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LÄSARBILD

Tjänstebilarnas 
tjänstebil 
Låt oss gå tillbaka 30 år – till 
tjänstebilarnas tjänstebil 1986: 
Ford Scorpio. Stor men ändå 
prisöverkomlig, tvålkopps-
modern men med beprövad 
 teknik satte den avdelnings-
chefers hjärtan i brand vid 
 lanseringen 1985; många ville 
lyfta sig över Sierrornas och 
 Volvo 240:s mellangrå värld. 
Toppmodellen – 2,8i Ghia – 
framkallade häftigt trånande 
mummel, tills de själv-
förstörande dragen i dess sex-

cylindriga V-motor blev uppen-
bara. Säljarna valde volym-
modellen, den fyrcylindriga 2,0i 
CL, med insprutning, 115 häst-
krafter och centrallås. Och de tre 
magiska bokstäverna ABS: Scor-
pio var den första masstill verkade 
bilen med ABS som standard. 
Själv förälskade jag mig i hjul-
sidorna som kom på CL-model-
len till 87b-årsmodellen, men 
som egentligen var en 88:a. 
Oklart varför. Ansiktslyftningen 
1995 blev ett design haveri och 
Scorpio gick hinsides 1998 utan 
att ersättas. I dag kan man hitta 
enstaka exemplar, fyllda med 
kläd bylten på gistna parkeringar 
i stadens mellanrum. 

Regeringen måste ge 
tydliga besked – i tid
Låt oss filosofera över tjänstebilar och miljön. I ett 
större perspektiv är frågan helt avgörande för hela 
omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Runt 
50 procent av nybilsförsäljningen består nämligen 
av tjänstebilar. När det gäller elbilarna och ladd-
hybriderna (där man kan köra några mil på el och 
ladda bilen i ett eluttag) är siffran skyhögt mycket 
högre. 

Ett exempel: 9 av 10 laddhybrider Volkswagen 
Passat GTE säljs som tjänstebil.  

Och så länge elbilar och laddhybrider är påtag-
ligt dyrare än vanliga dieselbilar är allt som staten 
viskar om miljöbilssubventioner extremt viktigt.

Vill man vara rak kan man använda ordet miss-
lyckande om regeringarnas arbete med miljöbils-
subventioner. Det senaste årtiondets ständiga 
osäker het med olika miljöbilsdefinitioner, brustna 
löften och korta framförhållning har skapat en 
osäkerhet som i vissa fall hämmat utvecklingen. 

Och vi måste skilja på två olika miljöbilsdefini-
tioner: En för nybilspriset (som rör företagen) och 
en skattemässig som rör tjänstebilsinnehavaren. 

Om vi börjar med företagen så har vi supermiljö-
bilspremien, alltså själva rabatten på inköpspriset 
(som även gäller för privatpersoner). Konkret 
rabatteras rena elbilar med 40 000 kronor och 
laddhybrider med 20 000.   

Här gav regeringen ett viktigt besked i septem-
ber: Man förlänger supermiljöbilspremien till 2017 
och sätter av 700 miljoner kronor för det året. Det 
är mer än en fördubbling av de 309 miljoner som 
är avsatta i år, och som med nuvarande åtgång 
precis verkar räcka. Efter 2017 är det meningen att 
det nya bonus-malussystemet ska börja gälla och 
regeringen försöker därmed undvika luckor. Heder 
åt regeringen här alltså. 

Sedan har vi den så kallade förmånsbeskattningen, 
där tjänstebilsåkare får sänkta förmånsvärden 
med 40 procent eller max 16 000 kronor per år om 
man väljer elbil, laddhybrid eller gasbil. Detta är 
enormt viktigt eftersom det får svindyra elbilar 
och laddhybrider att bli billigare för tjänstebils-
åkaren än dieselbilar är. Fram till inkomståret 2016 
vill säga. 

Sedan var det länge vagt – regeringen sade 
i budgetpropositionen i fjol att ”man hade för 
avsikt” att förlänga detta till 2019 men då sänks 
maxgränsen till 10 000 kronor per år. Och tisdagen 
den 20 september kom så beslutet i budgetpropo-
sitionen. Det är väl sent. Menar regeringen allvar 
måste man komma med tydliga besked, i god tid. 
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En klassiker från 1986 – vars v-sexa inte alltid ville hålla ihop. FOTO: PRIVAT

Ur innehållet

KRÖNIKA

JONAS FRÖBERG

Jonas Fröberg är SvD:s motorredaktör  
jonas.froberg@svd.se

Har du ett vrålåk i garaget  eller en 
älskad skrothög som du vill dela 
med dig av? Skicka bilden till 
motor@svd.se

Skicka in din bild

Läs fler artiklar och krönikor  
av Jonas Fröberg  1
SvD.se/av/jonas-froberg

 FOTO: MAJA SUSLIN/TT  FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

"Vi är bäst  
på biogas"
I Sverige är biogasen gjord på 
 sopor och avlopp. Läkaren Jan 
Rapp anser att det är världens 
bästa drivmedel och driver nu 
Biogasakademin.

– Här jagade alla för att få ned 
utsläppen från vägtrafiken och så 
fanns den perfekta lösningen 
runt hörnet. I varenda större stad 
blir det ju massor av avfall som 
man kan göra biogas av. 10–11

Många kritiska 
till ny utredning
Remissvaren på Bonus malus- 
utred ningens förslag var  ungefär 
som förväntat. Mestadels var de 
 negativa. Fast av helt olika skäl. 
Några var dock positiva.
 17

En tjänstebil  
för filmfantaster 
Nya Mustang GT har en V8 på 
421 hästkrafter under den 
 väldiga huven. Det borgar för 
fart och fläkt – men miljöföre-
språkare får leta annorstädes. 
 Bilens comeback i fjol orsakade 
 rusning till Ford-handlarna.  
Inte minst i Sverige där det 
 såldes fler exemplar per 
 invånare än i något annat land.
 09

Förslaget från 
utredaren är 
mer ambitiöst 
än jag hade 
 förväntat mig.
Olle Johansson, vd Power Circle

”



SKEPPSHULT
E T T  S T O R T  T AC K

Volvo Business Lease XC90 från ca 6 672:–/mån omfattar leasing via Volvofi nans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 mån och totalt 6 000 mil. Försäkring via Volvia Företagsförsäkring och lokalt prissatt Volvo Serviceavtal. Priset avser de tre första åren. Lokala pris-
avvikelser kan förekomma. Förmånsvärde 3868:– netto/mån vid 55% marginalskatt. Volvo XC90 kostar ord pris från ca 522 000–801000:– (D4 man–T8 AWD aut) exkl lokal utrustning. Bränsleförbrukning vid blandad körning (T8 AWD aut–D6 AWD) 2,1–8 L/100 km.
Koldioxidutsläpp CO2 (T8 AWD aut–T6 AWD) 49–186 g/km. Miljöklass Euro 6/6b. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se eller kontakta din Volvohandlare.

S E  D O K U M E N TÄ R E N  O M  S K E P P S H U LT  P Å  V O L V O C A R S . S E

Vi är väldigt stolta över att Skeppshult är kund hos oss sedan 2007. Ett företag med en fantastisk historia som vi
 nu har valt att föreviga i en dokumentär – med berättelsen om hur en cykel varit livsviktig för en hel bygd i över 100 år. 
Men vi förser även tusentals andra svenska företag med bilar och allt annat som hör därtill. För med Volvo Business 

Lease ingår nämligen precis allt du behöver: en ny Volvo, försäkring via Volvia, fi nansiering via Volvofi nans Bank 
och ett Volvo Serviceavtal. På så vis kan du ägna dig åt att köra bilen och fokusera helhjärtat på ditt företag istället.
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BILTEST

Vi har bussat ihop Volkswagen 
Passat Alltrack TDI med Volvo 
V90 AWD utrustad med D4-mo-
torn från Skövde. 

Kanske inte främst för att fyr-
hjulsdrivningstekniken kommer 
från samma leverantör och mo-
torerna ger samma effekt, utan 
snarare för att de här två model-
lerna med största sannolikhet 
blir huvudkonkurrenter om 

tjänstebilsköparna i höst och vin-
ter. 

Den svenska D4-motorn och 
Volkswagens 2,0 TDI är redan fa-
voritmaskiner bland företags-
kunderna, båda på 190 hästar och 
med ett vridmoment på 400 new-
tonmeter. Och i dag vill de flesta 
köparna också ha fyrhjulsdriv-
ning och tekniken i de båda kon-
kurrentbilarna kommer alltså 

från samma tillverkare – Borg-
Warner. Eller Haldex, som vi är 
vana att säga från den tiden då 
tekniken var i svensk ägo. 

70 procent av Volkswagens 
svenska tjänstebilskunder väljer 
Passat med fyrhjulsdrivning. 
Gissningsvis kommer fördel-
ningen att vara ungefär densam-
ma bland dem som nu i höst väl-
jer Volvo V90 som tjänstebil.

På internationell basis är det tänkt 
att nya V90 ska konkurrera med 
Volkswagens finare kusin Audi 
och likaledes tyska BMW och Mer-
cedes, men här på hemmaplan 
tänker Volvo inte släppa den tät-
position på tjänstebilsmarknaden 
som man haft med V70 i nästan 
ett par decennier. 

För att inte skapa ett vakuum 
efter slutsålda V70 och ge den 
värste konkurrenten från Volks-
wagen fritt spelrum började Vol-
vo redan på försommaren teckna 
order på bilar som ingen sett på 
riktigt och än mindre kunnat 
provköra – med ångerrätt! 

Till detta så en aggressiv pris-
sättning. Eller snarare prisdump-
ning, som en del konkurrenter 
valt att kalla det. Ett sätt att köpa 
marknadsandelar.

När Volvo nu checkat ut den 
tredje generationen V70/XC70 är 
Volkswagen inne på den åttonde 
generationen Passat, där kombi-
versionen på den svenska mark-
naden bytt namn från Variant till 
Sportscombi. Utom på just den 
här fyrhjulsdrivna modellen som 
döpts till Alltrack. 

Ställer du bilarna bredvid var-
andra så är det tydligt att svens-
ken har växt och nu är både bre-
dare och längre. Ändå är kupéut-
rymmena nästan desamma och 
baktill rymmer Passat faktiskt 
mer bagage. 

Det är den för Volvo ovanligt 
markanta lutningen i aktersa-
longen som i kombination med 
en sluttande taklinje inverkat 
menligt på bilens lastförmåga. 

Även om det kan te sig logiskt så 
kommer efterträdaren till XC70 
inte att heta XC90. Det namnet är 
ju redan upptaget. I stället återgår 
Volvo till 90-talsbenämningen 
Cross Country på versionerna med 
lite högre markfrigång, hasplåtar 
och skodda hjulhuskanter. V90 
Cross Country dyker upp senare i 
höst.

Volvos nya bil skiljer sig mar-
kant från föregångaren medan 

Mästarmatch 
i tjänstebilsligan

TUFFA KONKURRENTER Volvo V90 
mot VW Passat?  Lirar de verkligen i samma 
division? Ja, i tjänstebilsligans tungvikts-
klass kommer de definitivt att slåss om mäs-
tartiteln i höst. Det bekräftas inte minst av 
Volvos aggressiva prissättning.

ROLF  
GILDENLÖW
TESTARE

Volvo V90 AWD och Volkswagen Passat Alltrack TDI kommer med största sannolikhet att bli höstens och vinterns 

VOLVO V90 

Körkänsla/användbarhet

4 2,0-liters diesel med bra mo-
ment från låga varv. 8-ste-

gad Geartronic växlar smidigare 
än VW:s DSG och köregenskaper-
na är vassare. Irriterande hög bul-
lernivå. Rymmer mindre bagage.

Säkerhet

5 V90 är inte testad av Euro 
NCAP men  annat än full pott 

vore ett bakslag. I princip all sä-
kerhetsutrustning är standard.

Ekonomi för förare

4 Låg bränsleförbrukning ger 
låga milkostnader vid privat 

körning. Men förmånsvärdet är 
högre än för Passat Alltrack.

Ekonomi för företaget

4 Förmodat låga driftskost-
nader och säkert restvärde. 

Högre grundpris än Passat All-
track trots att Volvo ”dumpat” 
priserna i Sverige.

Helhet

5 Bränslesnål och dragvillig 
motor. Suverän automat-

låda. Med mindre bullriga stan-
dardhjul mycket komfortabel. 
Högre säkerhetsstandard än 
Passat . Högt restvärde.
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VW PASSAT

Volkswagen var betydligt blyg-
sammare när man härom året 
satte den åttonde upplagan i pro-
duktion. Det går igen även på in-
sidan – allting känns bekant bak-
om ratten i Passat, medan Volvo 
bjuder sina trogna kunder på en 
nästan helt ny värld. 

Personligen hade jag önskat 
mig något mitt emellan VW:s lite 
konservativa förarplats och Vol-
vos mera rymdskeppsbetonade 

miljö, där i princip allt styrs via 
den stora, centralt placerade, 
pekskärmen. Minsta lilla gupp 
och du trycker fel, hamnar snett i 
systemet och ber till högre mak-
ter att bilen inte är utrustad med 
katapultstol.  

Vill du koncentrera dig lite mer på 
pekskärmens alla valmöjligheter 
och köra samtidigt kopplar du in 
det smått magiska assistanssyste-

met Pilot Assist. Som är standard! 
Med den tekniken aktiverad blir 
bilen självkörande. Nåja, nästan. 

Så länge du har åtminstone att 
par fingrar kvar på ratten så styr, 
gasar och bromsar bilen själv. 
Semi-autonom bilkörning kallas 
den här tekniken som vi kommer 
att få se mycket mer av i framti-
den. Och faktum är att Volvos sys-
tem arbetar smidigare än Drive 
Pilot, som Mercedes använder sig 

av och som hittills ansetts vara 
det bästa självkörande systemet.

Volkswagen har ingen sådan 
teknik – än. 

Volvos 190-hästarsmotor är något 
snålare och jobbar lite mer sofis-
tikerat än Volkswagens motsvarig-
het men prestandamässigt är de 
tämligen likvärdiga. D4-motorn 
från Skövde är 
rena nykomlingen 

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

Volvo V90 D4 AWD
Grundpris: 373 800 kronor
Förbrukning: 4,9 l/100 km
Motor: 2,0-liters dieselmotor,  
4 cylindrar. 190 hk vid 4 250 varv/
min. 

Max vridmoment: 400 Nm vid 
1 750 varv/min
Drivlina: 
8-växlad automat, fyrhjulsdriven
Tjänstevikt: 1 927 kg
Max dragvikt: 1 800

Längd/bredd/höjd:  
4,94/1,88/1,48 m
Lastvolym: 560–1 526 liter
0-100 km/h: 8,5 sek
Toppfart: 225 km/h
Koldioxidutsläpp: 129 gram/km

VW Passat Alltrack 
TDI
Grundpris: 332 200 kronor
Förbrukning: 5,2 l/100 km
Motor: 2,0-liters diesel, 4 cylin-
drar190 hk vid 3 600 varv/min. 

Max vridmoment: 400 Nm vid 
1 950 varv/min
Drivlina: 6-växlad automat (DSG), 
fyrhjulsdriven
Tjänstevikt: 1 827 kg
Max dragvikt: 2 200

Längd/bredd/höjd:  
4,78/1,83/1,51 m
Lastvolym: 650–1 780 liter
0-100 km/h: 7,7 sek
Toppfart: 228 km/h
Koldioxidutsläpp: 137 gram/km

CO2
utsläpp:

Sverigesnitt:
142 g/km 

EU:s mål 2020:
95 g/km 

Volvo V90 D4 AWD:
129 g/km

CO2
utsläpp:

Sverigesnitt:
142 g/km 

EU:s mål 2020:
95 g/km 

VW Passat Alltrack TDI:
137 g/km

Körkänsla/användbarhet

4 2,0-liters diesel med bra 
bottendrag. 6-stegad dub-

belkopplingsväxellåda (DSG) är 
stan dard, men arbetar inte lika ele-
gant som Volvos 8-stegade låda.

Säkerhet

4 Nya Passat fick fem stjär-
nor i Euro NCAP och det bör  

även gälla Alltrack. Anmärkning-
ar på vindrutestolpar, skärmar 
och motorhuvens framkant. Fle-
ra säkerhetssystem är standard.

Ekonomi för förare

4 Notan för privatkörning 
något  högre än med V90, 

men lägre förmånsvärde gör 
total kostnaden mindre. 

Ekonomi för företaget 

4 Driftsäker och väl utbyggt 
servicenät. Förmodat högt 

restvärde. Utsläppen av kväve-
oxider reduceras med AdBlue 
som fylls i en separat tank.

Helhet

4 Säker, rymlig, komfortabel 
och relativt bränslesnål 

kombi. Råstark motor och 
utmärkt  växellåda. Restvärdet 
lär stå sig bra.

FAKTA

Volvo V90 D4 AWD
Bränsle: Diesel
Kalkylpris: 373 800 kr
Bränslepris/liter: 13,00 kr
Förbrukning/mil: 0,49 liter
Företagskalkyl
Totalkostnad/månad: 11 609 kr
Förarkalkyl
Förmånsvärde netto: 2 242 kr *
Drivmedel i tjänsten: – 16 kr ** 
Drivmedel privat: 796 kr
Totalkostnad/månad: 3 022 kr

VW Passat Alltrack TDI
Bränsle: Diesel
Kalkylpris: 332 200 kr
Förbrukning/mil: 0,52 liter
Företagskalkyl
Totalkostnad/månad: 11 531 kr
Förarkalkyl
Förmånsvärde netto: 1 908 kr *
Drivmedel i tjänsten: 33 kr ** 
Drivmedel privat: 845 kr
Totalkostnad/månad: 2 786 kr
* 50 procents marginalskatt
** efter bränsleersättning
***Beräknat på 36 månader, 
1 500 mil/år i tjänsten, 1 500 mil/
år privat, ränta 4 procent.
Källa: Ynnor Tjänstebilsfakta.

stora konkurrenter om tjänstebilsköparna. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

>
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jämförd med Volkswagens 2,0- 
litersdiesel som tillverkats i enor-
ma upplagor och även  används av 
Audi, Seat och Skoda. Barnsjukdo-
mar borde inte finnas på kartan. 
Men även D4-motorn har hunnit 
få ett par år på nacken . Introduce-
rades 2013 i S60 och V60 och ham-
nade sedan också i V40, S80 och 
V70. Väl beprövad alltså, om än 
inte i närheten av VW:s volymer.

Bägge testbilarna har försetts 
med större fälgar och lägre däck-
profil än vad de blivit typgod-
kända med. Därför är vägbullret 

rätt irriterande hos båda, speci-
ellt i baksätet och framför allt 
i  Volvon som har gigantiska 
20-tumshjul. Här har flärd gått 
före en komfortabel färd. Gör du 
många och långa resor på 
svenska  grovkorniga vägar ska 
du definitivt välja standard-
hjulen. 

Passat Alltrack bjuder väl inte på 
en direkt inspirerande körupp-
levelse. Snarare en stabil, trygg och 
förutsägbar färd. Och, för att tra-
vestera Karin Boye, nog finns det 

mål och mening i att välja V90 för 
sin färd, men inte heller här är det 
vägen som är mödan värd. Det här 
är snarare tryggheten på fyra hjul. 
Ingen annan bil i den här klassen 
har så många avancerade säker-
hetssystem som standard. I samt-
liga versioner.

Och visst är Volvo V90 mer digita-
liserad och känns betydligt moder-
nare än VW Passat Alltrack, både 
vad gäller teknik och design, och 
få bilmodeller kommer väl att stå 
sig så bra i värde några år fram-

över, då efterfrågan i begagnat-
ledet kommer att bli smått hyste-
risk. Fast personligen känner jag 
mig något mera hemma i Volks-
wagens lite konservativa old 
 fashion-miljö. Att den är i runda 
slängar 250 kronor billigare per 
månad som tjänstebil är väl föga 
avgörande men om du står i valet 
och kvalet i tjänstebilsdjungeln –
provkör ändå båda innan du slår 
till.

BILTEST

Allting känns bekant bakom ratten i Passat, medan Volvo bjuder sina trogna kunder på en nästan helt ny värld. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Allting känns 
bekant bakom 
ratten i Passat. 
Volvo bjuder på 
en nästan helt 
ny värld. 

”

Lutningen i bilens bak och den sluttande taklinjen har 
minskat Volvons lastförmåga. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Volvon är både bredare och längre än Passaten, men kupéutrym-
mena är nästan desamma. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Tipset till dig som väljer mellan Volvo och Passat – provkör båda 
innan du slår till. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Rolf Gildenlöw testar bilar åt  
SvD Motor & motor



* Erbjudandet gäller vid ordertecknande av en ny Mercedes-Benz FleetEdition under perioden 1 sep – 30 nov 2016. 4MATIC- erbjudandet är endast kombinerbart med FleetEdition på alla A-Klass, B-Klass, C-Klass, CLA och GLA exkl. C-Klass  
   Cabriolet och AMG. Kan ej kombineras med Ramavtal, Taxi, Hyrbilar eller andra kampanjer/erbjudanden. **Gäller juridiska personer. ***Vinterpaketet innehåller bränsledriven motor- och kupévärmare, uppvärmbar vindrutespolare och är ej    
   kombinerbart med FleetEdition på 180 d A-Klass, B-Klass, C-Klass och GLA. Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 3,6 – 8,1 l/100 km, CO2 94 – 183 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

4MATIC. Grepp av högsta klass.
Med rätt utrustning är du redo för alla utmaningar som kommer i din väg. Med vår permanenta 
fyrhjulsdrift 4MATIC får du ett grep av högsta klass på alla typer av väglag. Nu får du 4MATIC på köpet 
när du köper en ny Mercedes-Benz med automatlåda.* FleetEdition är Mercedes-Benz specialpaketerade 
tjänstebilar med generös utrustningsnivå. Välkommen in så berättar vi mer. mercedes-benz.se/4MATIC

4MATIC
fyrhjulsdrift 0 kr* 
(ord. pris från 20.000 kr)

C 220 d aut. 
FleetEdition Kombi 

Pris fr: 337.900 kr**
SE Edition- och Vinterpaket ingår.

Vinterpaket 

Pris fr: 4.900 kr***
(ord. pris från 11.500 –12.500 kr)
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Att hålla reda på hur husdjurens 
magar mår är viktigt, det vet alla 
djurägare. Men att snabbt få svar 
om det finns parasiter eller 
maskar i tarmsystemet – det har 
inte alltid varit enkelt.

Bitte Ljungström arbetade vid 
lantbruksuniversitetet (SLU) och 
Statens veterinärmedicinska 
anstalt (SVA) i  Uppsala där hon 
fick sin utbildning i att leta para-
siter från djur. 

Det ledde till att hon och 
maken Mikael startade företaget 
Vidilab för 14 år sedan där de 
utvecklade en metod för att på ett 
effektivt sätt analysera avförings-
prover från djur.

I dag har firman ett antal 
anställda och har växt stadigt år 
från år.

– Vi har vår högsäsong i april 
och maj, säger Bitte Ljungström. 
Då kan vi hantera 1 500 prover 
per dag, inklusive att leverera 
svar till främst får- och häst-
ägare. Under januari är det i gen-
gäld bara cirka 1 500 prover 
under hela månaden.

Bitte och Mikael Ljungström insåg 
snabbt att det behövdes en lösning 
som var smidig för djurägaren, 
och därför utvecklade de ett kon-
cept kallat ”kollamasken”. Det är 
ett provtagningskit som köps på 
vanliga apotek och innehåller allt 
som behövs för att själva ta 
av föringsprovet och sända det till 
laboratoriet med post i en speciell, 
förfrankerad låda. 

Om bara postgången fungerar 

har djurägaren svar inom ett 
dygn.

Men Bitte och Mikael Ljung-
ström bedriver även fältverksam-
het, inte minst vid olika häst-
evenemang. Därför blir det 
många mil på vägarna varje år, 
och en säker och bekväm bil är 
högt prioriterat.

– Jag hade under några år en 
Jeep Cherokee som jag trivdes 
med på många sätt, säger Bitte 
Ljungström. Men den kändes 
inte trygg i halt väglag, inte ens 
sedan vi bytt från de amerikan-
ska åretruntdäcken till riktiga 
vinterdäck. Jag snurrade ett par 
gånger, och även om Cherokee 
gav en lite läcker image vid häst-
tävlingarna är jag glad att vi bytte 
bort den.

Nu är Bitte och Mikael inne på 
sin andra Audi Q5 med tvåliters 
dieselmotor, och de är nöjda med 
både körupplevelse och drift-
säkerhet. Cirka 4 000 mil per år 
brukar det bli, och den nuva-
rande Audin har hunnit rulla 3,5 
år och cirka 15 000 mil. 

– Vi har förlängt leasingavtalet 
i  väntan på att vi ska hitta rätt 
ersättare, säger Bitte Ljungström. 
Vi har ett krav och det är ladd-
hybridteknik, det känns modernt 
och självklart att välja. Vi tror inte 
att det kommer att löna sig eko-
nomiskt för oss, men vi vill bidra 
till att pressa på utvecklingen.

Men någon ny Audi blir det ändå 
inte, och heller inte Volkswagens 
populära laddhybridversion av 
Passat.

– Vår Q5 tillhör de Volks-
wagenprodukter som måste upp-
dateras efter dieselskandalen, 
säger Mikael Ljungström. Jag vill 
markera mot Volkswagengrup-
pen att det de gjort inte är okej. 
Kanske kan det bli aktuellt med 
en ny Audi någon gång i  fram-
tiden, men just nu är alla VW:s 
märken i  karantän för vårt vid-
kommande.

Mitsubishi Outlander ladd-
hybrid valde Bitte och Mikael 
snabbt bort, den kändes helt 
enkelt inte tillräckligt lockande. 
Och nya Porsche Panamera med 
laddhybridteknik läskar visser-
ligen men blir väl dyr.

För tillfället lutar det åt att 
nästa bil blir en Volvo. Suv-
modellen XC90 T8 Twin Engine 
är dock onödigt stor – barnen är 
sedan länge utflugna – och 
kombin V90 T8 Twin Engine är 
det lång väntetid på. Därför blir 
nästa bil att provköra hos den 
lokala handlaren den lite äldre 
och kompaktare V60 D5 Twin 
Engine.

Vidilab har inte knutit banden 
extra hårt med något speciellt bil-
märke eller en enskild bilhandlare. 
För firmatransporterna finns en 
Volkswagen Transporter, medan 
företagets informatör har en Ford 
Mondeo som förmånsbil.

– Hon gillar Ford och är nu 
inne på sin andra hos oss, säger 
Mikael Ljungström. Hon kör 
också närmare 4 000 mil per år, 
nästan enbart i  tjänsten, och 
 Fordarna har funkat fint.

ERIC LUND

Bitte laddar 
för en hybrid
SÄKER LADDHYBRID Bitte Ljungström och hennes man driver 
ett veterinärmedicinskt laboratorium i Enköping. Det blir många 
mil i bil varje månad, och nu letar de efter en lämplig laddhybrid 
som nästa förmånsbil.

INTERVJU

Bitte Ljungström kör cirka 4 000 mil per år i det egna företaget. I dag kör hon en Audi Q5 med dieselmotor. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Vi har förlängt 
leasingavtalet 
i väntan på att 
vi ska hitta rätt 
ersättare.

”



Nissan QASHQAI: Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,38–0,60. CO2-utsläpp g/km: 99–138. Med reservation för eventuella ändringar. 
Nissan X-TRAIL bränsleförbrukning blandad körning lit/mil: 0,49-0,53. CO2-utsläpp g/km: 129-139. Med reservation för eventuella ändringar. Bilarna 
på bilden är extrautrustade. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. * Vid 50% marginalskatt.

WWW.NISSAN.SE

NÄR VI TALAR OM DEN PERFEKTA BILEN FÖR DITT FÖRETAG, TALAR VI OM NISSAN BUSINESS+. 
 

Bilarna i NISSAN BUSINESS+ -serien erbjuder högsta utrustnings- och säkerhetsnivå,  samtidigt som förmånsvärdet 

och CO2-utsläppen är föredömligt låga. Vi har paketerat våra bästa erbjudanden i två attraktiva lösningar för ditt 

företag. Det enda du behöver göra är att välja det som passar dig bäst. 

NISSAN BUSINESS+
TAR FÖRETAGSBILEN TILL EN NY NIVÅ

    NISSAN QASHQAI BUSINESS+
   UNDER 5,5 PRISBASBELOPP
       FRÅN CA 1.560 KR/MÅN *

 
. Bi-LED-strålkastare . Eluppvärmd vindruta  
. Läderklädsel . NissanConnect - navigation 
. Around View Monitor . iKey  
. Identifiering av vägskyltar  
. Intelligent parkeringsassistans  
. Frontkollisionsvarning & autobroms

    NISSAN X-TRAIL BUSINESS+
   UNDER 6,5 PRISBASBELOPP
       FRÅN CA 1.620 KR/MÅN *

 
. NissanConnect – navigation  
. Around View Monitor 
. Identifiering av vägskyltar  
. Intelligent parkeringsassistans  
. Frontkollisionsvarning & autobroms  
. Elektriskt öppningsbart glastak
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Så fungerar en bränslecellsbil Gasbilsförsäljningen Så fungerar en biogasbil

SyreA

Elmotor

Vatten

A B

Bilen tankas
med vätgas.

I bränslecellen
genereras
elektricitet…

…som driver
elmotorerna.

Vätgas Biogas är ett 
förnybart bränsle 
som ger mycket 
mindre utsläpp av 
koldioxid än bensin 
och diesel.

Biogas kan 
utvinnas genom 
rötning av till 
exempel livsmedels-
avfall, gödsel eller 
avloppsslam.

Gemensamt 
tanklock
Gemensamt 
tanklock

BensintankBensintank

Motor

GastankGastank

GastankarGastankar

Inga 
avgaser. 
Endast 
vatten 
avges.

6,4 %
av alla

nyregistrerade  
miljöbilar januari 
till augusti 2016 

var gasbilar.

A. Vätgas och 
syre tillförs.

Elektroner

VW Golf TGI
Volvo V70 Bi-Fuel *
Skoda Octavia
VW Caddy Ecofuel
Volvo V60 Bi-Fuel
VW Eco-Up
Audi A3 CNG
Mercedes B200 NGD
Opel Zafira CNG
Skoda Citigo CNG
Mercedes E200 NGD
Hyundai IX35 FCEV  

Mest sålda gasbilar januari–augusti 2016:

* Ersätts i höst av V90 Bi-FuelKälla: BILSweden TT Nyhetsbyrån

1 086
501

341
163

103
99

82
36
31

14
11
6

Världens första
serietillverkade
vätgasbil som
går att köpa.

B. Genom en 
kemisk reaktion 
frigörs elektroner 
och bildar el som 
i sin tur driver 
elmotorn.

i bränslecellen 
 Det händer

Motorn är 
optimerad för både 
biogas (metan) och 
bensin.

GASBILAR

Jan Rapp är kirurgen som vill återanvända sopor och avfall och omvandla det till biogas. FOTO MAJA SUSLIN/TT
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Det var 2007 som Jan Rapp fick 
klart för sig varifrån gasen som 
drev allt fler stadsbussar i Stock
holm egentligen kom. Inte alls 
från några utländska fossila käl
lor, berättade en kompis, den till
verkades bara några kvarter bort. 
I Stockholm. Av matrester och det 
som rinner i avloppsledningarna. 

– Här jagade alla för att få ned 
utsläppen från vägtrafiken och så 
fanns den perfekta lösningen re
dan runt hörnet. I varenda större 
stad blir det ju massor av avfall 

som man kan göra biogas av. Och 
alla kan hjälpa till.

Man ska ju börja gräva där 
man står, brukar det heta, så Jan 
startade en insamlingskampanj 
för att ta vara på matresterna på 
sjukhuset där han jobbade. I dag 
har Landstinget i Stockholm skri
vit in i sitt miljöprogram att alla 
sjukhus ska källsortera sitt mat
avfall så att resterna kan använ
das för att producera biogas, och 
själv driver han Biogasakademin.

– Att köra på biogas är ju så 

 enkelt. En vanlig bil, inga extra 
apparater och inga sladdar. Sam
tidigt återanvänder vi sopor och 
avlopp. Det är världens smartaste 
alternativa drivmedel. 

Han får stöd av Maria Malmkvist 
som är vd på Energigas Sverige.

– Nu jobbar vi på att också an
vända all biogödsel och andra 
restprodukter från stall och lant
bruk. Målet är att användningen 
av biogas till 2030 ska uppgå till 
motsvarande 15 tera wattimmar, 

 varav tolv ska användas i  trans
port sektorn. Men det behövs en 
nationell strategi. 

Och det är här det brister tyck
er både Jan Rapp och Maria 
Malmkvist. Politikerna är otydli
ga med vad de vill och det saknas 
långsiktiga styrmedel. De fossila 
bilbränslena har relativt sett ock
så blivit för billiga, anser de, och 
biogasbilar får heller inte längre 
någon miljöbilspremie.

– Premien på 10 000 kronor 
togs bort vid halvårsskiftet 2009 
och då vände också försäljnings
kurvan för biogasbilar nedåt, 
 säger Jan Rapp och visar regist
reringsstatistiken där den uppåt
gående trenden tydligt bryts just 
det året.

Nästan i samma veva svalnade 
också intresset för gasbilar i be

gagnatledet. Priserna sjönk och 
flera bilhandlare föredrog att ex
portera dem till länder där efter
frågan var större och prisbilden 
bättre.

VW Golf TGI är i dag Sveriges 
mest sålda biogasbil men chefen 
för Volkswagen Personbilar, Sten 
Forsberg, medger att det kunde 
vara ännu bättre.

– Vi har en hemläxa att göra, 
bekänner han. Det handlar bland 
annat om vidareutbildning av 
våra säljare. Att vi även har ladd
hybrider i  sortimentet ska inte 
behöva innebära någon konflikt.

Men även Sten Forsberg efterlyser 
tydligare besked från politikerna. 
Både bilföretagen och kunderna 
vill veta vad som gäller några år 
framåt. Helst många år. Den have

FRÅN AVFALL Jan Rapp är kirurgen som de senaste tio åren 
 ägnat allt mindre tid åt stetoskop och skalpeller för att i stället lära 
folk att köra bil med full gas. Biogas.  
    – Det är världens smartaste drivmedel, säger han, men velande 
 politiker sätter käppar i hjulen.

”Sverige är bäst i världen på biogas”
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Bengt Dalström på Toyota Sverige räknar med att bränslecellsbilen, som 
drivs med vätgas, om bara några år är nere i samma pris som en hybridbil. 

FOTO HENRIK MONTGOMERY/TT

Maria Malmkvist, vd på Energigas  
Sverige.

Den perfekta 
lösningen fanns 
redan runt 
hörnet.
Jan Rapp

” Toyota satsar 
på vätgas

Tekniken med bränsleceller i bi
lar, som omvandlar vätgas till 
elektricitet, har utprovats sedan 
1992. Men till skillnad från exem
pelvis batteritekniken så har den 
hittills blivit billigare i takt med att 
den blivit bättre och effektivare.

Hyundai har sedan ett år till
baka en bränslecellsbil på mark
naden, ix35 FCV, och i  somras 
debuterade Toyotas första kom
mersiellt tillgängliga bränsle
cellsbil i samband med Almedals
veckan i Visby. 

Toyota Mirai är lika enkel att 
köra och tanka som en konventio
nell bil men släpper inte ut något 
annat ur avgasröret än ren vat
tenånga. 

– Räckvidden på en tank vätgas 
är ungefär densamma som för en 
vanlig bil och man tankar fullt på 
cirka tre minuter, säger Bengt 
Dalström. Utan några sladdar 
och kontakter och utan att behö
va släpa runt på tunga batterier. 
Man kan säga att bilen har ett 
eget kraftverk.

En bränslecell skapar sin egen 
elektricitet genom en tyst och näs
tan helt vibrationsfri kemisk reak
tion mellan vätgas och syre. Upp 
till 80 procent av den energi som 
vätgasen bär omvandlas till elek
tricitet, vilket gör tekniken ungefär 
dubbelt så energieffektiv som den 
moderna bensinmotorn. 

– Med vattenånga som enda ut
släpp plus en räckvidd och tank
ningstid som för en vanlig bil har 

bränslecellsbilen potential att på 
riktigt lösa utmaningarna med 
hållbara transporter.

Än så länge är bilarna för dyra 
för att nå ut till bredare kund
grupper men det pågår ett samar
bete mellan flera stora tillverkare 
för att pressa priserna ytterligare.

Sedan projektet inleddes 1992 har 
kostnaden för bränslecellstekni
ken sjunkit rejält – under de åtta 
år som gått sedan Toyota hade sin 
första prototyp på rull har priset 
reducerats till en tjugondel. 

– I dag är produktionen av 
bränslestacken i  stort sett ett 
hantverk medan materialkostna
den bara står för en mindre del. 
Med ökad automatisering kom
mer kostnaden sjunka ännu mer. 
Vi räknar med att priset för våra 
bränslecellsbilar om fyra år kom
mer att ligga i nivå med våra jäm
förbara hybrider.

I dag kostar en Toyota Mirai 
ungefär 66 000 euro i  Tyskland. 
Något svenskt pris på bilen finns 
inte för närvarande eftersom den 
bara kan leasas, inte köpas.

Bristen på tankställen för vät
gas är i dagsläget den största ut
maningen för bränslecellsbilens 
vidare utbredning. Infrastruktu
ren är så sakteliga under upp
byggnad och innan årets slut ska 
det finnas minst sex tankställen; 
i  Göteborg, Malmö, Sandviken, 
Mariestad och två i Stockholm.

ROLF GILDENLÖW
motor@svd.se

BILDAR VATTENÅNGA Toyota tror att 
vätgas är morgondagens bilbränsle och 
 sedan 2014 finns bilar i produktion.  
    – Nu måste vi bara ha fler ställen för att 
tanka dem, säger Bengt Dalström på Toyota 
Sverige.

rerade satsningen på E85 har ska
pat en utbredd misstro till alter
nativa bilbränslen. 

De som i dag står i begrepp att 
byta till en bil som drivs på något 
annat än bensin eller diesel vill ha 
klara besked om att tillgången på 
bränsle är säkerställd och att pri
ser och skatter inte skenar iväg. 

– Över 20 miljoner naturgas
drivna bilar i  världen visar att 
motortekniken håller. Men det är 
bara i Sverige som samma bilar 
i stället tankas med biogas gjord 
av sopor och avlopp, betonar Jan 
Rapp. Det ger både största miljö
nytta och enorma möjligheter till 
teknikexport för Sverige. Och 
Sverige är bäst i världen på bio
gas, säger Sten Forsberg.

ROLF GILDENLÖW
motor@svd.se
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Andelen biodrivmedel förväntas 
globalt sett öka bara marginellt 
och prognostiseras av Internatio-
nal Energy Agency (IEA) till cirka 
4,3 procent 2020. 

Att diesel- och bensinpriserna 
sjunker på grund av lägre råolje-
pris innebär att biodrivmedel 
blir mindre konkurrenskraftiga. 

Men även politiska styrmedel 

påverkar efterfrågan. Främst 
handlar det om inblandningskvo-
ter och skatter. Även tillgången 
på grödor som används till bland 
annat etanol påverkar prisbilden. 

I  Europa har EU-kommissio-
nen beslutat om ett tak för etanol 
som utvinns ur matråvaror, ex-
empelvis majs, vilket i praktiken 
betyder ett handelshinder mot 

USA, som är världens största ex-
portör av den typen av bilbränsle.

I USA har användningen av etanol 
som inblandning i bensin nått en 
nivå på 10 procent och mer än så 
klarar inte dagens amerikanska 
fordonsflotta rent tekniskt. Gamla 
motorer tar skada.

Därför kan man inte förvänta 

sig att efterfrågan på etanol som 
drivmedel kommer att öka i USA 
och en näring som sysselsätter 
över 84 000 personer skulle 
behöva öka sin export.

EU har till 2030 satt som bindande 
målsättning att Sverige och andra 
rika länder ska minska utsläppen 
av växthusgaser med upp till 40 
procent, baserat på 2005 års 
utsläpp.

Sveriges vision är att vi senast 
2050 inte ska ha några nettout-
släpp alls av växthusgaser och att 
fordonsflottan ska vara fossilfri 
redan 2030. 

Att Sverige ensamt ska ha 
som mål att bilparken så snart 
ska vara helt befriad från fossila 
bränslen tycker inte IEA är en 
kostnadseffektiv plan för att få 
ner de totala utsläppen. I  klar-
text, pengarna skulle kunna 
användas där de gör mer miljö-
nytta.

Sverige har under lång tid 
använt koldioxidskatt som ett 
verkningsfullt  st yrmedel . 

I  december 2015 kom beskedet 
från EU-kommissionen att man 
godkände det nuvarande svenska 
systemet med skattenedsättning 
av hållbara flytande biodriv-

medel fram till utgången av år 
2018 och för biogas till utgången 
av 2020, förutsatt att inte över-
kompensation föreligger.

ROLF GILDENLÖW

Liten efterfrågan 
på biodrivmedel
ALTERNATIVA BRÄNSLEN Globalt utgör biodrivmedel i dag 
blygsamma fyra procent av transportbränslena. I Sverige ligger 
andelen på 15 procent. Den främsta förklaringen till att det inte ökar 
snabbare är att bensin och diesel har blivit billigare

BIOBRÄNSLE

VW Golf TGI är Sveriges mest sålda bil som drivs med biogas. FOTO: ROLF GILDENLÖW

I USA har 
användningen 
av etanol som 
inblandning 
i bensin nått 
en nivå på 
10 procent.

”

FAKTA

Förnybara drivmedel 
Användandet av förnybara driv-
medel ökade även under 2015 och 
utgjorde drygt 14,9 procent av 
transportbränslena. 

Andelen låginblandad etanol 
fortsätter att sjunka med mins-
kade bensin- och E85-volymer. 

Ökningen av biodrivmedel under 
2015 är främst en effekt av att 
inblandningen av vegetabilisk olja 
i diesel ökat markant. 

Totalt registrerades 31 325 miljö-
bilar i Sverige under årets första 
sex månader. Det motsvarar 
16,7 procent av det totala antalet 

nya fordonsregistreringar.

De allra flesta drivs med diesel 
men har så låga utsläpp av kol-
dioxid att de klarar den svenska 
miljöbilsgränsen. 

Näst vanligast är bilar med 
 någon form av hybrid teknik.

Drygt 2 000 av de registrerade 
miljöbilarna är certifierade för 
gasdrift. Försäljningen av bilar för 
etanolbränslet E85 tycks helt ha 
avstannat – endast 381 bilar 
 registrerades under perioden 
 januari–juni 2016.
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Privatleasing från

4.995 kr/mån
Just nu ingår: » Elektrisk baklucka 

» Offroadpaket » Dragkrok  
» 7-vxl S Tronic » Parkeringsvärmare 

Övrigt utrustad med:  
» Aluminiumfälgar 19" » Xenon Plus  

» Sportstolar tyg/läderklädsel    
 » Parkeringssensorer fram och bak 

Audi Q5 2.0 TDI 190 hk quattro®

Offroad Edition    

Bränsleförbr. bl. körning 5,7 l/100 km. CO₂ 149 g/km. Miljökl. EU6. Audi Privatleasing 36 mån, 1.000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- 
och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Gäller endast lagerbilar.

Audi Q5. Extraladdad.

audistockholm.se

Boka på svd.se/accent 
Fler spännade erbjudanden finns att upptäcka på SvD accent: Kurser • Mat&Vin • Konst • Upplevelser • Resor

Allt detta ingår:
• Parkettplats i kategori A
• Garderob
• Program
• Ett glas mousserande vin och chokladbit
• Efterföljande samtal på scen med SvD:s teaterkritiker  

Lars Ring, Vanna Rosenberg och Rachel Mohlin

En stjärnspäckad show
Välkommen till anrika Oscarsteatern för en glädjefylld 
eftermiddag och kväll i mörka november. Gräddan av 
artister, dansare och musikanter bjuder oss på skratt, 
skönsång och glänsande showglädje.

Möt några av Sveriges främsta underhållare; Robert Gustafsson, Sanna 
Nielsen, Dan Ekborg, Vanna Rosenberg, Rachel Mohlin och Kim Sulocki. 
Bakom showen står rutinerade revyrävar som Calle Norlén som huvud-
författare och regissören Edward af Sillén. Tillsammans skapar de magi. 

Vi samlas i Guldfoajén och njuter av ett glas mousserande vin och en god 
chokladbit. Efter föreställningen får vi lyssna till ett spännande samtal 
på scenen mellan SvDs teaterkritiker Lars Ring, skådespelarna Vanna 
Rosenberg och Rachel Mohlin som talar om det stora, svåra, magiska 
och härliga med show och revy.

Evenemanget är speciellt framtaget för SvD accent och går av sta-
peln söndagen den 13 november kl 14.15 – cirka 19.30 och kostar 
800 kr. Antalet platser är begränsat. Boka på SvD.se/accent eller ring 
Oscarsteatern på 08- 20 50 00 och uppge då SvD accent.
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Njae – nej. Så har nog diskussio
nerna gått hos många tjänstebils
köpare när tanken på att skaffa 
en ren elbil har slagit dem. 
 Anledningen till oron: Räck
viddsångest. Länge tycktes tio 
mil vara maximal räckvidd på de 
annars fascinerande tysta och 

(för tjänstebilsåkare) billiga bil
arna. 

Som om flöt det diesel i bil
direktörernas blodomlopp. 

Batterierna blev bättre,  med 
eventuell hastighet av en trött 
mopeds. Nu ska officiellt en 
eGolf kunna gå 19 mil, en Nissan 

Leaf runt 25 mil, Renault Zoe 24 
och BMW:s futuristiska i3 upp 
mot 30 mil. Om man använder 
den så kallade NEDCstandarden 
– ett sätt att räkna på utsläppen 
för en europeisk medelbil. En 
vanlig höstdag i den svenska 
verklig heten är det tyvärr kor
tare. 

Men så har vi undantaget, som 
alla pratar om. 

Tesla. 
I augusti uppgdaterades  Model 

S i versionen P100D och fick en 
räckvidd på 60 mil. 

Så, är då loppet kört för de vanliga 
biltillverkarna? 

Nej inte alls, sedan något 
halvår tycks polletter ha ramlat 
ner med ett öronbedövande 
skrammel i   bilindustrins 
styrelse rum. Bildirektörer som 
andats diesel ångor i decennier 
har plötsligt blivit elbilskramare 
– på riktigt. Och mycket av 
utvecklingen drivs av rädsla för 
Teslas volymbil,  Model 3, en 

mellan klassbil som ska lanseras 
nästa år med räckvidd på 35 mil 
(antagligen längre) och pris på 
strax under 300 000 kronor. 

Så till det viktiga: Det är då det 
väntas vinster på elbilsförsälj
ning, och det stora slaget om 
el bilen börjar.  

Enligt källor till nyhetsbyrån 
Bloomberg ska Mercedes inom 
kort starta ett nytt undermärke 
med enbart elbilar. I detta ska det 
finnas två sportiga suvar och två 
sedanmodeller inom tre år. Det är 
en dramatisk kursändring jämfört 
med bara för ett år sedan, då 
Daimlers vd Dieter Zetsche häv
dade att det räckte (med den bil
ligare lösningen) att bygga in 
 batterier i existerande bilar. 

Redan vid månadsskiftet ska 
Mercedes visa upp en ny elbil 
i Paris.

BMW vill inte vara sämre. 
Enligt Handelsblatt förra veckan  
kavlar just nu BMW:s vd Herbert 
Müller upp ärmarna och gör en 

De vanliga biltillverkarnas skräck, Tesla Model 3, är en mellanklassmodell som ska kosta runt 300 000 kronor och kunna gå 35 mil på el. FOTO: TESLA

NY ENERGI Elektrifieringen av bilindustrin tar just nu bamsekliv 
framåt. Och flåsar Tesla i nacken. På Parissalongen i slutet av 
 september får vi se flera viktiga elbilar. Men först om ett par år står 
det stora slaget om elbilsköparna. Då är utgången helt oviss. 

JONAS FRÖBERG

PERSPEKTIV

Industrin som 
väcktes av Tesla

PERSPEKTIV
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Volkswagen ska presentera sin eldrivna konceptbil under Paris-mässan i början av oktober. FOTO: VOLKSWAGEN

Porsche Mission E lanseras om ungefär fyra år och ska vara företagets ”Tesladödare”. FOTO: JENS MEYER/AP

BMW i3 ska officiellt kunna gå 
30 mil. FOTO: BMW

Nissan Leaf, går runt 25 mil. FOTO: JESSICA GOW/TT Opel Ampera-e med räckvidd på 30–40 mil. FOTO: TT E-Golf med el för ca 19 mil. FOTO: M HJALMARSON NEIDEMAN

stor omstrukturering av led-
ningsgruppen för att påskynda 
elektrifieringen. Enligt källor ska 
nu både 3-serien och den mindre 
 suven X4 elektrifieras inom kort 
– som kraftfulla tillägg till deras 
i-serie. BMW:s ledning uppges 
inte ens ha tid att åka till Paris-
salongen på grund av alla elbils-
frågor på hemmaplan. 

Även Volkswagen, som ansågs 
ligga långt efter, har nu ett sten-
hårt mål – ”Strategy 2025” då en 
fjärdedel av bilarna ska vara elek-
trifierade. Mitt i dieselgatehante-
ringen utvecklas tre nya elbils-
plattformar för ett 30-tal modeller.  

VW:s märkeschef Herbert 
Diess lade nyligen ut texten i tyska  
Wirtschaftswoche och berättade 
att han ska visa upp en elbil i Golf-
storlek, med räckvidd på ”mellan 
40 och 60 mil” i Paris. Den ska 
 enligt Diess komma i produktion 
2018 eller 2019. 

Sedan kommer en ”city-suv”, 
en kupémodell och en efterföljare 

till arbetshästen Caddy. Även en 
eldriven variant av lyxbilen Phae-
ton är på gång. Och naturligtvis 
kommer tekniken att användas 
i koncernens alla bilar – i allt från 
Skoda till Audi. 

Då framstår nästan Volvo Cars 
vd Håkan Samuelsson uttalande, 
som även det var en total kurs-
ändring, om att Volvo ska lansera 
två elbilar runt 2019 som ljumt. 
Samuelsson planerar en stor 
elbil med räckvidd på runt 60 mil 
baserad på den SPA-plattformen 
och en mindre på runt 40 mil.

Men det händer även saker i nutid: 
GM har spurtat som en 100-meters-
löpare inför målsnöret och lanse-
rar redan i år nya Chevrolet Bolt 
hos återförsäljare i USA.  Med en 
räckvidd på 38 mil och pris efter 
rabatter på knappt 320 000 kronor, 
innebär det att den är något 
dyrare, men också har längre räck-
vidd än nya Tesla Model 3. Och att 
den lanseras tidigare, vilket är en 
nesa för Tesla. 

Ännu mer intressant för oss 
i  Sverige är Bolts kusin Opel 
 Ampera-e, som byggs på samma 
teknik. Bilen som är en praktisk 
allroundbil på 4,17 meter visas 
upp i Paris, och får en officiell 
räckvidd (enligt den europeiska 
NEDC-körcykeln) på drygt 40 
mil. 

I Opels pressmeddelande från 
den 13 september betonas dock 
att den verkliga körsträckan i 
vardagskörning blir drygt 30 mil. 
Ampera-e blir ett väl litet men 
ändå reellt alternativ för många 
tjänstebilsåkare när den lanseras 
under våren 2017. 

Till sist – en liten fingervisning om 
läget just nu: nya, uppdaterade 
Teslas Model S P100D kan gå 60 
mil på en laddning och gör 0 till 
100 kilo meter i timmen på 2,5 sek-
under.

Den lanseras nu.  
Låt oss för skojs skull jämföra 

med sportbilstillverkaren Pors-
ches ”Tesladödare” Mission E 

som visades upp på Frankfurt-
salongen i fjol. Med en räckvidd 
på runt 50 mil gör den gör 0 till 
100 kilometer i timmen på 3,5 
sekunder. 

Den lanseras ”omkring år 
2020”.

Och det blir åren runt 2020 som 
vinnarna i elbilsrejset kommer att 
koras. Och här är faktiskt ännu 
utgången helt oviss. Kanske har 
Porsches ingenjörer spurtat än 
mer då. 

Låt oss också komma ihåg att 
utvecklingen inte bara drivs av 
miljöbarmhärtighet: Både hot 
om böter från EU – om bilflot-
torna har för många diesel- och 
bensin modeller – och en  insikt 
att man börjar nå vägs ände med 
(ekonomiskt hållbar) rening av 
diesel motorer spelar stor roll. 

Det är ingen nackdel. 

Då framstår 
nästan Volvo 
Cars vd Håkan 
Samuelsson 
 uttalande om 
att Volvo ska 
lansera två 
elbilar runt 
2019 som ljumt.

” 

Jonas Fröberg är SvD:s motor-
skribent. jonas.froberg@svd.se
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ELBILAR

Ladda bilen gratis 
kostar dig en slant

Det svenska regelverket har inte 
riktigt hängt med när allt fler kör 
elbilar och hybrider i tjänsten 
och laddar batterierna både 
hemma, på jobbet och utefter 
färdvägen. Ibland betalar arbets
givaren för elförbrukningen både 
på jobbet och vid bostaden och 
i andra fall betalar den anställde 
själv för laddningen hemma. 

När det gäller Teslas egna 
laddstationer, så kallade super
chargers, betalar varken den an
ställde eller arbetsgivaren för 
den el som förbrukas. Den bjuder 
Tesla Motors  på. Än så länge.

Men ingenting är gratis här i värl
den, resonerar man på Skatte
verket, inte ens el från Tesla. Den 
har förstås räknats in i bilens pris. 

– För att undvika att en förmån 
uppstår måste den anställde själv 
betala ett marknadsmässigt pris 
för elen uppräknat till 120 pro
cent, enligt Skatteverkets rätts
lige expert Yngve Gripple.   

Om däremot företaget, direkt 
eller indirekt, bekostar laddnin
gen är det en förmån som ska 
 beskattas, då i stället baserat på 
120 procent av värdet för elen.

Om föraren inte betalar allt 
drivmedel går det heller inte att 
göra några avdrag  eller få skatte
fri ersättning för tjänstekörning
en. 

– Får du ersättning från arbets
givaren när du laddar tjänste
bilen hemma ska den normalt 
skattas som lön, säger Yngve 
Gripple, eftersom den vanliga el
räkningen till bostaden inte är 
tillräcklig för att redovisa utlägg 
till arbetsgivaren.

Han utesluter inte att ett sepa
rat underlag från exempelvis en 

laddbox, som registrerar för
brukningen, skulle kunna godtas. 
Där är man inte riktigt än.

– Däremot behöver man inte 
skatta för laddboxen även om 
före taget betalar. Den ses som en 
del av den miljörelaterade för
dyring som undantas vid beskatt
ningen.

Enligt Skatteverket ska alltså den 
el som arbetsgivaren tillhanda
håller beskattas till marknadsvär

det uppräknat till 120 procent, 
vilket förstås kan te sig lite knepigt 
när kWhpriset fluktuerar. Elpriset 
hemma, på jobbet och vid vanlig 
laddning respektive snabbladd
ning kan skilja sig  rejält. 

– Laddning vid bostaden är för 
de flesta det naturliga sättet att 
ladda och det talar för att mark
nadsvärdet kan grundas på vad 
elen kostar hemma, enligt Yngve 
Gripple. Och arbetsgivaren har 
en skyldighet att se till så att för
månen registreras och redovisas. 
Saknas mätare får man göra 
 manuella noteringar. 

Den som har en Tesla som för
månsbil har en för märket unik 
möjlighet att ladda batterierna 
gratis vid Tesla Motors egna ladd
stationer, men trots att då inte 
heller arbetsgivaren betalar sepa
rat för elen ska den beskattas som 
en bränsleförmån. Ansvaret för 
detta vilar på arbets givaren.

– För den som kör en Tesla är 
det arbetsgivarens avtal och betal
ning för bilen som gör det möjligt 
att ladda gratis, menar Gripple. 

Visserligen har Teslas ägare Elon 
Musk deklarerat att kunderna 
snart måste börja betala för den el 
man ”tankar”, men till dess ska det 
ses som en förmån som ska 
 beskattas (enligt inkomstskatte
lagens kapitel 61.)

Eftersom det är arbetsgivaren 
som beslutar om förmånsbil och 
bekostar bilen, och därigenom 
drivmedlet, är det också arbets
givarens skyldighet att ha rutiner 
så att både laddning och tank
ning av annat bränsle noteras 
och redovisas som drivmedels
förmån för den anställde. 

– Men om den anställde laddar 
bilen gratis utan att arbetsgiva
ren är inblandad, vid exempelvis 
ett köpcentrum, är det ingen 
skatte pliktig förmån, påpekar 
Yngve Gripple.

Då är gratis verkligen gratis.
ROLF GILDENLÖW

motor@svd.se

FAKTA

*Inkomstskattelagen 
kapitel 61.
10§ Om det i bilförmånen ingår 
förmån av drivmedel för för

månsbilen, ska denna förmån 
 beräknas till marknadsvärdet 
multiplicerat med 1,2 av den 
mängd drivmedel som kan antas 

ha förbrukats för för
månsbilens totala 
körsträcka under 

den tid den skattskyldige har 
 varit skattskyldig för bilförmå
nen. Om han gör sannolikt att den 
mängd driv medel som han har 
förbrukat vid privat körning är 
lägre, ska marknadsvärdet för 
drivmedels för månen sättas ned 
i motsvarande mån. 

11§ Om den skattskyldige lämnar 
ersättning för bilförmånen, ska 
förmånsvärdet beräknas till vär
det för förmånen enligt 5–10§§ 
minskat med vad han betalat.  
Om den skattskyldige haft bilför
mån bara i ringa omfattning ska 
förmånen värderas till noll. 
Lag (2007:1419).

Den som kör en Tesla kan ladda gratis i märkets egna så kallade super
chargers. Tesla Motors bjuder. Men även det kan vara en förmån som ska 
beskattas. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

procent av värdet för elen du 
 laddar din tjänstebil med ska 
 förmånsbeskattas.
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Får du ersätt-
ning från 
arbets givaren 
när du laddar 
tjänste bilen 
hemma ska den 
normalt skattas 
som lön.
Yngve Gripple, Skatteverkets 
rätts lige expert. 

” 

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

BESKATTNING Att ladda tjänstebilen 
 gratis kan vara en förmån som ska beskattas. 
Det hävdar Skatteverkets rättslige expert 
Yngve Gripple. Det gäller även om du kör en 
Tesla och laddar fritt i deras  superchargers. 
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BIL OCH MILJÖ

TYCKER TILL När remissvaren på den så kallade Bonus malus- 
utredningens förslag landade i regeringens brevlåda i mitten av 
 augusti var formuleringarna ungefär som förväntat. Mestadels 
 negativa. Fast av helt olika skäl.

Ris och ros till bonus och malus

Den så kallade Bonus malus- 
utredningen föreslog i  våras ett 
nytt beskattningssystem för nya 
personbilar, lätta lastbilar och 
lätta bussar. Bonus ska ges till 
den som kör bilar med mycket 
låga utsläpp medan de som kör 
bilar med högre utsläpp drabbas 
av malus i form av kraftigt höjd 
fordonsskatt.

För bilar som inte släpper ut 
någon koldioxid alls uppgår 
bonusen till 60 000 kronor 
medan bilar som släpper ut högst 
35 gram per kilometer får 45 000 
kronor. För bilar som släpper ut 
högst 50 gram blir bonusen 
35 000 kronor.

Malusdelen av fordonsskatten 
ska vara högre under de tre första 
åren från det att fordonet tas 
i trafik. För bensin- och dieselfor-
don blir då skatten 80 kronor per 
gram koldioxid över 95 gram. 

För fordon som väger mer 
eller mindre än 1 392 kilogram 
görs en viktjustering uppåt eller 
nedåt av koldioxidkomponenten. 

Miljötillägget för dieseldrivna 
fordon tas bort om utsläppsklass 
Euro 6 uppfylls.

BIL SWEDEN
Bil Sweden, som representerar 
bilindustrin, skriver i sitt svar att 
förslaget är kraftigt överfinansi-
erat, vilket innebär ytterligare 
en  i  raden av alla omotiverade 
och osammanhängande skatte-
ökningar på bilismen.

Att supermiljöbonusen höjs är 
bra, skriver vd Bertil Moldén, 

men trappstegsmodellen utan 
hänsyn till storlek kan ge kon-
stiga effekter på marknaden. 
Man hade hellre sett ett linjärt 
system utan trappsteg.

Bil Sweden tycker också att 
förslaget om en kraftig höjning 
av fordonsskatten under bilens 
tre första år är en märklig  modell. 
Förslaget riskerar att dämpa för-
nyelsen av fordonsparken, vilket 
är kontraproduktivt mot sam-
hällsmålen.

2030-SEKRETARIATET
2030-sekretariatet, som följer 
upp regeringens beslutade mål 
att ge Sverige en fossiloberoende 
fordonsflotta till 2030, anser att 
utredningens förslag slår undan 
benen för omställningen till för-
nybart bilbränsle. 

Ersätt utredarens ensidiga 
 fokus på vad som kommer ur 
 avgasröret med bilens faktiska 
klimat påverkan, skriver man. De 
anser att biogas- och etanolbilar 
är förlorare i det föreslagna syste-
met. Den slutliga utformningen 
bör enligt 2030- sekretariatet slå 
fast steg visa skärpningar vart 
tredje år.  Bonus  malus-metodiken 
förmår inte ensamt leverera hela 
omställningen, utan behöver 
kompletteras med skärpta regler 
bland annat kring bilars verkliga 
hälso påverkande utsläpp, buller 
och säkerhet.

VOLVO CARS 
Volvo Cars är på flera punkter 
kritiskt till utredningens förslag. 
Man är enligt företagets pressta-
lesperson Stefan Elfström visser-
ligen positiv till ett system som 
bidrar till en förnyelse av for-
donsparken och därmed till en 
minskad miljö påverkan, men vill 
att Sverige väntar med att införa 
ett nytt system tills den nya EU-
körcykeln är på plats i september 

2017. Det skulle ge Sverige ett 
långsiktigt stabilt regelverk som 
harmoniserar med EU, enligt 
Volvo.

Hos Volvo tycker man också 
att det är bra att bygga vidare på 
dagens styrmedel med super-
miljö bilspremie och koldioxid-
differentierad skatt. Till skillnad 
från utredningen, vill man att 
hela fordonsflottan omfattas av 
ett bonus-malussystem, i stället 
för utredningens förslag om en 
förhöjd skatt på nya bilar de tre 
första åren. Det skulle riskera att 
bromsa upp förnyelsetakten av 
fordonsparken, enligt Volvo 
Cars.

Det föreslagna systemet riske-
rar att driva marknaden mot 
mindre och enklare bilar, anser 
man, då ny teknologi och nya 
säker hetsinnovationer oftast 
intro duceras i  större bilar. 
 Svenska konsumenter riskerar 
att få tillgång till ny teknik senare 
än andra marknader.

VOLKSWAGEN SVERIGE
Volkswagen Sveriges vd Sten Fors-
berg anser att Bonus malus-utred-
ningens förslag borde ha fått en 
tydligare inriktning mot att uppnå 
2030-målet om en fossil oberoende 
fordonsflotta. I den meningen är 
förslaget en besvikelse.

Han befarar att det leder till att 
begagnade bilar med låga utsläpp 

fortsätter att exporteras ur Sve-
rige eftersom förslaget saknar en 
stimulans av klimateffektiva bilar 
på begagnatmarknaden.

Sten Forsberg är också kritisk 
till att förslaget inte stärker gas-
bilarnas roll, som ju också bidrar 
till ökad andel ickefossila fordon. 
I praktiken innebär förslaget att 
gasbilarnas framtid nu är helt 
beroende av riksdagens förläng-
ning av det reducerade förmåns-
värdet. En mer långsiktig idé om 
hur gasbilarna ska gynnas 
saknas, påpekar han.

MOTORBRANSCHENS 
 RIKSFÖRBUND
Tommy Letzén, vd för Motor-
branschens Riksförbund, MRF, 
skriver att organisationen är kri-
tisk till att nyare och därmed 
renare bilar ska straffbeskattas. 
Hela systemet tappar trovärdig-
het om man överfinansierar det 
genom kraftigt ökade skatter.

Ogenomtänkt och kontrapro-
duktivt, hävdar han. Det svenska 
samhället behöver en välstånds-
byggande mobilitet. 

POWER CIRCLE
Power Circles vd Olle Johansson 
tycker att förslaget från utreda-
ren är mer ambitiöst än han hade 
förväntat sig, särskilt som eldrift 
prioriteras. De beloppsgränser 
som föreslås är faktiskt högre än 
vad man själva föreslagit.

En rimlig åtgärd från ambiti-
ösa politiker vore att redan från 
2017 införa bonus-delen och att 
införa malus-delen 2018, skriver 
Olle Johansson.

YNNOR
Ronny Svensson, vd för kunskaps-
företaget Ynnor, som är expert på 
tjänstebilar och vagnparkslös-
ningar, är i sitt remissvar kritisk 
till både regeringens förutsätt-
ningar för Bonus malus-utred-
ningen och utredningens förslag.

Ynnor avstyrker utredningens 
förslag att behålla systemet med 
viktbaserad fordonsskatt och att 
vid beräkning av storleken på 
 bonusen göra skillnad på om 
bonusen ska betalas ut till en pri-
vatperson eller ett företag. 

Ynnor anser dessutom att 
regeringen bör beakta utredning-
ens farhåga om risken för ökad 
import av  bilar som är mer än tre 
år gamla och se över konsekven-
serna av att begränsa den höjda 
fordons skatten för lätta lastbilar 
till tre år.

MOTORMÄNNEN
Fredrik Daveby, som är vd för 
 Motormännen, skriver att ökade 
kostnader drabbar dem som har de 
äldsta bilarna och den minsta möj-
ligheten att byta till nya. Han 
menar också att det finns trafik-
säkerhetsrisker med det föreslagna 
systemet eftersom det troligen 
kommer att driva på försäljningen 
av mindre säkra småbilar.

ESV
Ekonomistyrningsverket, ESV, 
avstyrker utredningens förslag. 
föreslås i stället en högre beskatt-
ning av drivmedel för att uppnå 
utredningens mål om minskade 
koldioxidutsläpp. Det finns enligt 
ESV tveksamheter kring hur kor-
rekta de uppmätta koldioxid-
värdena är som ska ligga till 
grund för en malus. Det finns en 
överhängande risk för att de bilar 
som erhåller förslagets komplet-
terande bonus kommer att gå på 
export till utlandet efter några år.

ESV menar att utredningens 
förslag om en förhöjd fordons-
skatt blir ett trubbigt styrmedel 
för att minska utsläppen av koldi-
oxid och andra miljöfarliga par-
tiklar. I stället bör koldioxidskat-
ten höjas, då det skulle påverka 
nybilsköparna, den befintliga for-
donsparken och körsträckorna. 
Det ger fördelar för rena elbilar, 
eftersom de till skillnad mot öv-
riga fordon inte skulle påverkas 
av skattehöjningen.

ROLF GILDENLÖW

Svenska 
 konsumenter 
riskerar att få 
tillgång till ny 
teknik  senare 
än  andra.
Stefan Elfström,  
presstalesperson, Volvo Cars

”

Förslaget från 
utredaren är 
mer ambitiöst 
än jag hade för-
väntat mig.
Olle Johansson,
vd Power Circle
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Förslaget leder 
till att begagna-
de bilar med 
låga utsläpp 
fortsätter att 
exporteras ur 
Sverige.
Sten Forsberg,  
Volkswagen Sverige.
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Systemet 
 kommer troli-
gen att driva på 
försäljningen av 
små, mindre 
säkra, bilar.
Fredrik Daveby, 
vd Motormännen
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Med över 50 000 artiklar på beställningslistan är 
 Martin & Servera  Sveriges ledande restaurang- och 
 storköksspecialist. Företaget finns över hela landet med 
fyra stora lager och ett 20-tal försäljningskontor. 

Ronny Bergström, Fastighetschef, Martin & Servera

Företaget som är on call från 
Trelleborg till Karesuando 

Vill ni ha full 
kontroll på
era fordons- 
kostnader?

HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSK VAGNPARKSFINANS

Arbetsmiljön i fokus 
I vagnparken har Martin & Servera ca 300 personbilar som administreras 
av Svensk Vagnparksfinans i en operationell leasing.

”För våra säljare så är det en arbetsmiljö-
fråga”, säger  Ronny Bergström, Fastighets-
chef på Martin & Servera.  
”Det ska vara hög komfort, Volvo On call 
är viktigt liksom blåtandshandfree.  

Allt som behövs i tjänsten ska ingå i bilen.” 
 
Mycket mindre administration
”Vi hade för några år sedan tre leasingbolag efter en sammanslagning av 
företagen Martin Olsson och Servera. Det var mycket administration  
kring bilarna. Då träffade vi Svensk Vagnparksfinans som presenterade 
en mycket  genomtänkt lösning. Tidigare hade vi en heltidstjänst på 
 hanteringen av tjänstebilarna men nu klarar vi av det på  avsevärt 
mindre tid.”

Funktionen är prio ett
“En komplett lösning som Svensk Vagnparksfinans tillhandahåller inne-
bär många fördelar. Ett exempel är systemet för att dela fakturering för 
drivmedel. Föraren  rapporterar sin körjournal i ett webbsystem och sedan 
får föraren en faktura för sina privatmil och företaget för tjänstemilen. 
För oss är funktionerna och systemen prio ett men som en bonus har det 
 dessutom blivit billigare för oss.”

“Vi är nöjda med 
samarbetet

Smidiga system underlättar hanteringen
”Vi använder oss av Svensk Vagnparksfinans alla webbsystem.  
I Autodisc ser vi våra kostnader specificerade så som vi önskar och kan 
enkelt ta ut rapporter. Jag lägger smidigt in en ny bilorder i systemet 
Bilbeställning vilket även underlättar när föraren ska hämta sin nya bil.” 

Nöjda med samarbetet
”Sammanfattningsvis så har vi minskat både administrationen och  
kostnaden kring våra företagsbilar. Vi har ett väl fungerande samarbete 
med Svensk Vagnparksfinans. De är personliga, enkla att få kontakt med 
och vi får alltid snabb service”, avslutar Ronny.

Läs mer och se film på volvofinans.se/svpf

”Fler och fler företag föredrar bekvämligheten med operationell leasing samtidigt som det 
tryggar fordonskostnaderna. Med en operationell leasingform tar vi hand om finansiering, 
administration och förvaltning av företagets bilpark och garanterar restvärdena. Ni får fasta 
kostnader på service, reparationer och däck och får en möjlighet att göra rättvisa jämförelser 
mellan bilar och vad de faktiskt kostar att inneha. Vi är duktiga på TCO (Total Cost of 
Ownership) och har lång erfarenhet av hantering av vagnparker. Svensk Vagnparksfinans 
finansierar och administrerar alla bilmärken. Välkommen in på volvofinans.se/SVPF 
för att läsa mer. Eller ring mig på 0708–53 22 86.” 
 
Erik Bergsten, Key Account Manager, Svensk Vagnparksfinans

Martin & Servera
Familjeägd grupp av företag 
Omsättning 13 miljarder
3 000 anställda
20 000 kunder
Vagnparken: 300 personbilar, operationell leasing via Svensk Vagnparksfinans

Som en bonus har det
dessutom blivit billigare
för oss

Ett affärsområde inom Volvofinans Bank
SVENSK VAGNPARKSFINANS
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Bilen i den klassiska filmen Bullitt 
från 1969 är en Ford Mustang 
GT390 med en V8-motor på 325 
hästkrafter. Bilen jag kör är också 
en Mustang GT men med en 
V8-maskin på 421 hästkrafter 
under den väldiga huven.

Att filmbolaget inte valde den 
muskulösare GT550-modellen 
förklarades med att ”en snut inte 
har råd med en sådan bil”. Det 
hade kanske inte filmbolaget 
heller för man införskaffade bara 
två bilar till de spektakulära 

inspelningarna, där man inte 
hade dagens möjligheter att 
trickfilma. Flygturerna över 
backkrönen i San Fransisco gjor-
des således på riktigt och hastig-
heterna var ibland uppe i  180 
kilometer i timmen.

Även om Steve McQueen var 
en begåvad bilförare så var det 
stuntmannen Bud Ekins som 
utförde de mest hisnande 
numren. Det är väl tveksamt om 
dagens Mustang GT klarat den 
misshandeln. Det var mer järn-

vägsräls i 60-talsbilen än i dagens 
lättviktsbygge.

Bilen jag rattar är den sjätte 
generationen av Ford Mustang 
sedan världspremiären 1964. 
I USA släpptes den här upplagan 
redan 2014 men till Europa kom 
den först i höstas. 

Bilens comeback i Europa orsakade 
rusning till Ford-handlarna. Inte 
minst i Sverige där det på bara 
några månader såldes fler Mustang 
per capita än i något annat land. 
Och 20 procent av dem rullar som 
tjänstebilar. Främsta förklaringen 
är förstås prislappen – en super-
sportbil under 400 000 kronor 
är rena rama reapriset. För-
månsvärdet för den som kör 
den i tjänsten är bara några 
hundralappar högre per 
 månad än för den nya företags-
favoriten Volvo V90 D4. 

Men så var det förstås det här 
med bensinnotan. Kör du 1 500 
mil om året privat så kostar 
enbart soppan dig över 2 000 
kronor i månaden.

Uppfyller den förväntning-
arna då? Absolut – om man väljer 
V8-versionen. Mer plats åt 
motorn än åt människan är 
känne tecknande för en super-
sportbil. Liksom en kortslagig 
sex stegad manuell växellåda och 
drivning på bakhjulen.

Vill du reta grannarna kopplar du 
in Launch Control, trycker gasen 
i botten, låser framhjulen via Line 

Lock – och släpper kopplingen. 
Resultatet blir ett väldigt 
moln av gummirök ur 
 vilket du drar iväg till 
100 kilo meter i timmen på 
4,8 sekunder. 

Nya Mustang har 

fått en vridstyvare kaross, indivi-
duella hjulupphängningar och 
moderna elektroniska säkerhets-
system. Den har klart bättre kör-
egenskaper än föregångaren och 
är tämligen lätthanterad, när 
man väl vant sig vid den lite bru-
tala kopplingen. 

Men visst känner man sig som 
ett miljösvin. Förbrukningen 
hamnade på 1,37 liter milen – 
dock förvånande nära fabrikens 
egna uppgifter – och CO2-utsläp-
pen ligger skyhögt över anstän-
dighetsgränsen.

Det finns ett vettigare motor-
alternativ. En fyrcylindrig maskin 
på 2,3 liter och 317 hästar. Drar 
”bara” 0,8 liter per mil. Fast 
handen på hjärtat, blir inte det 
lite som att be Vikingarna spela 
”Highway to Hell” eller låta Björn 
Ranelid vikariera för Zlatan?

ROLF GILDENLÖW

VRÅLÅK Tänk om Steve McQueen haft den 
här apelsinfärgade tjänstebilen i stället för 
sin mögelostgröna Mustang GT390 i rollen 
som polischefen Frank Bullitt. Fast då hade 
 kanske filmhistoriens mest berömda biljakt 
blivit bara hälften så lång.

SPECIFIKATIONER

BILTEST

En tjänstebil för McQueen
Nya Mustang GT skapade rusning till Fords svenska återförsäljare, som sålde bäst i Europa. Och 20 procent av bilarna köptes av företag.  
FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Ford Mustang GT V8 
Bränsle: Bensin
Kalkylpris: 392 000 kr
Förmånsvärde/år: 57 800 kr
Bränslepris/liter: 13,20 kr
Förbrukning/mil: 1,35 liter

Företagskalkyl:
TCO (ex bränsle): 11 250 kr
Bränsleersättning tjänstemil: 
1 188 kr
Sociala avgifter bilförmån: 1 541 kr

Totalkostnad/månad: 13 979 kr
Förarkalkyl:
Förmånsvärde brutto: 4 817 kr
Förmånsvärde netto: 2 408 kr *
Drivmedel i tjänsten: 1 040 kr ** 

Drivmedel privat: 2 228 kr
Totalkostnad/månad: 5 676 kr
*50 procent marginalskatt
**efter bränsleersättning

TCO (Total Cost of Ownership) 
 beräknat på 36 månader, 1 500 
mil/år i tjänsten, 1 500 mil/år 
privat , ränta 4 procent.
Källa: Ynnor Tjänstebilsfakta

FORD MUSTANG 
GT V8

Körkänsla/användbarhet     

4 Mäktig maskin med härligt 
vridmoment och maffigt 

ljud. Baksäte finns, men egentli-
gen är detta en tvåsitsig bil.

Säkerhet

4 Ford Mustang är ännu inte 
testad av Euro NCAP men 

förra året fick den fem stjärnor 
av amerikanska NHTSA. Krock-
kuddar, knäkrockkudde på förar-
plats och rundslagningsgardiner. 

Ekonomi för förare

3 Fabrikens förbrukningssiff-
ror per mil stämmer rätt 

bra. Några hundralappar dyrare 
per månad i förmånsvärde än för 
den förväntade tjänstebilsfavori-
ten Volvo V90. Men bensinnotan 
för privatkörning blir hög.

Ekonomi företaget

2 Även om inköpspriset inte 
är hårresande högt och 

restvärdet sannolikt blir bra så är 
Ford Mustang dyr i drift.

Helhet

4 Tuff på garageuppfarten, 
kul att köra och förmodat 

het på andrahandsmarknaden. 
Bra pris för biltypen. Fast egentli-
gen en opraktisk miljöbov.

Steve McQueen i ”Bullitt”, 1968.
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De kända linjerna bryts enbart av fallskärmskonstruktionen baktill när bubblan sätter nytt fartrekord. FOTO: VW

Snart ska det gå att köra de 60 
milen mellan Vännäs och Kiruna 
med laddningsbara bilar. FOTO: VW

Ford är först med autobroms för större 
kommersiella fordon. FOTO: FORD

Världens snabbaste VW-bagge 
REKORD Det här är världens snabbaste Volks
wagen Beetle. 328 kilometer i timmen noterades 
på Great Salt Lake i Bonneville, Utah, USA. Men så 
fick också baggen hjälp av 550 hästar. TSImotorn 
på 2,0 liter hade försetts med en större turbo, spe
cialgjorda kolvar och kamaxlar och ett modifierat 

topplock.  Bilen försågs även med speciella däck 
som skulle klara färden på den gamla sjöbottnen, 
som är täckt av salt. Nej, det är inte en extra motor 
som sticker ut där bak utan två fallskärmar som 
hjälpte till att bromsa bilen efter det att hastighets
rekordet  säkrats. 

60 mil för 
elbilar i norr
LADDAT Nu ska det bli möjligt 
att köra laddningsbara bilar de 
60 milen mellan Vännäs och 
Kiruna. 25 laddställen i Norrbot
ten och Västerbotten ska finan
sieras av ”Stolpe in för Stad och 
Land”, som koordineras av Bio
Fuel Region AB och som får hälf
ten av pengarna från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. 

Projektet omfattar fem snabb
laddare, 16 semisnabba laddare, 
två normalladdare och två 
bussladdare. Satsningen beräk
nas kosta 24,4 miljoner. 

Flera av stationerna kommer 
att förses med solceller.

Bromsar för 
fotgängare
STÖRRE TRYGGHET Nu lanse
rar Ford aktiv inbromsning med 
fotgängar avkänning för Ford 
Transit och Transit Custom. 
Funktionerna innebär att fordo
net kan upptäcka fotgängare och 
bromsa automatiskt, om föraren 
inte hinner reagera.

Fotgängaravkänning utveck
lades först för personbilar. 
Tjänsten hämtar information 
från en radar, placerad vid for
donets stötfångare, men även 
från en kamera vid vindrutan. 
En databas med olika former av 
fotgängare gör det sedan möjligt 
för systemet att urskilja männi
skor från exempelvis träd och 
trafikskyltar. 

NOTERAT

Athlon E-tools 
Mobility på nätet

Ring så berättar vi mer 

040 – 94 75 40

www.athlon.com/se 

Athlonline
Vill du som förare och Fleetmanager, enkelt  
bygga din perfekta bil i enlighet med er bilpolicy? 
Då är Athlonline verktyget för dig!

Athlon Partner Sales
Vill du som återförsäljare kunna erbjuda dina 
kunder Operationell Lease? 
Då är Athlon Partner Sales verktyget för dig!
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Full fart framåt för Volkswagen, 
trots avgasskandalen. FOTO: VW

Citroën C6 är en av många modeller från PSA-koncernen som nu är godkända för att köras på biodiesel. FOTO: CITROËN

Nya Audi A5 Sportback är på väg till 
Sverige med ett motoralternativ 
som kan köras på gas. FOTO: AUDI

VW ökar 
trots allt
MILJÖSKANDAL Det av många 
väntade försäljningsraset för 
Volkswagen har hittills uteblivit. 
Trots skandalen med manipule-
rade motorer ökade VW-koncer-
nen sin försäljning under årets 
första åtta månader. Enbart 
i augusti sålde Volkswagen 759 
400 bilar, en ökning med 6,3 pro-
cent, och under januari–augusti 
levererades totalt 6,66 miljoner 
bilar. Det är plus 1,8 procent jäm-
fört med samma period i fjol.

I Sverige har Volkswagen 
Group Sverige under januari-
augusti levererat 66 208 person-
bilar. Det är en ökning med 10 
procent, vilket är bättre än den 
svenska bilförsäljningen totalt, 
som ökade med 9,2 procent.  

170 hästar 
med gas 
från Audi
GASVERSION Sju år efter lanse-
ringen av A5 Sportback är det 
i dagarna premiär för efterfölja-
ren som nu även kan fås med en 
gasdriven 2,0-liters TGI-motor 
på 170 hästkrafter.  I princip 
samma motor som Volkswagen 
erbjuder i sin Golf Sportscombi 
TGI men som där ger 110 häst-
krafter. Prestandamodellen i nya 
A5 har dock en nyutvecklad sex-
cylindrig turbomotor som 
utvecklar 354 hästkrafter.

Vi har fyllt den med teknologi. Du kan lasta den med vad du vill.

1.7 CRDi DCT-7 SW GT Line Business: Förmånsvärde från 1.896kr

Helt nya Kia Optima Sportswagon. Gör det med stil.
Helt nya Kia Optima Sportswagon GT Line är rymlig, säker och full av smarta lösningar. Bland mycket annat är den 
utrustad med autobroms och adaptiv farthållare som hjälper dig att se upp, och ett panoramasoltak som låter dig se ut. 
Och allt det för under 7,5 basbelopp! Optima Sportswagon-familjen rymmer flera medlemmar, som till exempel en renodlad 
GT-modell med hela 245 hk. Längre fram kommer även Optima Sportswagon Plug-in Hybrid att göra entré, men du kan 
beställa den redan idag. Läs mer på kia.com!

Premiär för helt nya  
Kia Optima Sportswagon

Kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50%. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima 1.7 CRDi DCT-7 SW GT Line är 4,6 l/100 km, 
CO2-utsläpp 120g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

kia.com

Citroën tar täten med vegobränsle 
FOSILFRITT Citroën och DS Automobiles tar 
täten i Sverige med fossilfritt bränsle i och med att 
deras transport- och personbilar med Euro 5- och 
Euro 6-motorer godkänns för att köras på vegeta-
biliskt HVO (hydrogenated vegetable oils).

Citroën och DS kan erbjuda sina kunder möjlig-
heten att köra fossilfritt och minska sina koldioxid-
utsläpp med upp till 90 procent genom att tanka 
det fossilfria drivmedlet HVO. Tidigare har enbart 

tunga fordon godkänts för att köras på HVO av 
standard EN15940 men nu finns ett lokalt godkän-
nande från fordonstillverkaren PSA.

HVO är en typ av biodiesel som kemiskt sett är 
identisk eller mycket lik fossil diesel och tillverkas 
av samma råvaror som så kallade FAME-bränslen 
(fettsyrametylestrar). 

I dag kan HVO tankas på bland annat Cirkel K 
och Preem.
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1997 VW  
Passat  
Variant  2,0 TI. 

2016 VW  
Passat 
Sportscombi   
1,4 TSI.

Statslåneräntan är en av de para
metrar som används när 
förmåns värdet på en tjänstebil 
ska beräknas och de senaste 
veckorna har den varit rekordlåg 
och pendlat runt noll och strax 
därunder. 

– Med nuvarande lagstiftning 
skulle det innebära att förmåns
värdet sänks nästa år och att de 
som kör tjänstebil får ännu en 
skatterabatt som sänker redan 
låga förmånsvärden, säger Ron
ny Svensson, som i likhet med re
geringen tycker att det måste ska
pas ett golv för statslåne räntan 
när värdet av en bilförmån ska 
beräknas.

I dag är det, enligt Ronny 
Svensson, vd för Ynnor AB, billi
gare att köra tjänstebil än det var 
när skattereglerna skrevs för 
20 år sedan. Trots att bilarna bli
vit dyrare och dyrare för varje år. 

Han ser en risk i att tjänstebils
förarna förleds att tro att det kom
mer att fortsätta vara så här billigt, 
men skattesystemet kommer  att 
ändras redan inom de närmaste 
tre åren. 

– Man ska inte tro att detta är 
något som kommer att  bestå.  Det 
här är ett systemfel, säger Ronny 
Svensson som redan förra året 
efterlyste ett regeringsförslag 

till ny förmånsbeskattning. Ut
gångspunkten är ju att värdet av 
fri eller delvis fri bil i  princip 
ska motsvara kostnaderna för 
en privatägd. Statslåneräntan är 
tänkt att motsvara kapitalkost
naden för en privatägd bil men 
med dagens extremt låga räntor 
har den förlorat sin funktion. 

Vid beräkningen av årets förmåns
värden används den stats låne ränta 
som noterades fredagen den 27 
november i fjol, då 0,65 procent. 
Vid minusräntan i slutet av novem
ber i år, när statslåneräntan be
stäms för nästa år, kommer den 
ränterelaterade delen av bilens 

förmånsvärde för 2017 att sjunka 
ytter ligare och ge tjänstebils
förarna en intäkt i stället för kost
nad.

– Och ju dyrare bilen är desto 
större blir den positiva effekten av 
en negativ ränta. Så nu är det 
hög tid att regeringen tillsätter en 
ny utredning om beskattningen.

Främsta förklaringen till att det de 
senaste 20 åren har blivit allt mer 
förmånligt att köra tjänstebil är att 
bilarna drar allt mindre bränsle och 
att milersättningen blivit bättre.

Vi har jämfört dagens kost
nader för att köra en av Sve  
riges populäraste tjänstebilar, en 
Volks wagen Passat i  kombi
utförande, med den månatliga 
utgiften för motsvarande bil
modell 1997. 

Det var då Skatteverket just 
hade infört den nuvarande värde
ringsmodellen för bilförmån. 

– Trots att dagens VW Passat 
är mer än 100 000 kronor dyrare 

än 1997 års modell och du får 
mycket mera bil för pengarna så 
blir den nya bilen i  slutänden 
 billigare för den anställde, säger 
Anders  Ödahl, redaktör för 
Tjänstebilsfakta.

Visserligen är förmånsvärdet 
högre för årets VW Passat men 
den merkostnaden kompenseras 
med råge av den högre bilersätt
ningen och att den nya bilen drar 
runt 40 procent mindre bränsle. 

Enligt Anders Ödahl är förmåns
värdet för en bil i dag inte ens i när
heten av vad det faktiskt skulle 
kosta om den anställde själv ägde 
den, vilket ju är utgångspunkten 
för hur alla löneförmåner ska be
skattas.

Följden har blivit att antalet för
månsbilar ökat kraftigt. I fjol slog 
försäljningen rekord för sjätte 
året i rad och stannade på 262 948.

ROLF GILDENLÖW 
motor@svd.se

Experten: Cirkusen är total
TJÄNSTEBIL UNDER de senaste 20 åren har det blivit allt mer 
förmånligt  att köra tjänstebil. Trots att bilarna blivit mycket dyrare. 
”Som det är nu är cirkusen total. Det är helt enkelt dags att pensio-
nera det tjugo år gamla skattesystemet”, säger Ronny Svensson som 
är landets främsta expert på tjänstebilar.

EKONOMI

Ronny Svensson, expert på tjänstebilar och förmånsbeskattning, tycker att dagens regelverk bör pensioneras. Han är orolig för att de som kör tjänstebil i dag invaggas i tron att det kommer att 
fortsätta att vara så här billigt. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

År 1997 2016
Kalkyl pris 184 900 kr  295 600 kr 
Förmånsvärde 37 266 kr  42 088 kr 
Förarkalkyl 
F-värde brutto/mån 3 105 kr 3 507 kr 
F-värde netto (50% skatt) 1 553 kr 1 754 kr 
Förbrukning bränsle 0,88 0,51

Bränslepris, kr/l 8,27 kr 12,87 kr 
Drivmedelskostnad privat körning 910 kr 820 kr 
Bilersättning tjänstemil/mån 1 000 kr 1 188 kr 
Behållning efter bilersättning/mån 90 kr 367 kr 
Totalt/mån 2 372 kr 2 207 kr 
Inflationskorrigerat 2 372 kr 1 797 kr
(1 500 mil i tjänst, 1 500 mil privat , 50 procent marginalskatt)

JÄMFÖRDA BILAR | 1997 VW PASSAT VARIANT 2,0 TI OCH 2016 VW PASSAT SPORTSCOMBI 1,4 TSI

    1997 VW Passat  2016 VW Passat     1997 VW Passat  2016 VW Passat 



Sveriges mest populära supermiljöbil är en fyrhjulsdriven SUV 
som rymmer hela familjen och drar släp. Som laddhybrid klarar 
den de flesta vardagsresor på el och det låga förmånsvärdet 
gör den till den perfekta tjänstebilen. Välkommen att upptäcka 
Outlander Plug-in Hybrid. 

PRIS FRÅN 395 500 KR
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 971 KR/MÅN

Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 42 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. 
Förmånsvärde netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilen på bild är extrautrustad. Outlander Plug-in Hybrid är 
Sveriges mest sålda supermiljöbil 2013–2016.

LADDAD FÖR  
ATT UTFORSKA

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

•Fyrhjulsdrift •Rymlig SUV • Supermiljöbil •Upp till 50 km på el 

•Snabbladdning 30 min • 8 års batterigaranti •1 500 kg dragvikt 



Köp på svd.se/accent 

Fakta om verket:  • Konstnär: Linn Fernström • Titel: Omhålla • Pris: 4 500 kr • Pris med vit träram och passepartout: 6 100 kr • Pap-
persformat:  59 x 87 cm • Upplaga: 350 signerade och numrerade exemplar • Antal färger: 16 • Papperskvalitet: Arles 300 gram • Teknik:  
Litografi • Litografin är tryckt hos Lumphé Litografiska i Stockholm, 2016 • Litografin går att se på SvD accents och Hedenius Stock-
holms lokaler på Karlavägen 17 i Stockholm. Öppet: måndag-fredag 11.00-18.00, lördag 12.00-16.00.

Omhålla
Litografi av Linn Fernström
Linn Fernström föddes 1974 i Örebro. Hon utbildade sig på Konsthögskolan i Stockholm och har bland annat 
ställt ut på Lars Bohman Gallery och Eskilstuna Konstmuseum. Hennes motiv kretsar ofta kring människor 
och djur och väger mellan idyll och mardröm, lekfullhet och allvar. Linn Fernströms stil är ofta realistisk med 
referenser till det klassiska måleriet med inslag av symbolism och surrealism. Fernströms målningar är ofta 
monumentala i sin storlek och hon avbildar gärna sig själv.

Den nya litografin Omhålla är speciellt framtagen och säljs endast genom SvD accent. Pris: 4 500 kr.

Omhålla

Röd teckning tecknar flamingos, 
en gam ståtar bredvid en kvinna i blommig klänning,
hon gör en omhållagest.
Den vita bakgrunden blir rumslig,
där färgstänk och teckning av kropp bildar ett rum,
ett rum där blicken ledsagar oss, 
runt i en begränsad rymd. 

Omhålla. Pappersmått: 59 x 87 cm. Pris: 4 500 kr. Med ram 6 100 kr.

Linn Fernström


