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ÖVERSIKT DRIVMEDELS- & NYBILSVAL  
HJÄLPMEDEL I DITT POLICYARBETE.  ALD AUTOMOTIVE MAJ 2018

Drivmedel 
& bil

(alfabetisk ordning)

Passar
bäst

Passar 
sämst Fördelar Nackdelar

Förutsätt-
ningar/krav

Milkostnad
drivmedel & 

skatt

Inköpspris

Förmånsv.

Bensin Kortare årliga 
körsträckor. 
Mindre bilar. 

Om motorn har hög 
förbrukning.

Macktillgång. 
Lägre inköpspris än 
motsvarande dieselbil.

Högre CO2 än diesel.
Kan förbjudas i de  
miljözoner som utreds.
Stor/tung bil drar mkt.
Malus – får höjd skatt.

Bränsleförbrukning högre 
än motsvarande diesel.
Skatt lägre än diesel.

Lågt

Medium/Högt

Diesel Långa årliga körsträckor. 
Större/tyngre bilar (de har 
avsevärt lägre 
förbrukning än 
motsvarande bensinbil).

Korta årliga körsträckor. 
Småbilar (diesel = dyr 
drivlina)

Låga CO2-utsläpp och 
bättre än bensin globalt.
Verkningsgrad.
Macktillgång.
Klarar ökade HVO-halter.
Renare med Adblue/SCR

Äldre dieselmotorerna är 
smutsigare och har dåligt 
rykte.
Nya dieslar har ”smittats” 
av detta rykte.
Malus – får höjd skatt.

Bränsleförbrukning låg.
Skatt hög.

Medium

Högt

Elbil
EV

Storstad & citylägen  
Körmönster med tillgång 
till el.

Längre och varierande 
körmönster.

Bonus: max 60 TSEK, 
(styrs av nypris för bilen 
vs jämförbar bil).
Bilens lokala utsläpp.

Räckvidd
Batteriproduktionens 
miljöbelastning oklar.

Laddmöjligheter. Låg. 
Skatt låg.

Högt

Lägst

Fordonsgas
Biogas: Förnybar
Naturgas: Fossil 
(kallas CNG eller 
LNG)

Söder om Gävle.
För den som inte har 
tillgång till laddning 
eller kan/vill vänta på 
laddinfrastruktur.

Norr om Gävle.
Få gasmackar norrut. 
Rullar bilen mest runt i
t. ex. Sundsvall funkar 
det fint. 

Produktion av bil & 
bränsle; låga utsläpp från 
dag ett. Plus för tankning, 
räckvidd & bensin som 
back up.  Infrastruktur på 
plats. Bonus.

Färre mackar.
Kräver viss entusiasm. 
Låg tillgång på biogas i 
övriga Europa. (Mkt 
CNG/LNG).

Förare som förstår och 
vill tanka gas.

Lägre än bensin & diesel.
Skatt låg.

Medium+

Lågt/Mellan 

Hybrid
EHV

Storstad & citylägen. Längre körmönster. Signalerar miljö
Vissa modeller får bonus. 

Ofta hög 
bensinförbrukning p.g.a. 
batteriernas vikt.
Flera modeller får malus.

Körsätt & bilval har hög 
inverkan. I några fall upp 
till 20% lägre förbrukning 
jämfört med bensin.

Bränsleförbrukning 
medium+.
Skatt lägre än bensin.

Medium+

Lågt/Medium

Laddhybrid
PHEV

Förare som laddar i 
bostad & på arbetet varje 
dag.
På arbetsplatser där 
laddning redan finns eller 
planeras.

Fältsäljare eller motsv. 
De som inte kan ladda 
hemma.
De som inte orkar/vill 
ladda. På kontor som inte 
kan erbjuda laddning.

Flexibel & låg förbrukning 
för den som kan och vill 
ladda.
Förmånsvärde.
Bonus

Körmönster avgörande.
Laddtid – få bilar kan 
snabbladdas. Batterier-
nas miljöbelastning oklar. 
Laddbox på jobbet är 
”dyr” & tar tid att få till.

Många mil på el kräver:
A: Laddning både i 
bostaden & på jobbet.  
B: Förare som förstår/tar 
ansvar (& helst betalar 
drivmedlet privat).

Låg, förutsatt att den går 
på el.
Skatt låg.

Högt

Lågt

1 Kan förbjudas i miljözon klass 3 som utreds. (Ex: om miljözoner skulle införas i Stockholms kommun hamnar Gamla Stan med stor säkerhet i klass 3)
2 Om miljözoner skulle införas, till exempel i Stockholm, så skulle bilar med detta drivmedel kunna framföras i alla miljözonsklasser, även i klass 3 (se ovan) 
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