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Gröna Bi lis ter fort sät ter att ta fram för teck ning en över de mil jöbäs ta ben sin-
och die sel driv na  per son bi lar na, i syfte att dri va på ut veck ling en i riktning mot 
mer mil jö an pas sa de och ener gief fek ti va trans por ter.

Grö na Bi lis ters mil jö märk ning av 1999
års bil mo del ler är upp lagd på un ge fär
sam ma sätt som fjol årets in for ma tion.
Det in ne bär att vi tar ut de minst bräns le -
krä van de mo del ler na i fyra stor lek sklas -
ser och ger se dan så myck et in for ma tion
som möj ligt om des sa mo del lers mil jö-
och sä ker het s egen ska per. I var je stor lek -
sklass ko ras de ben sin bi lar som är “bra”
och/el ler “bäst” ur mil jö syn punkt. Alla
mo del ler på lis tan är dock god kän da.

In del ning i stor lek sklas ser
För att kun na pla ce ra bil mo del ler na i rätt 
stor lek sklass har vi gjort en nog grann
pröv ning av deras stor lek (främst ba se -
rad på längd, bredd, tjäns te vikt samt inre
vo lym). Bara i ett få tal gräns fall har det ta 
va rit svårt.

Bräns le för bruk ning en
Vi har satt en övre gräns för bräns le för -
bruk ning en i var de ra stor lek sklass. För -
bruk ning en av ser blan dad kör ning enligt 
EUs kör cy kel och ut trycks i li ter per 100
km. Me del bi len (ben sind rift) på den
svens ka mark na den för bru kar un ge fär 9
li ter mätt på det ta sätt. 

Ty värr fö re kom mer det att bil till ver -
ka re för sö ker kom ma runt mät me to den
och att den an giv na bräns le för bruk ning -
en där med inte all tid stäm mer. Det är
vik tigt att den nu va ran de EU-c ykeln ses
över och att obe ro en de stick prov görs.
Vid be döm ningen an vänds  där för ock så
upp gif ter som Ro to test AB ta git fram på
upp drag av Tek ni kens Värld.

De trösk lar vi ställt upp för att en bil -
mo dell ska få vara med i “fi nal fäl tet” är

val da för att få ett rim ligt an tal mo del ler i 
re spek ti ve stor lek sklass. Gläd jan de nog
finns det fler bräns lesnå la mo del ler på
mark na den i år än i fjol, var för “gräns -
vär det” har kun nat sän kas. Sänk ning en
jäm fört med i fjol är 0,3 li ter/100 km i
små- och stor bil sklas sen samt i lil la mel -
lanklas sen. I sto ra mel lanklas sen har vi
kun nat sän ka med hela 0,6 li ter/100 km
och ändå fått med 20 mo del ler.

Ak tu el la gränsvär den fram går av ta -
bel len ovan. De bi lar som drar så myck et 
eller mind re ut gör fi nal fäl tet och re do vi -
sas i ta bel ler på föl jan de sidor.

Vi har inte ta git med någ ra mo del ler
med au to mat lå da, ef ter som des sa i ge nom -
snitt för bru kar 5-10 pro cent mer bränsle
än sam ma bil med ma nu ell väx el lå da.
Sport bi lar har inte hel ler ta gits med.

Of fi ci ell miljöklassning
I det svens ka of fi ci el la mil jök lass nings -
sy ste met  gäl ler att till ver kar na för mil jö -
k lass 1 ga ran te rar att des sa bi lar kla rar
hår da re emis sions krav än de ob li ga to ris -
ka (max 0,25 g NOx och 0,078 g HC) lik -

som att re ning en fun ge rar i 10 år el ler 16
000 mil. I gen gäld blir åt nju ter des sa bi lar
en fem årig be fri el se från for dons skat ten.
(Sve ri ge har tving ats av skaf fa mil jök lass
2 i av vak tan på att EU ska fast stäl la
gränsvär den för år 2000 och 2005.) Mil jö -
k lass 1 med för dess utom krav på låga
kallstartsut släpp och bi lar na mås te vara
för sed da med en da tor som slår larm, om
nå got fel upp står på av gas re ning en. 

En all var lig be gräns ning i mil jök lass -
nings sy ste met är att ing en hän syn tas till
bi lens bräns le för bruk ning. En dast två bi -
lar i mil jök lass 1 kva lar in i vårt fi nal fält.
Öv ri ga 14 mo del ler kom mer inte med på
grund av att bräns le för bruk ning en över -
skri der Grö na Bilisters gränsvärden.

Miljöomdöme
Grö na Bi lis ters mil jö om dö me ges som
“BRA” el ler “BÄST” i re spek ti ve stor lek s -
klass. Kri te ri er na för den na be tygs sätt ning 
redovisas i punkt 6 på näs ta sida. Mil jö -
om dö me ges en dast till ben sindriv na bi lar.

Var ning för die sel bi lar
Grö na Bilister fort sät ter att re do vi sa en
sär skild lis ta med de mil jö mäs sigt bäs ta
di eselbilarna. Vår grund läg gan de in ställ -
ning till die sel mo torn är dock oför änd rad.
Vi an ser fort fa ran de att man bör av stå från 
die seldrift i söd ra och mel lers ta Sve ri ge
där de höga ut släp pen av kvä veoxider bi -
drar till för sur ning, över göd ning och ozon -
bild ning. Die sel bi lar na släp per dessutom
ut 10-15 gång er mer häl so våd li ga par tik lar
än mot sva ran de ben sin bi lar. Det gör die -
seln di rekt olämp lig i stör re tät or ter. I Norr -
land ut gör där emot kvä veox id- och par ti ke l -

Gröna Bilister utser

1999 års miljö - 
bästa bilar 

För bruk nings krav 
Li ter per 100 km. Mer än så här får bi -
lar na inte dra om de ska kom ma med i
fi nal fäl tet.

Ben sin Die sel

Små bil sklas sen 6,5 4,6

Lil la mel lanklas sen 7,2 5,1

Sto ra mel lanklas sen 7,9 5,6

Stor bil sklas sen 9,2 6,5
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Ta bell för kla ring – ben sindriv na bi lar
1. Bräns le för bruk ning en vid blan dad kör ning 
en ligt EUs kör cy kel.

2. Cer ti fi e rings vär de för kol vä ten + kvä veox -
i der (HC+NOx) en ligt EUs of fi ci el la test cy kel
för av gasut släpp. Vär det bör inte över sti ga
0,30 g/km för att vara ac cep ta belt. Det nu va -
ran de hög sta til låtna vär det är 0,50 g/km.

3. Infor ma tion från test ut för da vid Ro to test
AB på bi lar av 1998 och 1999 års mo dell och
upp drag av Tek ni kens Värld. Ty värr om fat -
tas bara de lar av vårt fi nal fält av pro ven. Be -
last ning och varv tal va ri e ras i hög re grad än
vid cer ti fi e rings pro vet. Det ger ett mått på
om till ver kar na tar an svar för kör för hål lan -
den som inte täcks av EUs gans ka “snäl la”
test cy kel. Vi har en dast ta git med test på
98:or som ska vara gil ti ga för 99:or.

Bi lar som till hör den bäs ta tred je de len i Ro to -
tests prov be teck nas som “bra”, me dan bi lar i
säms ta tred je de len får ett “bu”. Bi lar i den
mit ters ta tred je de len mar ke ras som “OK”. 

4. Den mil jök lass i vil ken bilen cer ti fi e rats.
Med någ ra få un dan tag är alla bi lar cer ti fi e ra -
de i mil jök lass 3, vil ket in ne bär att de bara

kla rar ob li ga to ris ka krav från år 1996. Se vi -
da re den in le dan de tex ten.

5. EUs gränsvär de för ex ternt bul ler från bil i
rö rel se är 74 dB(A). En bil som ger upp hov
till 71 dB(A) bara bull rar hälf ten så myck et
som en bil med 74 dB(A). 

6. För att få be ty get “BÄST” krävs:

(1) att mo del len till hör den bätt re hal van av
fi nal fäl tet i sin stor lek sklass när det gäl ler
bräns le för bruk ning,  

(2) att cer ti fi e rings vär det för NOx+HC är
högst 0,30 g/km, 

(3) att bul ler ni vån inte över sti ger 72 dB(A)
samt 

(4) att bi len ge nom gått Tek ni kens Världs test
utan att ham na i den säms ta tred je de len. 

Bi lar som kla rar tre av kri te ri er na har fått be -
teck ning en “BRA”. Öv ri ga bi lar i fi nal fäl tet
kan be teck nas som god kän da.

7. Re sul tat från Euro NCAPs test för fron tal-
och si do kol li sion. (Euro NCAP – The Eu ro pe -
an New Car As sess ment Pro gram). An ta let
stjär nor är ett sam man vägt be tyg. Ju fler

stjär nor des to bätt re re sul tat i Euro NCAP

(4 är hög sta be tyg). En ge nom stru ken
stjärna be ty der att sä ker he ten fal ler ige -
nom på en vik tig punkt med stor risk för
svår ska da el ler död som följd. No te ra att 
det är ti di ga re årsmo del ler som har tes -
tats och att  till ver ka ren där ef ter kan ha
gjort för änd ring ar. Be ty get är bara jäm -
för bart bland bi lar i sam ma stor lek s -
klass!

8-15. In for ma tion om mo del ler nas sä -
ker het segen ska per. Upp gif ter kom mer
från de svenska ge ne ral agen ter na el ler
de ras åter för säl ja re. 8 an ger om bi len är
ut rus tad med lås nings fria brom sar, 9 om 
det finns bäl tes sträcka re. 10-11 an ger
an tal tre punkts bäl ten resp. nackskydd i
bak sä tet. 12-13 an ger om bi len har
krock kud dar resp. si do krock kud dar. 14
an ger om det finns bar n ut rust ning en ligt
de gam la svens ka reg ler na för T- märk -
ning el ler om EUs reg ler uppfylls. 15
an ger om det finns last surr nings ög lor i
ba gage ut rym met.

ut släp pen ett mind re pro blem. Där kan
för de len av läg re kol di ox idut släpp och
bätt re kallstart segen ska per göra die sel
till ett med ben sin lik vär digt al ter na tiv.

För die sel bi lar na har vi satt vårt gräns -
vär de för bräns le för bruk ningen så att det 
mot sva rar 20 pro cent läg re kol di ox idut -
släpp än för mot sva ran de stor lek sklass
av ben sin bi lar. Det är vad vi tyck er krävs 
för att die sel ska vara ett ac cep ta belt al -
ter na tiv i nor ra Sve ri ge. 

Tra fik sä ker het
När det gäl ler sä ker het segen ska per re do -
vi sas upp gif ter från Euro NCAPs krock -
prov då så da na finns till gäng li ga. Se
för kla ring un der punkt 7 ned an. Dess -

utom ges en mängd and ra sä ker hets da ta
för var je mo dell. Ob ser ve ra dock att vårt
mil jö om dö me en bart av ser mil jö as pek -
ter, inte tra fik sä ker het.

Köp inte!
Ge ne ral agen ten för Mer ce des- Benz väg -
rar att be sva ra våra frå gor om bi lar nas
mil jö- och sä ker het segen ska per. Ett gott
råd mås te därför bli: Köp ald rig en bil av
detta mär ke! Du vet inte vad du får.

MI CHEL GAB RI ELS SON
AN SVA RIG FÖR

MIL JÖ MÄRK NING EN

Grö na Bi lis ter har ta git fram för teck ning en
över 1999 års mil jöbäs ta bilar med eko no -
miskt stöd från Väg ver ket.  

KOM IHÅG
p Alla bi lar i ta bel ler na på föl jan de si dor
har hyf sad mil jöpres tan da, ef ter som de kla -
rar Grö na Bi lis ters gränsvär de för bräns le -
för bruk ning.

p Det är bara de mo dell va ri an ter som finns 
på lis tan som kla rar Grö na Bi lis ters krav.

p För teck ning en om fat tar bara ben sin- och 
die sel driv na bi lar av 1999 års mo dell. För
in for ma tion om for don som kan kö ras på el
el ler and ra bräns len, se ta bel len till vänster.

p Grö na Bi lis ters be tygs sätt ning om fat tar
en dast mil jö as pek ter, ej tra fik sä ker het.

Mil jö bi lar
Bi lar för al ter na ti va driv me del till all män för sälj ning vå ren 1999.

Antal Bat te ri- Bat te ri - Räck vidd Max hast Pris

ELBILAR säten typ vikt (kg) (km) (km/h) (inkl moms)

Elcat Ci ty van/Ci ty wa gon 2-4 bly 440 60-80 80 260 000

Sko da Fa vo rit 4 bly 420 60-80 90 120 000

Sko da Pick up 2 bly 420 60-80 90 121 500

Peu ge ot 106 Electri que* 4 NiCd 300 80 90 160 000

Peu ge ot Part ner Electri que* 2 NiCd 300 100 95 141 000

*upp gif ter från Tra fik & Miljö nr 2/98

GAS BI LAR

BMW 316g com pact kos tar ca 191.900 kr, Vol vo S70/V70 Bi- Fu el 257.000-267.000 kr.

Bil in du stri fö re ning en
En ligt fle ra av de ge ne ral agen ter som
Grö na Bi lis ter va rit i kon takt med re -
kom men de rar Bil in du stri fö re ning en sina
med lem mar att inte bi dra med upp gif ter
till fö re ning ens kart lägg ning av 1999 års 
miljöbästa bi lar. Upp gif ter na är  re dan
of fent li ga, men svå ra att utan fel plocka
fram ur Väg ver kets ar kiv. 

Detta ty der på att Bil in du stri fö re ning -
en vill be grän sa kon su men ter nas möj lig -
he ter att väl ja for don och att man inte tar
bil tra fi kens mil jö be last ning och ne ga ti -
va häl so ef fek ter på all var. Dess bätt re
tycks fler ta let av  medlem marna ha en
an nan upp fatt ning än sin bran schor ga ni -
sa tio n i denna frå ga.



TRAFIK & MILJÖ 1/99 11 (3)

GRÖNA BILISTERS FÖRTECKNING ÖVER 1999 ÅRS MILJÖBÄSTA BILMODELLER

Max för bruk ning för 
att få vara med i 

fi nal fäl tet: 
6,5 l/100 km.

Daewoo Matiz 6,4 0,320 bu 3 74 – nej nej 2 0 fs nej EU nej

Daihatsu Sirion 5,5 0,045 – 3 71 BRA – S F 2 0 fs,ps nej EU nej

Fiat Pun to 55S 6,5 0,399 – 3 71 II T F 2 2 fs,pt nej EU ja

Ford Ka 1.3 5,91 0,117 – 3 – – T F 2 2 fs,pt nej EU ja

Hy un dai Atos 6,3 0,104 bra 3 73 – nej F 2 2 fs nej – ja

Nis san Micra  3-D 1,0 GX 6,0 0,235 – 3 72 BRA T F 2 2 fs nej – nej

Nis san Micra 1,3 GX/SE/Sri 6,1 0,234 bra 3 73 BRA II T F 2 2 fs,pt ft,pt – nej

Opel Cor sa ECO 1,0i 12v 5,7 0,054 bra 3 71 BÄST II T F 2 2 fs,pt ft,pt EU ja

Opel Cor sa GLS 1,2i 16v 6,5 0,064 – 3 – II T F 2 3 fs,pt ft,pt EU ja

Re nault Clio 1.2 6,2 0,203 – 3 74 II T F 3 0 fs,pt ft,pt ja ja

Re nault Twin go 1.2 6,0 0,150 – 3 – – T F 2 2 fs,pt nej ja ja

Seat Aro sa 1,4 6,2 0,252 bra 3 72 BRA – T F 2 2 fs nej ja ja

Seat Ibi za 1,4 SE 6,5 0,192 – 3 73 – nej F 2 2 fs nej ja nej

Suzu ki Swift 3d 1,3 5,9 0,088 – 3 – – nej nej 2 2 fs,ps nej – nej

Toy o ta Ya ris 5,7 0,170 – 3 <74 – S2 F 2 3 fs,ps nej ja ja

Volks wa gen Lupo 1,0 5,9 0,152 – 3 <74 – T F 2 3 fs,ps fs,ps – –

Volks wa gen Lupo 1,4 6,2 0,238 – 3 <74 – T F 2 3 fs,ps fs,ps – –

Volks wa gen Polo 1,4I 6,3 0,233 – 3 <74 III T F 2 2 fs,pt nej ja nej

NO TER: 1 I Vägverkets, Konsumentverkets, Naturvårdsverkets och Bilprovningens informationsbroschyr “Vilken bil väljer du? Kalla fakta
om bränsleförbrukning, koldioxid och mil jök lass” an ges för bruk ning en till 6,7 l/100 km. En re pre sen tant för Ford Motor Company för kla rar 
den avvikande uppgiften med att man i enlighet med EU-direktiv lämnat värden till Gröna Bilister gällande test med minsta däcksdimension
och utan ser vo styr ning.  I Sve ri ge säljs myck et få ex em plar av Ford Ka i det “strip pa de”utförandet. 2 Sär skild eko no mi va ri ant sak nar ABS.

Små bi lsklassen
Opel Cor sa Eco för sva rar fjol årets 
po si tion som BÄSTA MILJÖVAL. Fyra 
mo del ler har fått be ty get BRA.

I små bil sklas sen in tro du ce ras 
fle ra ny he ter un der 1999 som
kla rar Grö na Bi lis ters gräns -
vär de för bränsleförbrukning. 
Den störs ta över rask ning en
är Dai hatsu Si ri on som får
mil jö om dö met BRA. Vi kän ner
dock inte till nå got obe ro en de 
test som be kräf tar om dö met. 

Nis san Micra 1.3 och Seat
Aro sa 1,4 hal kar ned men får
om dö met BRA. Re nault Clio
1,2 har sänkt bräns le för bruk -
ning en med 6 dl för 100 km
blan dad kör ning. 

Spän nan de är ock så två ny -
kom ling ar på lis tan, Toy o ta
Ya ris och Volks wa gen Lupo,
som båda har låg re do vi sad
bräns le för bruk ning. 

Ge nom gå en de tycks sä ker -
hets ni vån lig ga på en för hål -
lan de vis hög nivå. Daewoo
Ma tiz och Suzu ki Swift 1,3
har dock inte ens bäl tes -
sträcka re fram. Och Daewoo
Ma tiz, Dai hatsu Si ri on och
Re nault Clio sak nar nack -
skydd i bak sä tet. Lås nings -
fria brom sar finns  som till val 

hos för de fles ta modellerna.
På Daihatsu Si ri on och Toy o -
ta Ya ris är ABS stan dard. 

Av bi lar na i fi nal fäl tet får
Volkswagen Polo bäst betyg i 
Euro NCAP proven.

BILD

MILJÖ SÄKERHET

För kort ning ar
– = upp gift sak nas.

S = stan dard

T = till val

fs = stan dard vid
fö rar plats.

ft = till val vid 
fö rar plats

ps = stan dard vid
 pas sa ge rar plats fram

pt = till val vid 
pas sa ge rar plats fram

F = fram

B = bak

E U= EU- god känd.

Bäst i klas sen: 
Opel Cor sa Eco
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MILJÖ SÄKERHET

Max för bruk ning för 
att få vara med i 

fi nal fäl tet: 
7,2 l/100 km.

Ci troën Ber lin go Fa mily 1,4 7,2 0,434 – 3 74 T F 2 3 fs,pt nej – ja

Ci troën Xsa ra 1,4 LX 6,9 0,436 – 3 71 III S F 2 2 fs,ps fs,ps EU ja

Fiat Bra vo 1.2 SX 7,0 0,312 – 3 73 T F 2 3 fs,pt nej EU ja

Ford Focus 1.6 6,9 0,028 OK 3 – IIII T F 3 3 fs,pt ft,pt EU ja

Hon da Ci vic 1,5i LS 6,8 0,209 – 3 70 BRA II /I S F 2 2 fs,ps nej EU ja

Hon da Ci vic 1,5i VTEC 5d 6,8 0,189 – 3 71 BRA II /I T F 3 3 fs,ps nej EU nej

Mit su bis hi Lan cer S 1,3 GLX 6,8 0,262 – 3 72 BRA I /I T F 2 2 fs fs,ps nej ja

Mit su bis hi Spa ce Star 1.31 6,8 0,117 OK 3 72 BÄST S F 3 3 fs,ps fs,ps nej ja

Nis san Al me ra  3-D 1,4 S 6,7 0,194 – 3 71 I /I S F 2 2 fs,pt ft,pt – nej

Opel Ast ra GL 1,4i 16v 7,1 0,145 – 3 74 IIII S F 3 3 fs,ps fs,ps EU ja

Re nault Me ga ne Clas sic 1.6e 7,2 0,268 – 3 73 IIII S F 3 3 fs,pt ft,pt ja ja

Toy o ta Co rol la 1.32 6,9 0,230 OK 3 <74 III S F 3 2 fs,ps fs,ps ja ja

Volks wa gen Golf 1,4 6,4 0,287 – 3 <74 IIII S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

NO TER: 1 Inkl. Space Star 1,8 som för bru kar 7,1 l/100 km. 2 Inkl. Co rol la 1.3 G6 som för bru kar 7,1 l/100 km.

Lilla
mellanklassen

Mit su bis hi Spa ce Star 1,3 får be ty get
BÄSTA MILJÖVAL. Yt ter li ga re en Mit su bis hi
och två mo del ler av Honda får be ty get BRA.

Ny kom ling en Mit su bis hi
Spa ce Star 1,3 kam mar med
viss tve kan hem be ty get
BÄSTA MILJÖVAL. Mo del len
lig ger på grän sen till att ham -
na i den säms ta tred je de len
bland de mo del ler som tes tats 
hos Ro to test. 

Hon da Ci vic 1,5i LS, Hon -
da Ci vic 1,5i VTEC och Mit -
su bis hi Lan cer 1,3 får lik som
för ra året be ty get BRA. 

Ford Focus 1,6 ut mär ker
sig med låga ut släpp av kol -
vä ten och kvä veox i der. Mo -
del len är till sam mans Toy o ta

Co rol la 1,3 nära att få be ty get 
bra. Vi skul le dock öns ka att
det fanns till gång till re sul tat
från fler obe ro en de test i stor -
lek sklas sen (vil ket även gäl -
ler öv ri ga stor lek sklas ser).

Sä ker he ten i i lil la mel lan -
klas sen ökar. Opel Ast ra GL,
Ford Focus 1,6 och Re nault
Me ga ne Clas sic 1,6e gör VW

Golf 1,4 säll skap bland de
som får topp be tyg i Euro
NCAPs krock test. Det finns
alltså flera mycket krock säk -
ra alternativ att välja bland i
storleksklassen.

För kort ning ar
– = upp gift sak nas.

S = stan dard

T = till val

fs = stan dard vid
fö rar plats.

ft = till val vid 
fö rar plats

ps = stan dard vid
 pas sa ge rar plats fram

pt = till val vid 
pas sa ge rar plats fram

F = fram. B = bak

EU = EU- god känd.

BILD

Bäst i lil la mel lanklas sen: Mit su bis hi Spa ce Star 1,3

Bäst i stora mel lanklas sen: Re nault La gu na 1.6 16V
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Max för bruk ning för 
att få vara med i 

fi nal fäl tet: 
7,9 l/100 km.

Audi A4 1.6 7,9 0,143 – 3 72 II /I S F,B 2 2 fs,ps fs,ps ja ja

Audi A4 1.8 Ts 7,9 0,247 – 3 72 II /I S F,B 2 2 fs,ps fs,ps ja ja

BMW 318i 7,9 0,119 – 3 70 I /I S F 2 2 fs,ps fs,ps EU ja

Ford Mon deo 1.61 7,5 0,084 – 3 – III T F 3 3 fs,pt ft,pt EU ja

Mazda 626 4d 1.8 7,6 0,239 – 3 71 BRA – S F 3 3 fs,ps fs,ps ja nej

Mit su bis hi Ca ris ma 1,6 7,2 0,232 – 3 73 – S F 2 2 fs,pt fs,ps nej ja

Mit su bis hi Ca ris ma 1,8 GDI 6,3 0,204 – 3 72 BRA – S F 2 2 fs,pt fs,ps nej ja

Nis san Pri me ra 2,0 SE/SLX 7,9 0,165 – 3 70 III S F 33 33 fs,pt ft,pt – nej

Nis san Pri me ra 1,6 GX 6,9 0,280 – 3 70 BRA III S F 33 33 fs ft,pt – –

Nis san Pri me ra Kombi 1,6 7,5 0,032 – 3 – III S F 3 3 fs,pt ft,pt – ja

Opel Vect ra 1,6i 7,8 0,268 – 3 73 – S F 3 3 fs,ps fs,ps EU ja

Re nault La gu na 1.6 16V2 7,5 0,088 bra 3 70 BÄST II /I S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Ro ver 416 Si L 7,1 0,264 – 3 73 – S F 3 3 fs,pt – EU nej

Sko da Octa via Com bi SLX 1,8T 7,9 0,260 – 3 71 – S F 2 2 fs,ps fs,ps ja ja

Sko da Octa via GLXi 1,61 7,7 0,140 – 3 72 – S F 2 2 fs nej ja ja

Sko da Octa via LX 1,6 7,6 0,300 – 3 72 BRA – nej F 2 2 fs nej ja ja

Toy o ta Avensis 1.81 7,4 0,310 OK 3 <74 BRA III S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Volks wa gen Bora 1,6 7,7 0,184 – 3 <74 – S F 3 3 fs,ps fs,ps – –

Volks wa gen Pas sat  Tur bo 7,9 0,260 – 3 <74 III S F,B 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Vol vo S40/V40 1,8i 6,9 0,330 bu 3 – IIII S F 3 3 fs,pt fs,ps ja nej

NO TER: 1 Även kom bi ver sio nen kla rar gränsvär det. 2 Inkl. La gu na 1.8 16V som dock för bru kar 7,9 l/100 km och för vil ken vårt om dö me
“BÄST” inte gäl ler. 3 4d. 

Stora mellanklassen
Låga vär den för ex ternt bul ler vid kör ning och bra re sul tat hos Ro to test, till sam mans
med låg bräns le för bruk ning och små ut släpp av kol vä ten och kvä veox i der, gav
Re nault La gu na 1.6 16V be ty get BÄSTA MILJÖVAL i sto ra mel lanklas sen. 

Nis san Pri me ra 1,6 GX med
sin för klas sen låga bräns le -
för bruk ning får till sam mans
med fem and ra mo del ler be -
ty get BRA. En av des sa är
Mit su bis his Ca ris ma 1,8 GDI

med lägst bräns le för bruk ning
i klas sen, låg bul ler ni vå och
låga ut släpp vid den of fi ci el la 
test cy kel.

Toy o ta Avensis 1.8 har
visat god kän da resultat vid
obe ro en de test men har aning -
en höga HC+NOx- vär den vid 
cer ti fi e ring en och re do vi sar
inte nå got bra bul ler vär de.

Mo del len får be ty get BRA.
Mazda 626 1,8, med sina re -
la tivt låga ut släpps- och bul ler -
vär den, fort sät ter att vara ett
gott val även i år och får
också be ty get BRA. 

Ett rik tigt gräns fall är
modellen Sko da Octa via
GLXi 1,6 som trots låga ut -
släpp av HC+NOx pre cis mis -
sar om dö met BRA. Det går
där emot till Sko da Octa via
LX 1,6 som har nå got läg re
bräns le för bruk ning.
Vi sak nar obe ro en de test och
upp gif ter om bul ler för Nis -

san Pri me ra kom bi 1,6, som
dock har låga ut släpp s vär den
för HC+NOx.

Ny he ten Volk swa gen Bora 
1,6 kva lar in i fi nal fäl tet.

Vol vo S40/V40, som till hör 
de i klas sen med sär skilt låg
bräns le för bruk ning (en sänk -
ning med 1,6 li ter jäm fört med
fjol årets mo del ler) får inte bra
vär den ef ter kör ning i Ro to -
tests lite tuf fa re kör cy kel. 

Be träf fan de sä ker het segen -
ska per  är Vol vo S40 en sam
om att ha fått fyra stjär nor vid 
Euro NCAP-te sten. Audi A4

och VW Pas sat  ut mär ker sig
med bäl tes sträcka re som stan -
dard både fram och bak. 

Sko da Octa via LX 1,6 har
inte lås nings fria brom sar ens
som till val. Det är ock så an -
märk nings värt att  Mazda 626 
1,8, Nis sans Pri me ra 2,0
SE/SLX, Ro ver 416 Si L och
Vol vo S40/V40 1,8i inte har
en så dan en kel sak som last -
surr nings ög lor i ba gage ut -
rym met som stan dard. 

MILJÖ SÄKERHET

För kort ning ar
– = upp gift sak nas.

S = stan dard

T = till val

fs = stan dard vid
fö rar plats.

ft = till val vid 
fö rar plats

ps = stan dard vid
 pas sa ge rar plats fram

pt = till val vid 
pas sa ge rar plats fram

F = fram

B = bak

EU = EU- god känd.
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Max för bruk ning för 
att få vara med i 

fi nal fäl tet: 
9,2 l/100 km.

Audi A6 1.8 8,5 0,240 – 3 74 III S F,B1 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Audi A6 1.8 T 8,4 0,266 bra 3 71 BÄST III S F,B1 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

BMW 520i 9,0 0,092 – 3 74 IIII S F 3 3 fs,ps fs,ps EU ja

Chrys ler Stra tus 2,0 8,2 0,260 – 3 74 – S nej 2 0 fs,ps nej EU nej

Daewoo Le gan za 2,0 9,2 0,260 – 3 72 – S F 2 2 fs,ps nej EU nej

Mer ce des- Benz E 200 9,1 Ge ne ral agen ten väg rar att be sva ra Grö na Bi lis ters frå gor om modellens mil jö och trafiksäkerhet

Mit su bis hi Ga lant GLS 2,0 8,2 0,293 – 3 71 BRA – S F 3 3 fs,pt fs,ps nej ja

Mit su bis hi Ga lant S 2,5 V6 9,0 0,176 – 3 72 – S F 3 3 fs,pt fs,ps nej ja

Mit su bis hi Ga lant 2,0 GLS H/V 8,4 0,295 – 3 71 BRA – S F 2 2 fs,ps fs,ps nej ja

Mit su bis hi Spa ce Wa gon 2,4 GDI GLX 9,1 0,178 – 3 72 – S F 5 5 fs fs,ps nej ja

Toy o ta Cam ry 2.2 8,8 0,290 – 3 <74 IIII S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Toy o ta Picnic 9,2 0,190 – 3 <74 – S F 42 42 fs,ps nej ja ja

Vol vo S80 2,4 140 8,5 – – 1 – – S F,B 3 3 fs,pt fs,ps ja ja

Vol vo S80 2,4 170 8,9 – – 1 – – S F,B 3 3 fs,pt fs,ps ja ja

NO TER: 1 3 st. 2 2+2 st.

Storbilsklassen
Audi A6 1,8T får be ty get BÄSTA MILJÖVAL. Mit su bis hi Ga lant GLS 2,0 och 2,0 GLS H/V
har hyf sad bräns le för bruk ning, låga HC+NOx- ut släpp och låg ex tern ljud ni vå och
får be ty get BRA. 

Bland öv ri ga bi lar i fi nal fäl tet 
ut mär ker sig BMW 520i med
sär skilt låga ut släpp av kol vä -
ten och kvä veox i der. Nya
Mit su bis hi Spa ce Wa gon
kva lar in, lik som en av årets
re la tivt okän da ny kom ling ar,
Daewoo Le gan za. 

BMW 520i och Toy o ta Cam -
ry 2,2 får hög sta be tyg i Euro
NCAPs krock test.

Säker hets mäs sigt är Chrys -
ler Stra tus 2,0 nå got tvek sam
be träf fan de den sä ker hets ut -
rust ning ge ne ral agen ten re do -
vi sat. Mit su bis hi bor de kun na 
ta fram god kän da barn sto lar
för sina mo del ler, vil ket även
gäl ler mär kets mo del ler i öv ri -
ga stor lek sklas ser. An nars hål -
ler stor lek sklas sen som vän tat 
hög sä ker hets ni vå. Audi A6-
 va ri an ter na är sär skilt väl -

ut rus ta de. De kla rar ock så
Eu ro-NCAP tes ten bra. Vol vo
S80-va ri an ter na 2,4 140 och
2,4 170 är ock så väl ut rus ta de, 
men har inte ännu tes tats i

Eu ro-NCAPs prov. Det är klent
att Vol vo var ken kan re do vi sa
ut släpp svär den för kol vä ten
och kvä veox i der el ler ex tern
ljud ni vå för des sa va ri an ter,

när fö re ta get skry ter med sin
mo tor tek nik och över att ha
ta git fram en mil jö va ru de kla -
ra tion för S80.

MILJÖ SÄKERHET

För kort ning ar
– = upp gift sak nas.

S = stan dard

T = till val

fs = stan dard vid
fö rar plats.

ft = till val vid 
fö rar plats

ps = stan dard vid
 pas sa ge rar plats fram

pt = till val vid 
pas sa ge rar plats fram

F = fram. B = bak

EU = EU- god känd.

BILD

Bäst i klas sen: Audi A6 1,8T 
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MILJÖBÄSTA DIESEL-
BILARNA 1999

  VARNING! P.g.a. höga ut släpp av mil jö-
  och häl so far li ga äm nen bör die sel-
  bi lar inte an vän das i Syd- och Mel-
  lan sve ri ge. Se inledande text.

Småbilsklassen

Volks wa gen Lupo SDI 4,4 0,37 18 3 <74 – T F 2 3 fs,ps fs,ps – –

Lil la mellanklassen

Audi A3 1.9 TDI s 4,9 0,45 64 3 71 IIII S F,B 2 2 fs,ps fs,ps ja ja

Seat To le do 1.9 TDI SE (90 hk) 5,1 0,61 35 3 73 – T F 2 2 fs,ps nej ja ja

Seat To le do 1.9 TDI SXE (110 hk) 5,1 0,64 51 3 72 – T F 2 2 fs,ps nej ja ja

Volks wa gen Golf TDI  (90 hk) 4,9 0,52 62 3 <74 IIII S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Volks wa gen Golf  TDI (110 hk) 4,9 0,60 61 3 <74 IIII S F 3 2 fs,ps fs,ps – –

Sto ra mellanklassen

Audi A4 1.9 TDI 5,3 0,60 77 3 74 II /I S F,B 2 2 fs,ps fs,ps ja ja

Mazda 626  K 2,0 DI-TD 5,5 0,74 57 3 74 – – F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Peu ge ot 406 ST HDI 5,5 0,54 64 3 73 II S F 3 2 fs,pt ft,pt nej nej

Re nault La gu na  1.9 dTi 5,5 0,43 – 3 – II /I S F 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Sko da Octa via GLX 1,9 TDI 5,1 0,57 50 3 73 – S F 2 2 fs nej ja ja

Volks wa gen Bora TDI 5,0 0,60 – 3 <74 – S F 3 3 fs,ps fs,ps – –

Volks wa gen Pas sat TDI1 5,3 0,65 85 3 <74 III S F,B 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Storbilsklassen

Audi A6 1.9 TDI1 5,7 0,84 54 3 72 III S F,B3 3 3 fs,ps fs,ps ja ja

Ford Ga laxy 1.9 TDI2 6,4 0,66 77 3 <74 – F F 2+2 3+2 fs,pt fs,ps ja ja

Mer ce des- Benz E 220 CDI 6,3      Ge ne ral agen ten väg rar att be sva ra Grö na Bi lis ters frå gor om mil jö och trafiksäkerhet

Ro ver 620 Sdi 5,7 0,78 67 3 73 I /I S F 3 2 fs,pt – EU nej

Seat Al ham ra 1,9 SE (90 hk) 6,5 0,90 70 3 73 – S F 4 5 fs,ps nej ja ja

Seat Al ham ra 1,9 SE (110 hk) 6,4 0,70 80 3 73 – T F 4 5 fs,ps nej ja ja

Volks wa gen Sha ran TDI 6,4 0,66 77 3 <74 – T F 2+2 3+2 fs,pt fs,ps ja ja

Vol vo S70/V70 2.5D 6,3 0,79 92 3 – III S F 3 3 fs,pt fs,ps ja ja

Vol vo S80 2,5 D 6,4 – – 3 – – S F,B 3 3 fs,pt fs,ps ja ja

NO TER: 1Även kom bi ver sio nen kla rar gränsvär det. 2 Ska en ligt ge ne ral agen ten vara sam ma bil som Volks wa gen Sha ran TDI. 3 3 st.

Ta bell för kla ring – die selbilar
1. Bränsleför bruk ning vid blan dad kör ning en ligt EUs kör cy kel.

2. Av gasut släpp en ligt typ be sikt ning. Bör för die sel bi lar ej över sti ga 0,50 g/km. Nu va ran de
gränsvär de inom EU 0,70 g/km, för di rektin spru ta de mo to rer 0,90 g/km.

3-4. Par ti ke lut släpp en ligt cer ti fi e rings vär de na för EUs test cy kel. Bör ej över sti ga 50 mg/km.
Nu va ran de gränsvär de 80, för di rektin spru ta de mo to rer 100 mg/km. Vi kän ner inte till någ ra
obe ro en de av gas test av nya die sel bi lar.

5. EUs gränsvär de för s. k. ex ternt bul ler från bil i rö rel se är 74 dB(A). En bil med vär det 71
dB(A) bull rar bara hälf ten så myck et.

Vi känner inte till några oberoende avgastest på de nya dieselbilar som kla rar våra krav på
brän sle för bruk ning. Därför finns ingen sådan kolumn i ta bel len.

6. Re sul tat från Euro NCAPs test för fron tal- och si do kol li sion. An ta let stjär nor är ett sam man -
vägt be tyg. Ju fler stjärnor des to bätt re re sul tat (4 är hög sta be tyg). En ge nom stru ken stjärna be -
ty der att sä ker he ten fal ler ige nom på en vik tig punkt med stor risk för svår ska da el ler död som
följd. No te ra att det är ti di ga re årsmo del ler som har tes tats och att bil till ver ka ren där ef ter kan ha 
gjort för änd ring ar. Be ty get är bara jäm fört bart bland bi lar i sam ma stor lek sklass!

7-14. In for ma tion om mo del ler nas sä ker het segen ska per. Upp gif ter kom mer från ge ne ral -
agen ter na. 7 an ger om bi len är ut rus tad med lås nings fria brom sar, 8 om det finns bäl tes -
sträcka re, 9-10 an tal tre punkts bäl ten resp. nackskydd i bak sä tet. 11-12 an ger om bi len har
krock kud dar resp. si do krock kud dar. 13 an ger om det finns bar nut rust ning en ligt de gam la
svens ka reg ler na för T- märk ning el ler om EUs reg ler uppfylls. 14 an ger om det finns last surr -
nings ög lor i ba gage ut rym met.

För kort ning ar
– = upp gift sak nas.

S = stan dard

T = till val

fs = stan dard vid
fö rar plats.

ft = till val vid 
fö rar plats

ps = stan dard vid
 pas sa ge rar plats fram

pt = till val vid 
pas sa ge rar plats fram

F = fram

B = bak

EU= EU- god känd.

MILJÖ SÄKERHET

Grö na Bi lis ters 
om dö me – die sel

Inte hel ler i år  finns det re sul tat från
obe ro en de test för de die sel bi lar som
finns med i fi nal fäl tet. Vi av står där för
från att läm na ett om dö me. I ta bel len
fram går att cer ti fi e rings vär de na för
HC+NOx i all män het är höga el ler myck et
höga. 

Ny kom ling en Volks wa gen Lupo SDI

är bräns le snå last och den enda die sel bil
som kva lar in i små bil sklas sen.

I lil la mel lanklas sen har Audi A3 och
Volks wa gen Golf kla rat sig ut märkt i
Euro NCAPs krock prov. Bland tes ta de
bi lar i sto ra mel lanklas sen har Volks -
wa gen Pas sat kla rat sig bäst. I stor bil s -
klas sen har Audi A6 och Vol vo S70
vi sats sig vara re la tivt krock säk ra.
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 Jag vill bli med lem i Grö na Bi lis ter! Skicka in be tal nings kort.
Års av gift 170 kr (120 kr för med lem mar i SNF och WWFs Vän ner)

 Jag vill ha mer in for ma tion!

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pos tadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Föl jan de per son(er) är nog ock så in tres se rad(e):

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pos tadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fran ke ras ej.
Grö na Bi lis ter
be ta lar por tot.

Grö na Bi lis ter
Svars post

Kund num mer 111 039 300

110 04 Stock holm

Fem råd till dig 
som ska köpa ny bil

1. Köp inte onödigt stort...
Sve ri ge har Eu ro pas tyngs ta och mest
bräns le slu kan de bil park. An de len tunga
bi lar (över 1500 kg) har på tio år ökat från
2 till 25 pro cent. Du som kö per ny bil är
med och läg ger grun den för vår fram ti da
and ra hands mark nad. Köp där för inte stör -
re och mo tor star ka re bi lar än nöd vän digt.

Att gå ner en stor lek sklass sän ker
bräns le för bruk ning en med minst 10 pro -
cent. De fles ta fö re tag och hus håll kla rar
sig bra med bi lar i sto ra el ler lil la mel lan -
klas sen. Bi lar na i mel lanklas sen har dess -
utom bli vit myck et bätt re ur sä ker hets -
syn punkt tack vare EUs si do- och fron tal -
kol li sions krav, samt till ver kar nas sats -
ning ar på krockkuddar, bäl tes sträcka re
och ABS-bro msar.

2. ... eller onödigt starkt
I lil la mel lanklas sen räck er mo to rer på
1,3-1,5 li ter och i den sto ra mel lanklas sen
är 1,6-1,8 li ter of tast till räck ligt. Skill na -
den i bräns le för bruk ning mel lan bil mo -
del ler på den svens ka mark na den som

finns med både 1,6- och 1,8- li tersmo tor
upp går till ca 10 pro cent. Ge nom att väl ja
en mo dell med mind re mo tor kan du bå -
de spa ra peng ar och mins ka mil jö be last -
ning en.
 
3. Und vik au to mat lå da 
och fyr hjuls drift
Au to mat lå da drar i all män het 5-10 pro -
cent mer bräns le än mot sva ran de bil med 
ma nu ell väx el lå da. Fyr hjuls drift ökar i
ge nom snitt bräns le för bruk ning en med 9

pro cent. Även extraut rust ning, t.ex. luft -
kon di tio ne ring och elek tris ka föns ter his -
sar, bi drar till att höja bräns le för bruk -
ning en.

4. Be ställ mo tor vär ma re 
före le ve rans
Bi lar som inte ska stå upp ställ da i
varmga rage bör re dan vid le ve rans för ses
med mo tor vär ma re och ti dur. Det ta är
sär skilt vik tigt i nor ra Sve ri ge. In stal la tion
vid le ve rans blir bil li ga re än att be stäl la i
ef ter hand. Mo tor vär ma ren re du ce rar
bräns le för bruk ning en vid kallstar ter och
mins kar av gasut släp pen kraf tigt. Den
bör dock ald rig vara på sla gen läng re tid
än 1,5 tim mar före pla ne rad av färd. Vår
och höst räck er det med en halv tim me.

5. Hellre ben sind rift än die sel
Ben sindriv na bi lar är att fö re dra fram för
die sel driv na, trots att de sist nämn da har
en nå got läg re bräns le för bruk ning. Se
vi da re den in le dan de texten samt Tra fik
& Miljö nr 3-4/98, s. 16-17.

Bli med lem i Grö na Bi lis ter! 
Med din hjälp kan vi dri va på för re na re och säk ra re bi lar samt ett mil jö an pas sat tra fik sy stem.
Som med lem i Grö na Bi lis ter får du tid ning en Tra fik & Mil jö med fyra num mer per år.  Med lems -
av gif ten är 170 kr per år (för med lem mar i SNF och/el ler WWFs Vän ner 120 kr/år). Pg. 32 34 83-8.

En sam man ställ ning av for -
don som kan dri vas med för -
ny ba ra ener gi käl lor finns i
specialbilagan “Gui de till al -
ter na ti va bräns len” (dis tri bu e -
rad med T&M nr 2/98). 

För råd vid köp av be gag nad
bil, se Tra fik & Mil jö 3-4/98. 


