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Autobroms nytt krav när Folksam listar 2016 års säkraste 
och snålaste nybilar 
 

Allt fler nya bilar har autobroms, men andelen miljöbilar ökar långsammare än 

tidigare. Det visar Folksams lista över 2016 års trafiksäkra och miljömässigt hållbara 

nybilar. Listan innebär också att Folksam är först med att sätta autobroms som krav 

i en fordonspolicy.  

 

För nittonde året i rad granskar Folksam biltillverkarnas nya bilmodeller. De nybilar som 

klarar Folksams krav för 2016 består av 62 modeller i 827 versioner. Flest godkända 

bilmodeller i Folksams lista hittar man bland mellanklassbilarna med 18 modeller. Bland 

SUV:ar är det bara fem modeller som klarar årets krav. 

 

– De 300 000 nya bilar som beräknas köpas under 2016 kommer att rulla på våra vägar i 

många år. Om nybilsköparna väljer modeller som klarar våra högt ställda säkerhets- och 

miljökrav kan de bidra till att spara liv och värna miljön. Därför är det viktigt att påverka 

de största inköparna av nya bilar. Det är också en fråga som engagerar många av våra 

kunder, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam. 

 

Utifrån listan med godkända nybilar har Folksam valt ut de snålaste versionerna i varje 

storleksklass och skapat en bäst-i-klassen-lista – det vill säga de godkända modellversioner 

som har de lägsta utsläppen av CO2 och autobroms som standard. 

 

2016 års snålaste bilar – alternativt bränsle och autobroms som standard 

 
Storlek Märke Modell Version CO2 g/km 

Liten småbil Volkswagen Up E-Up 0 

Liten småbil Skoda Citigo 1.0 CNG 50 KW Green Tec Style 79 

Liten småbil Volkswagen Up 1.0 50KW Ecofuel High Up 79 

Större småbil Volkswagen Golf E-Golf 0 

Större småbil Volkswagen Golf 1.4 TGI DSG Bmotion Tech 92 

Mellan Mercedes B-class 250 E 0 

Mellan Skoda Octavia 1.4 TSI G-Tec 97 

Stor Volvo V60 2.0 T5 245 Bi-Fuel Summum Be Pro Auto 38 

Stor Tesla Model S  0 

 

2016 års snålaste bilar – fossilt bränsle och autobroms som standard 
 

Storlek Märke Modell Version CO2 g/km 

Liten småbil Toyota Yaris 1.5 VVT-I Hybrid Auto 75 

Större småbil Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG GTE 37 

Mellan Volkswagen Passat 1.4 TSI DSG GTE 37 

Stor Volvo V60 2.4 D5 AWD Laddhybrid Be 48 

Stor Volvo V60 2.4 D6 AWD Laddhybrid Be 48 

Li MPV Volkswagen Touran 1.6 TDI DSG BMT 111 

St MPV Renault Espace 1.6 DCI FAP 130 Zen 116 

Li SUV Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 4WD Business Nav Safety 42 

 

Autobroms som säkerhetskrav 

I år är det framförallt säkerhetskraven som skärpts genom att autobroms av typen City eller 

Inter Urban ska finnas som standard eller tillval. Därmed är Folksam först med att 

inkludera autobroms i en fordonspolicy.  

 

Autobroms delas upp i ”City” som är aktivt i lägre farter under 50 km/timme och ”Inter 

Urban” som är aktivt i högre farter. Det är ett automatiskt bromssystem som med hjälp av 

en kombination av sensorer kan känna av och reagera om du närmar dig ett fordon eller 
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objekt framför dig för snabbt. Bedöms krocken som oundviklig så kommer bilen att 

bromsa själv. Hur mycket fart som kan bromsas ned varierar mellan bilmärken, cirka 20–

50 km/timme kan bromsas bort. Andra system som Folksam rekommenderar är 

körfältsvarnare, så kallade LKA eller LDW, som varnar och till och med styr tillbaka om 

du oavsiktligt är på väg att lämna körfältet. 

 

Andelen bilar med autobroms ökar stadigt på den svenska marknaden, men variationerna 

mellan bilfabrikaten är stora. 22 procent av Sveriges bilmodeller erbjuder autobroms som 

standard på alla sina versioner. Föredömliga bilmärken är Honda, Mazda, Mercedes, 

Skoda, Toyota, Volkswagen och Volvo som i stor utsträckning erbjuder autobroms som 

standard i alla bilstorlekar. 

 

Miljökraven har skärpts något där Folksam förutom utsläppskraven på koldioxidutsläpp 

CO2, nu även kräver att motorerna uppfyller Euro6 alternativt klassas som miljöbil. På så 

vis ställs krav på kväveoxider NOx och kolväten HC. Värt att notera är att andelen 

miljöbilar på nybilsmarknaden har bromsat upp. 2014 var andelen miljöbilar 3,8 procent 

som ökade till 10,5 procent 2015, för att i år lägga sig på 11,4 procent. 

 

Hela listan med 2016 års säkra och hållbara bilar: www.folksam.se/sakraochsnala  

 

För ytterligare information: 
Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 62 86 

Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66 

 
Om Folksam 

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan 

svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att 

våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

http://www.folksam.se/sakraochsnala
http://www.folksam.se/

