 0% 5% 0% 95% 0,0% 0,0%

Gävleborg 144 19% 70% 8% 2% 0,0% 0,0%

Halland 188 13% 46% 19% 22% 0,0% 0,0%

Jämtland 120 23% 62% 0% 6% 5,8% 4,2%

Jönköping 192 9% 46% 18% 25% 0,5% 1,0%

Kalmar 99 23% 51% 11% 12% 0,0% 3,0%

Kronoberg 139 22% 41% 29% 8% 0,0% 0,0%

Norrbotten 216 18% 81% 0% 0% 0,5% 0,0%

Skåne 512 23% 38% 1% 38% 0,2% 0,0%

Stockholm 326 50% 26% 2% 12% 9,2% 0,6%

Södermanland 140 31% 55% 2% 11% 0,0% 0,0%

Uppsala 164 36% 60% 3% 1% 0,0% 0,6%

Värmland 207 7% 79% 11% 3% 0,0% 0,0%

Västerbotten 116 22% 64% 0% 15% 0,0% 0,0%

Västernorrland 98 0% 43% 57% 0% 0,0% 0,0%

Västmanland 50 0% 28% 38% 34% 0,0% 0,0%

Västra Götaland 718 25% 46% 12% 16% 0,0% 0,4%

Örebro 156 22% 40% 10% 27% 0,0% 0,6%

Östergötland 201 13% 30% 42% 15% 0,0% 0,0%

Genomsnitt kommun 21% 49% 13% 15% 1,1% 0,4%

Hela Riket 36% 62% 1,1% 1,4% 0,002% 0,4%
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Tabell 12 Antal och andel bränslesnåla (≤120 g/km) bilar per län. Fördelade på kommunägda,  
samtliga nyregistreringar samt juridiska personer. 

 
 
Kommunerna låg högt över genomsnittet för andelen bränslesnåla bilar (120 g/km eller 
lägre) med 61 procent mot 38 procent för hela riket. Gotlands län och Södermanland har 
en andel över 80 procent. Om man jämför hela riket med gruppen Juridiska personer, där 
kommunerna är en delmängd, var differensen 12 procentenheter.  
 

3.1  Kommuner med lägsta CO2-utsläpp 

Statistiken över nya kommunägda fordon 2013 visar att utsläppsvärdena ligger långt 
under genomsnittet för alla nyregistrerade bilar. 132 kommuner ligger på 120 g/km eller 
lägre och 215 kommuner ligger under genomsnittet 136 g/km för alla nya fordon 2013 
enligt EU-metoden. Med etanol- och gasbilars klimatnytta inräknade har 170 kommuner 
ett utsläppsvärde som är 120 g/km eller lägre. 221 kommuner ligger under 
riksgenomsnittet 136 g/km. Detta är en klar förbättring jämfört med 2012. 
 
Både genomsnittligt utsläpp enligt EU-metod per kilometer och medelförbrukning bland 
de nyregistrerade kommunägda fordonen skiljer sig dock stort från lägsta till högsta siffra. 
Huddinge kommuns nya bilar har ett genomsnittligt utsläpp på 39,5 g/km enligt EU-
metoden medan högst utsläpp – 179 g/km - finns hos bilarna i Åsele.  
 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Blekinge 86 35% 3 029 41% 1 719 38%

Dalarna 145 69% 5 636 37% 3 627 37%

Gotland 19 86% 882 47% 514 48%

Gävleborg 69 48% 6 118 37% 4 033 36%

Halland 119 63% 8 821 41% 5 772 38%

Jämtland 52 43% 2 488 26% 1 953 25%

Jönköping 107 56% 10 576 36% 7 627 34%

Kalmar 63 64% 5 567 40% 3 584 39%

Kronoberg 75 54% 5 677 38% 4 055 36%

Norrbotten 165 76% 4 983 33% 3 319 37%

Skåne 370 72% 34 685 38% 22 791 36%

Stockholm 257 79% 78 405 39% 62 116 38%

Södermanland 112 80% 6 611 39% 3 864 38%

Uppsala 126 77% 9 195 38% 6 471 36%

Värmland 122 59% 6 111 40% 3 848 39%

Västerbotten 48 41% 5 260 32% 3 625 31%

Västernorrland 26 27% 5 678 29% 3 741 27%

Västmanland 13 26% 6 696 38% 4 187 36%

Västra Götaland 477 66% 47 466 40% 31 589 37%

Örebro 94 60% 7 123 40% 4 161 37%

Östergötland 64 32% 10 690 41% 6 665 38%

Genomsnitt 61% 38% 26%

Län

Kommunägda
Totala 

nybilsregistreringen
Juridiska personer
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Skillnaden mellan kommunerna är märkbart stor också med etanol- och gasbilar. Samma 
kommuner har botten-, respektive toppnotering även där. Tabell 14 och 15 nedan visar de 
kommuner med lägst respektive högst utsläpp. I tabellerna ingår ej kommuner med 
mindre än 5 nyinköpta fordon. 
 
Tabell 13 Rangordning av de 20 kommuner med lägst koldioxidutsläpp och med hänsyn till etanol- och gasbilar bland 
nya kommunägda bilar 2013. Kommuner med färre än 5 nyregistrerade bilar har inte tagits med i redovisningen. 

 
 

R
an
ki
n
g

K
o
m
m
u
n

A
n
ta
l n
ya
 b
il
ar
 2
0
1
3

C
O
2‐
u
ts
lä
p
p
 (
g/
km

) 
m
e
d
 E
U
‐m

e
to
d

R
an
ki
n
g

K
o
m
m
u
n

A
n
ta
l n
ya
 b
il
ar
 2
0
1
3

C
O
2‐
u
ts
lä
p
p
 (
g/
km

) 
m
e
d
 h
än
sy
n
 t
il
l

 e
ta
n
o
l‐
 o
ch
 g
as
fo
rd
o
n

1 Huddinge kommun 18 43 1 Huddinge kommun 18 43

2 Tyresö kommun 18 73 2 Botkyrka kommun 35 51

3 Östersunds kommun 24 79 3 Lunds kommun 37 58

4 Örkelljunga kommun 7 84 4 Östersunds kommun 24 62

5 Lidingö stad 45 84 5 Gotlands kommun 22 63

6 Avesta kommun 22 85 6 Malmö stad 105 63

7 Partille kommun 21 85 7 Helsingborgs stad 18 64

8 Svedala kommun 10 87 8 Tyresö kommun 18 66

9 Hedemora kommun 7 87 9 Örebro kommun 53 70

10 Stockholms stad 43 87 10 Älmhults kommun 6 73

11 Vaggeryds kommun 6 87 11 Hässleholms kommun 14 75

12 Ydre kommun 9 90 12 Svenljunga kommun 5 75

13 Kungälvs kommun 11 90 13 Stockholms stad 43 75

14 Botkyrka kommun 35 90 14 Tomelilla kommun 16 76

15 Håbo kommun 8 90 15 Västerviks kommun 10 78

16 Svalövs kommun 6 91 16 Olofströms kommun 20 80

17 Österåkers kommun 17 92 17 Kungälvs kommun 11 80

18 Järfälla kommun 5 94 18 Jönköping kommun 70 82

19 Strängnäs kommun 16 94 19 Svedala kommun 10 82

20 Lilla Edets kommun 13 95 20 Eslövs kommun 6 82

Genomsnitt kommun 116 105

Hela riket 136 136
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Tabell 14 Rangordning av de 20 kommuner med högst koldioxidutsläpp och med hänsyn till etanol- och gasbilar bland 
nya kommunägda bilar 2013. Kommuner med färre än 5 nyregistrerade bilar har inte tagits med i redovisningen. 
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1 Åre kommun 11 162 1 Åre kommun 11 162

2 Bollebygds kommun 13 159 2 Bollebygds kommun 13 159

3 Söderhamns kommun 6 152 3 Söderhamns kommun 6 152

4 Bollnäs kommun 39 150 4 Sollefteå kommun 3 150

5 Stenungsunds kommun 14 147 5 Bollnäs kommun 39 150

6 Orust kommun 12 143 6 Stenungsunds kommun 14 147

7 Säffle kommun 20 143 7 Orust kommun 12 143

8 Kiruna kommun 17 140 8 Säffle kommun 20 143

9 Södertälje kommun 13 142 9 Kiruna kommun 17 140

10 Krokoms kommun 20 137 10 Södertälje kommun 13 139

11 Mora kommun 10 135 11 Krokoms kommun 20 137

12 Nordmalings kommun 5 135 12 Mora kommun 10 135

13 Bräcke kommun 13 133 13 Nordmalings kommun 5 135

14 Bengtsfors kommun 9 134 14 Bräcke kommun 13 133

15 Hylte kommun 17 134 15 Bengtsfors kommun 9 131

16 Ragunda kommun 13 131 16 Hylte kommun 17 131

17 Vansbro kommun 19 130 17 Ragunda kommun 13 131

18 Vännäs kommun 26 130 18 Vansbro kommun 19 130

19 Marks kommun 35 134 19 Vännäs kommun 26 130

20 Pajala kommun 9 129 20 Marks kommun 35 130

Genomsnitt kommun 116 105

Hela riket 136 136
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4. Olika sätt att redovisa koldioxidutsläpp 
I Index över nya bilars klimatpåverkan redovisas koldioxidutsläpp på tre olika sätt – 
genomsnitt för alla bilar enligt EU-metod, genomsnitt för enbart konventionella bensin- 
och dieselbilar, samt genomsnitt för alla bilar med hänsyn till etanol- och gasbilars 
klimatnytta. Den förstnämnda metoden baseras på uppgifter från biltillverkare och 
överensstämmer med Sveriges officiella redovisning till EU.  
 
Denna metod ger ett bra mått på hur energieffektiva fordonen, men den tar inte hänsyn 
till klimatnyttan av att en stor andel nya bilar även kan drivas med etanol och gas. Därför 
redovisas även utsläppen från enbart konventionella bensin- och dieselbilar, samt 
beräknade utsläpp om hänsyn tas till etanol- och gasbilarnas klimatnytta. Metoderna 
beskrivs närmare i följande avsnitt. 
 
Det bör betonas att ingen av metoderna ger en helt korrekt bild av bilarnas faktiska 
klimatpåverkan, då metoderna bygger på antaganden och teoretiska beräkningar. 
Utsläppen i ett livscykelperspektiv beaktas för såväl fossila som förnybara bränslen samt 
vid beräkning av hur mycket etanol- och gasbilar reducerar utsläppen jämfört med 
bensinbilar.  
 
Den beräknade reduktionen appliceras sedan på det officiella EU-värdet, där 
livscykelperspektivet inte inkluderas vid angivande av utsläppet. Utsläppen från bensin är 
ca 16 procent högre och utsläppen från diesel omkring 10 procent högre än de som anges 
”ur avgasröret”. Den totala klimatpåverkan från nya bilar är därmed 10-16 procent högre 
än de angivna. Trots vissa brister i logiken har metoden valts för att angivna utsläpp ska 
vara jämförbara med de officiella värden som anges i andra sammanhang.  
 
När det i rapporten står utsläpp av koldioxid, eller bara utsläpp, avses utsläpp av koldioxid 
från fossila bränslen, det vill säga den koldioxid som förstärker växthuseffekten. Utsläpp 
av andra växthusgaser än koldioxid har räknats om till koldioxidekvivalenter, men för 
enkelhetens skull anges bara koldioxid.  
 

4.1 Koldioxidutsläpp enligt EU-metod 

Biltillverkare och generalagenter ska ange bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 
alla nya bilar som säljs inom EU, i enlighet med EU-direktiv (1999/94/EG). Metoden för 
att ta fram förbrukningsvärden och koldioxidutsläpp finns noggrant beskriven i ett annat 
EU-direktiv (80/1268/EEG). Provningen av bilarna görs enligt en standardiserad körcykel 
med standardiserade bränslen. 
 
Koldioxidutsläppen är uppmätta värden där ingen hänsyn tas till om bilen kan köras på 
förnybara drivmedel. Koldioxidutsläppet är direkt proportionellt mot energianvändningen 
och medför direkt jämförbarhet mellan bensin, diesel och metangas. Det kan därför 
användas som ett mått på bilens energieffektivitet, ju lägre värde desto mer energieffektiv 
bil. Det bör noteras att värdet är teoretiskt, i verkligheten kan bränsleförbrukningen – och 
därmed utsläppen per kilometer – variera beroende på bland annat körsätt, 
vägförhållanden och väder.  
 

4.2  Koldioxidutsläpp från bensin- och dieselbilar 

De genomsnittliga utsläppen från konventionella bensin- och dieselbilar, det vill säga 
nybilsförsäljningen exklusive etanol- och gasbilar, särredovisas. För några år sedan, innan 
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försäljningen av etanol- och gasbilar tagit fart, överensstämde denna siffra väl med angivet 
utsläpp enligt EU-metod. Den ökande andelen etanol- och gasbilar i nybilsförsäljningen 
gör dock att differensen blir allt större. Eftersom etanol- och gasbilar har en något högre 
genomsnittlig bränsleförbrukning än bensin- och dieselbilar drar dessa bilar upp snittet 
när de antas köras på bensin, som är fallet vid bestämning av utsläppet enligt EU-metod. 

 

4.3  Koldioxidutsläpp med hänsyn till etanol- och gasbilar 

Det finns dock ingen officiell metod för hur utsläpp från dessa bilar ska beräknas eller för 
att fastställa vad de nya bilarnas genomsnittliga utsläpp blir om hänsyn tas till etanol- och 
gasbilars klimatnytta. I denna rapport görs ett försök att beräkna hur mycket utsläppen 
reduceras per kilometer när etanol- och gasbilar jämförs med bilar som endast kan köras 
på bensin. Denna ”reduktionsfaktor” ligger sedan till grund för beräkning av ett nytt 
genomsnittligt utsläpp för alla nya bilar. 
 
Det är viktigt att skilja på den genomsnittliga klimatnyttan för alla etanol- och gasbilar 
och den potentiella klimatnyttan för den enskilde bilägaren. I denna rapport är syftet i 
första hand att göra en uppskattning av den faktiska klimatnyttan av de etanol- och 
gasbilar som nyregistrerades under 2013.  
 
De fem parametrar som studeras är bränslets klimategenskaper, bränslets 
sammansättning, tankningsgrad, bränslets energiinnehåll samt fordonens 
bränsleförbrukning. Den enskilde bilägaren kan påverka flera av dessa parametrar och 
därmed uppnå en betydligt större eller mindre klimatnytta än vad genomsnittet visar.  
 
I avsnitt 7 beskrivs etanol- och gasbilars klimatnytta mer ingående. I avsnitt 6.1 diskuteras 
den potentiella klimatnyttan, medan beräkningar avseende genomsnittlig klimatnytta 
redovisas i avsnitt 6.2.  
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5. Etanol- och gasbilars klimatnytta 
 

 
Flera parametrar påverkar etanol- och gasbilars klimatnytta. I denna rapport beräknas 
klimatnyttan baserat på följande fem parametrar: 
 
 Bränslets klimategenskaper – Etanolbilarnas klimatnytta beror på ursprung och 

tillverkningsmetod för den etanol som används i E85-bränslet. För gasbilarna 
påverkas klimatnyttan på motsvarande sätt av de utsläpp som uppstår vid produktion 
av biogas.  

 Bränslets sammansättning – För etanolbilar beror klimatnyttan på innehållet av 
etanol respektive bensin i E85-bränslet. För gasbilar påverkas klimatnyttan av 
fördelningen mellan biogas och naturgas i fordonsgasen. 

 ”Tankningsgraden” – Etanol- och gasbilar kan också köras på bensin. Den faktiska 
klimatnyttan beror därmed på i vilken utsträckning som bilarna verkligen körs på E85 
respektive fordonsgas. 

 Skillnad i energiinnehåll – E85 och fordonsgas har ett annat energiinnehåll än 
bensin, vilket påverkar den totala bränsleförbrukningen. 

 Högre bränsleförbrukning – Etanol- och gasbilar har vid körning på bensindrift en 
högre genomsnittlig bränsleförbrukning än bensinbilar eftersom de ofta är något 
större. Detta innebär att den genomsnittliga klimatnyttan, i relation till bensinbilar, 
måste beakta denna skillnad i förbrukning. 

 
Den parameter med störst inverkan på klimatnyttan och som den enskilde etanol- eller 
gasbilsägaren främst kan påverka är tankningsgraden. Denna påverkas i sin tur av 
tillgången till förnybara drivmedel och prisrelationen mellan dessa bränslen och bensin. 
När det gäller fordonsgas kan den enskilde, på vissa platser, även påverka fördelningen 
mellan biogas och naturgas. Fordonens bränsleförbrukning är också en viktig parameter 
som bilköparen själv kan påverka. I avsnitt 6.1 beskrivs de faktorer som främst påverkar 
den enskildes möjligheter att realisera etanol- och gasbilars klimatnytta.  
 
I avsnitt 6.2 redovisas beräknat utfall under 2013, det vill säga vilka genomsnittliga 
värden som antas ha gällt för parametrarna ovan under 2013 och den resulterande 
genomsnittliga klimatnyttan för etanol- och gasbilar.  
 

Den etanolbilsägare som alltid tankar E85 och vars bil har samma bränsleförbrukning som den 
genomsnittliga bensinbilen reducerar klimatpåverkan med omkring 47 procent, jämfört med 
den genomsnittliga bensinbilen. Gasbilsägaren som tankar 100 procent biogas, och vars bil har 
samma bränsleförbrukning som den genomsnittliga bensinbilen, reducerar klimatpåverkan 
med omkring 73 procent, jämfört med den genomsnittliga bensinbilen.  
 
Hela potentialen har dock inte kunnat realiseras.  Under 2013 beräknas den genomsnittliga 
etanolbilen ha reducerat klimatpåverkan med 11 procent, medan den genomsnittliga gasbilen 
beräknas ha reducerat klimatpåverkan med 44 procent. 
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5.1  Potentiell klimatnytta för etanol- och gasbilar 
 
5.1.1 Tillgång till förnybara drivmedel 
Enkel tillgång till förnybara drivmedel är en viktig faktor för i vilken utsträckning som 
etanol- och gasbilsägarna faktiskt tankar förnybart. Genom den så kallade pumplagen, 
som infördes 2006, har tillgången till E85 ökat kraftigt och i dag finns bränslet på över 1 
000 mackar runt om i landet. När det gäller fordonsgas (biogas och/eller naturgas) är 
tillgången betydligt mer begränsad.  
 
Det stora antalet mackar som säljer E85 gör att tillgången är god över hela landet, även 
om skillnaderna mellan stad och landsbygd fortfarande är stora. När det gäller fordonsgas 
varierar tillgången mycket stort över landet. I södra Sverige är tillgången relativt god, 
medan det fortfarande bara finns fyra tankställen (Sundsvall, Östersund, Skellefteå och 
Boden) norr om Gävle. I slutet på år 2013 fanns det drygt 150 publika tankstationer för 
gas.  
 
Fordonsgasen kan bestå av antingen ren naturgas eller biogas, eller en blandning av båda. 
I de regioner där naturgasnätet finns, längs västkusten från Trelleborg i söder till 
Stenungssund i norr samt i en dragning genom Småland, utgör fordonsgasen generellt en 
blandning av naturgas och biogas. I övriga landet består fordonsgasen till större delen av 
biogas.  
 
5.1.2 Bränslets klimategenskaper 
En grundläggande faktor för etanol- och gasbilarnas klimatnytta är egenskaperna hos det 
bränsle som används. Etanolanvändning är en komplex fråga, och på senare tid har det 
pågått en debatt om etanolens klimatnytta. Den enskilde bilägaren har svårt att påverka 
etanolens klimategenskaper, men kan bidra genom att tanka hos leverantörer som har 
tydliga hållbarhetskrav för sina bränslen.  
 
En rapport från Naturvårdsverket beskriver hur svensk etanolanvändning påverkar 
utsläppen i olika delar av världen.6 Rapporten visar att klimateffektiviteten i den svenska 
etanolanvändningen länge varit hög. Även om viss etanolproduktion är tveksam ur 
klimatsynpunkt, anses brasiliansk sockerrörsetanol – som används i Sverige – normalt ha 
bra klimategenskaper. Detta tack vare en klimateffektiv produktion och mycket goda 
odlingsbetingelser i delstaten São Paulo, där den mesta odlingen sker. 
 
När det gäller fordonsgas beror klimatnyttan dels på fördelningen mellan biogas och 
naturgas, dels på klimateffektiviteten hos biogasen. Den enskilde bilisten har svårt att 
påverka biogasens klimateffektivitet, men kan hos vissa leverantörer välja hur stor andel 
biogas man vill tanka (till exempel 50 eller 100 procent biogas). 
 
5.1.3 Fordonets bränsleförbrukning 
Etanol- och gasbilar har generellt en högre bränsleförbrukning än bensinbilar, vilket 
måste beaktas när deras klimatnytta jämförs med bensinbilar. År 2013 var 
bränsleförbrukningen för en bensinbil i genomsnitt 5,8 l/100 km, medan etanolbilarna 
och gasbilarna låg på 6,5 respektive 7,1 l/100 km vid bensindrift. Den enskilda bilköparen 
kan dock ”maximera” klimatnyttan gentemot bensinbilen genom att välja en bränslesnål 
etanol- eller gasbil. 
 

                                                        
6 Is it possible to avoid bad impacts by using good fuel ethanol? Naturvårdsverket, Rapport 6331, februari 2010 
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5.2  Genomsnittlig klimatnytta för etanol- och gasbilar  

Som nämnts tidigare är syftet med denna rapport i första hand att göra en uppskattning av 
den faktiska klimatnyttan av de etanol- och gasbilar som nyregistrerades under 2013. 
Beräkningarna baseras därför på nationella genomsnittliga värden för året.  
 
De nya etanolbilarna beräknas under 2013 i genomsnitt ha reducerat klimatpåverkan med 
11 procent jämfört med de nya bensinbilarna. Klimatpåverkan är 20 procent lägre för 
etanolbilarna jämfört med om de enbart hade körts på bensin. Om de enbart körs på E85 
blir klimatpåverkan 47 procent lägre än om samma bilar körs på bensin. 
 
De nya gasbilarna beräknas under 2013 ha reducerat klimatpåverkan med 31 procent 
jämfört med de nya bensinbilarna. Klimatpåverkan är 44 procent lägre för gasbilarna 
jämfört med om de enbart hade körts på bensin. Om de enbart körs på biogas blir 
klimatpåverkan 73 procent lägre än om samma bilar körs på bensin. 
 
Beräkningarna för den genomsnittliga klimatnyttan redovisas nedan. Det är dock viktigt 
att betona att beräkningarna baseras på antaganden, och inte utgör ställningstaganden 
från myndigheterna om etanol- och gasbilarnas klimatnytta. Denna nytta kan snabbt 
förändras exempelvis beroende på hur bilarna tankas och på etanolens ursprung och 
gasens sammansättning. 
 
Som nämnts i tidigare bör det också betonas att utsläppen i ett livscykelperspektiv beaktas 
för såväl fossila som förnybara bränslen vid beräkning av hur mycket etanol- och gasbilar 
reducerar utsläppen jämfört till bensinbilar. Den beräknade reduktionen appliceras dock 
på det officiella EU-värdet, där livscykelperspektivet inte inkluderas vid angivande av 
utsläppet. Utsläppen från marknadsbensin med 4,9 procent låginblandning är ca 16 
procent högre och utsläppen från marknadsdiesel med 10,7 procent biodiesel omkring 10 
procent högre än de som anges ”ur avgasröret”.  
 
Den totala klimatpåverkan från nya bilar är därmed 10-16 procent högre än de angivna. 
Trots vissa brister i logiken har metoden valts för att angivna utsläpp ska vara jämförbara 
med de officiella värden som anges i andra sammanhang.  
 
5.2.1 Koldioxidreduktion för etanolbilar 
Beräkningarna utgår från att de nya etanolbilarna under 2012 reducerar klimatpåverkan 
med 11 procent jämfört med de nya bensinbilarna. Klimatpåverkan är 23 procent lägre för 
etanolbilarna jämfört med om de enbart hade körts på bensin. Om de enbart körs på 
etanol (E85) blir klimatpåverkan 44 procent lägre än om samma bilar körs på bensin. 
 
Utsläppet från genomsnittlig ny etanolbil 2013 vid körning på enbart bensin 
 

kmgAACOE brbmbebe /172/2   

 
Utsläppet från genomsnittlig ny etanolbil 2013 vid körning på 50 procent E85 och 50 
procent bensin 
 

kmgAACOCAACOCE eremeeebrbmbebme /138// 22   

 
Utsläppet från genomsnittlig ny etanolbil 2013 vid körning på enbart E85 
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kmgAACOE eremeeee /91/2   

Utsläppet från genomsnittlig ny bensinbil 2013 
 

kmgAACOE brbmbbbb /155/2   

 
Reduktionen som nya etanolbilar ger vid blandad körning på bensin och etanol ger 
jämfört med den genomsnittliga nya bensinbilen blir då  
 

%11/1Reduktion  bbme EE  

 
Reduktionen som nya etanolbilar ger vid blandad körning på bensin och etanol ger 
jämfört med om samma bilar körts på bensin  
 

%20/1Reduktion  beme EE  

 
Reduktionen som nya etanolbilar ger vid körning på etanol (E85) ger jämfört med om 
samma bilar körts på bensin  
 

%47/1Reduktion  beee EE  

 
Abm är utsläpp WTW från bensin låginblandad med etanol (kg CO2/liter bränsle) 
Abr är utsläpp från referensbensin (kg CO2/liter bränsle) 
Aem är utsläpp WTW (fossilt) från E85 marknadsbränsle (kg CO2/liter bränsle) 
Aer är utsläpp från E85 referensbränsle (kg CO2/liter bränsle) 
CO2be utsläpp, certifieringsvärde, från nya etanolbilar vid körning på bensin (g/km) 
CO2ee utsläpp , certifieringsvärde, från nya etanolbilar vid körning på etanol (g/km) 
CO2bb utsläpp , certifieringsvärde, från nya bensinbilar (g/km) 
Ce är andel körning på E85 
Cb är andel körning på bensin 
 

 2013 2012 2011 
ny 

Abm 2,71 2,71 2,71 
Abr 2,36 2,36 2,36 
Aem 1,04 1,08 1,08 
Aer 1,64 1,63 1,63 
CO2be 150 163 168 
CO2ee 144 157 162 
CO2bb 135 142 149 
Ce 0,427 0,518 0,549 
Cb 0,58 0,49 0,46 
Reduktion blandad tankning jämfört 
bensinbil 

11% 11% 13% 

Reduktion blandad tankning jämfört 
etanolbil på bensin 

20% 23% 23% 

                                                        
7 Motsvarar 50 procent av volymen 
8 Motsvarar 59 procent av volymen 
9 Motsvarar 62 procent av volymen 
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Reduktion etanolbil på E85 jämfört med 
etanolbil på bensin 

47% 44% 44% 

 
Energimyndighetens värden bygger på faktiskt ursprung för etanolen under 2012. Data 
för 2013 finns ännu inte tillgängliga. 
 
Andelen tankning på E85 har under 2013 minskat jämfört med 2012. I våra 
beräkningar har vi utgått från leveranser av E85 och beräknad förbrukning för 
etanolbilar i trafik.  
 
 
5.2.2 Koldioxidreduktion för gasbilar 
Beräkningarna utgår från att de nya gasbilarna under 2012 reducerar klimatpåverkan med 
30 procent jämfört med de nya bensinbilarna. Klimatpåverkan är 43 procent lägre för 
gasbilarna (fordonsgas) vid jämfört med om de enbart hade körts på bensin. Om de enbart 
körs på biogas blir klimatpåverkan 74 procent lägre än om samma bilar körs på bensin. 
 
 
Utsläppet från genomsnittlig ny gasbil 2013 vid körning på enbart bensin 
 

kmgAACOE brbmbgbg /190/2   

 
Utsläppet från genomsnittlig ny gasbil 2013 vid körning på 85 procent fordonsgas med 
58 volymprocent biogas och 42 volymprocent naturgas 
 

kmgAABAABCOCAACOCE grbgmbggrngmnggggbrbmbgbmg /107)//(/ 22   

 
Utsläppet från genomsnittlig ny gasbil 2013 vid körning på enbart biogas 
 

kmgAACOE grbgmggbg /52/2   

 
Utsläppet från genomsnittlig ny bensinbil 2013 
 

kmgAACOE brbmbbbb /155/2   

 
Reduktionen som nya gasbilar ger vid blandad körning på bensin och fordonsgas (58% 
biogas) ger jämfört med den genomsnittliga bensinbilen blir då  
 

%31/1Reduktion  bbmg EE  

 
Reduktionen som nya gasbilar ger vid blandad körning på bensin och fordonsgas (59% 
biogas) ger jämfört med om samma bilar körts på bensin  
 

 
 
 

%44/1Reduktion sin  gbenmg EE
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Reduktionen som nya gasbilar ger vid körning på biogas ger jämfört med om samma 
bilar körts på bensin  

 
 
 

 
Abm är utsläpp WTW från bensin låginblandad med etanol (kg CO2/liter bränsle) 
Abr är utsläpp från referensbensin (kg CO2/liter bränsle) 
Angm är utsläpp WTW (fossilt) från naturgas marknadsbränsle (g CO2/MJ) 
Abgm är utsläpp WTW (fossilt) från biogas marknadsbränsle (g CO2/MJ) 
Agr är utsläpp (fossilt) från gas referensbränsle (g CO2/MJ) 
CO2bg utsläpp, certifieringsvärde, från nya gasbilar vid körning på bensin (g/km) 
CO2gg utsläpp , certifieringsvärde, från nya gasbilar vid körning på gas (g/km) 
CO2bb utsläpp , certifieringsvärde, från nya bensinbilar (g/km) 
Cg är andel körning på fordonsgas 
Cb är andel körning på bensin 
Bng är andel av fordonsgas som är naturgas 
Bbg är andel av fordonsgas som är biogas 
 

 2013 2012 2011 ny 
Abm 2,71 2,71 2,71 
Abr 2,36 2,36 2,36 
Angm 64,9 64,9 64,9 
Abgm 22,8 21,5 21,5 
Agr 56,2 56,2 56,2 
CO2bg  165 175 173 
CO2gg  128 136 134 
CO2bb  135 142 149 
Cg  0,85 0,85 0,85 
Cb  0,15 0,15 0,15 
Bng  0,42 0,44 0,40 
Bbg  0,58 0,56 0,60 
Reduktion blandad tankning jämfört 
bensinbil  

31% 30% 37% 

Reduktion jämfört gasbil på bensin 44% 43% 45% 
Reduktion gasbil på biogas jämfört med 
gasbil på bensin 

73% 74% 74% 

 
Energimyndighetens värden bygger på faktiskt ursprung för biogasen under 2012. Data 
för 2013 finns ännu inte tillgängliga. 
 
Andelen biogas i fordonsgasen var under 2013 61 procent räknat som volymprocent och 
58% räknat som energiandel.  
 
5.2.3 Koldioxidreduktion till följd av låginblandning  
Låginblandning av 4,9 procent etanol i bensin och 10,7 procent biodiesel i diesel innebär 
att bilarnas faktiska utsläpp av koldioxid är något lägre än vad som anges i denna rapport. 
Syftet med indexet är dock i första hand att peka på vilken utveckling som sker i 
fordonsparken när det gäller övergång till bränslesnålare bilar och till bilar som kan drivas 
av förnybara drivmedel.  
 
Ett räkneexempel kan ändå göras för att illustrera låginblandningens klimatnytta.  
 

%73/1Reduktion sin  gbenbiogasg EE
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Koldioxidutsläppet från ren bensin är 2,82 kg/liter i ett livscykelperspektiv, medan 
utsläppen från E5 (bensin med 4,9 procents inblandning av etanol) antas vara 2,71 
kg/liter. 
 
Med Förnybarhetsdirektivet har det blivit möjligt att spåra ursprunget för råvaran till 
etanol, d.v.s. där råvaran odlats och vilken produktionsmetod som använts10. Den 
etanol som levererats 2012 baserades till knappt en tredjedel på svensk råvara och i 
övrigt dominerar Europa stort som ursprungsområde. 
 
Låginblandning av etanol reducerade under 2012 bensinanvändningens klimatpåverkan 
med 3,8 procent. 
 
Koldioxidutsläpp från ren diesel är 3,10 kg/liter i ett livscykelperspektiv, medan utsläppen 
från diesel med 10,7 procents låginblandning av biodiesel, antas vara 2,89 kg/liter. 
Antagandet baseras på att biodiesel reducerar klimatpåverkan med cirka 66 procent (ca 
1,06 kg/liter). Låginblandning av biodiesel (HVO och RME) reducerade därmed under 
2013 dieselanvändningens klimatpåverkan med 6,7 procent. 

                                                        
10 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Hallbara‐biodrivmedel‐o‐flytande‐biobransle‐2011‐NY.pdf.  Sidan 17 
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