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Sverige har världens bästa bilar!

även under 2006 kommer att ha stor betydelse
för att minska koldioxidutsläppen.

2005 blev året då nästan allt blev bättre på
bilmarknaden. Bilarna blev miljövänligare, säkrare
och fler.

Ökad dieselförsäljning

Minskade koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från nya bilar har
genomgått en smått fantastisk utveckling. År
2004 var den officiella siffran för de genomsnittliga utsläppen för nysålda bilar 197 gram
per kilometer och det var den klart högsta
siffran i Europa. Den verkliga nivån var
något lägre eftersom ingen hänsyn togs till
inslagen av etanol och biogas utan bilar som
förbrukade dessa bränslen räknades i
statistiken som bensin- respektive
naturgasbilar.
De höga koldioxidnivåerna beror främst på att
svenska bilköpare föredrar rymligare, säkrare
och motorstarkare bilar än genomsnittligt i
Europa, men även på den låga andelen
dieselbilar i Sverige. I slutet av 2005 var
koldioxidutsläppen cirka 175 gram per
kilometer om hänsyn tas till de alternativa
bränslena. Detta är lägre än till exempel
Tyskland och Finland, och BIL Swedens
prognos är att Sverige redan till sommaren
2006 kommer att ha utsläpp som ligger
omkring EU-snittet.

Orsaker till sänkta koldioxidutsläpp
Under 2005 sjönk koldioxidutsläppen till att
börja med något genom en fortsatt bränsleeffektivisering och att konsumenterna valde
lättare bilar. Sedan tillkom två effekter som

Det första var att dieselbilarna började ta
marknadsandelar. En dieselbil är cirka 30
procent energieffektivare än en bensinbil och
släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid
per mil. I Europa är idag ungefär varannan bil
som säljs en dieselbil. Under 2004 var andelen
dieselbilar i Sverige endast 8 procent. Under
2005 ökade andelen till ca 10 procent.
Intressantare är dock att dieselförsäljningen
accelererade markant i slutet på året när den
nya fordonsskatten, som är mindre
diskriminerande mot dieselbilar, blivit känd.
Andelen dieselbilar var drygt 15 procent i
december och orderingången för många
bilmärken visade på betydligt högre andelar.

Genombrott för miljöbilar

Det andra var miljöbilarnas genombrott, det
vill säga hybridbilar, etanolbilar och gasbilar.
Under hela 2005 såldes omkring 14 000
sådana bilar vilket gav en marknadsandel på
cirka 5 procent. Andra halvåret var
marknadsandelen cirka 8 procent.

Hälsofarliga utsläpp minskar

Parallellt med nedgången av koldioxidutsläppen har biltillverkarna sänkt utsläppen
av hälsofarliga ämnen (kväveoxider, kolväten,
partiklar, svavel) markant. Dessa har sedan
lång tid tillbaka stegivs sänkts kraftigt och det
krävs idag ungefär 100 moderna bilar för att få
samma utsläppsmängd som en bil från 70talet.

RETURADRESS: BIL Sweden Adm AB, Box 26173, 100 41 Stockholm

De gränsvärden som trädde i kraft vid
årsskiftet 05/06 innebär att de redan låga
nivåerna halveras ännu en gång. Under 2005
anpassades bilarna successivt till dessa låga
nivåer. Dessutom introducerades i snabb takt
partikelfilter för dieselbilar som gör att dessa
bilar enligt Vägverket är ett ”bra miljöval”.

Nya bilar är säkrare

Inom säkerhetsområdet gav förbättringar i
bilarnas förmåga att såväl undvika olyckor
som att klara olyckor som ändå händer,
tillsammans med främst förbättringar i
vägnätet stora framgångar. Antalet döda i
trafikolyckor sjönk med 8 procent under 2005
till den lägsta nivån sedan andra världskriget,
trots att trafikarbetet nu är mångdubbelt
större. I relation till körsträckorna har Sverige
världens säkraste trafik. Antisladdsystem har
visat sig vara den viktigaste säkerhetsinnovationen på många år. Andelen nysålda
bilar med sådan utrustning är redan uppe i 80
procent, vilket är bäst i världen.

som nya avancerade tekniska lösningar för att
undvika olyckor introduceras.
Den enskilt viktigaste åtgärden under 2006 är
att få gamla farliga och smutsiga bilar ur trafik.
Bilar utan katalysatorer (tillverkade tidigare än
1988) står för 4 procent av trafikarbetet men
hela 50 procent av de hälsofarliga utsläppen.
Samtidigt är risken att få en dödande skada 90
procent lägre i en ny bil än i en sådan bil enligt
försäkringsbolaget Folksams uträkningar.

Vad händer under 2006?

Såväl dieselbilar som hybridbilar och bilar som
drivs med alternativa bränslen kommer att
fortsätta öka sina marknadsandelar, vilket ger
betydande minskningar av koldioxidutsläppen från nysålda bilar. Utsläppen av
hälsofarliga ämnen fortsätter ner till nivåer
som gör att dessa inom kort inte längre utgör
något miljöproblem.
Säkerhetsmässigt fortsätter bilarnas passiva
säkerhet att systematiskt förbättras samtidigt
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