Miljöbästa bilar 2017
Urvalskriterier
Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att
köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi
kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika
påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att
elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar kan komma i fråga.
Energieffektivitet Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60
kWh/100 km. (Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg
metangas.) För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre
gränsen till 75 kWh/100 km.
Säkerhet 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för
passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och
antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har
visats klara motsvarande krav godkänns.
Leverans Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2017.

Om faktauppgifterna
Bilens klimatpåverkan och energieffektivitet beräknas utifrån data i Gröna Bilisters dokument
”Drivmedelsfakta 2015”, som uppdaterats från föregående år och som nu grundar sig på förhållanden
på svenska drivmedelsmarknaden år 2015. (Se http://www.gronabilister.se/rapporter.) Tekniska data
gäller modellvarianten med lägst förbrukning. Om en viss modell finns både som (kombi)sedan och
som kombi motsvarar detta oftast (kombi)sedan. Priset anges för den billigaste modellvarianten.
Detta behöver inte alltid motsvara varianten med lägst förbrukning.
Klimatpåverkan
Utsläpp ur avgasröret De koldioxidutsläpp som sker under körning, vid förbränning av
drivmedlet. De certifierade utsläppen från det primära drivmedlet anges. För etanolbilar är det
E85 och för gasbilar är det metan. För laddhybrider motsvarar det certifierade utsläppet den
viktade bränsleförbrukningen (se nedan).
Utsläpp i livscykelperspektiv Den samlade påverkan av växthusgaser uttryckt i gram
koldioxidekvivalenter per km under drivmedlets hela livscykel (well-to-wheel).
Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel.
Etanolbilar antas alltid tanka E85 och gasbilar antas tanka fordonsgas med
sverigemedelvärdet av andelen biogas. Elen till elbilar antas komma från icke
miljömärkt nordisk elmix.
Lägsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt bästa drivmedlet på marknaden, avsett
för bilen i fråga. För gasbilar är det biogas. För dieselbilar är det diesel med förhöjd
andel biodiesel i form av HVO. Andelen HVO i sådan diesel varierar. Vi antar att den
innehåller 25 vol-% HVO och 5 vol-% FAME. Elen till elbilar antas komma från
miljömärkt el från sol, vind eller vatten.
Högsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt sämsta drivmedlet på marknaden,
avsett för bilen i fråga. Elen till elbilar antas komma från marginalel tillverkad i
kolkondenskraftverk.
Räckvidd Tankvolym dividerad med förbrukning vid blandad körning, beräknad utifrån
energiinnehållet i drivmedlen på den svenska marknaden. Denna kan skilja sig något från
certifieringsdrivmedlenas energiinnehåll, varur den officiella drivmedelsförbrukningen beräknas.
Gasbilar förutsätts tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Dieselbilar
förutsätts tanka diesel med sverigemedelvärdet av andelarna RME och HVO. För elbilar anges
räckvidden enligt det obligatoriska testet vid den europeiska körcykeln, vilket vi markerar med
förkortningen NEDC efter den angivna siffran. Om vi inte vet om en tillverkaruppgift avser denna
certifierade siffra eller är en egen uppskattning, så får den angivna siffran ingen sådan markering.
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