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Sammanfattning 
 
Den accelererande klimatförändringen idag kommer huvudsakligen från mänskliga aktiviteter. 
Utsläppen från människor rubbar naturens balans idag och ännu mer i framtiden. Den största 
boven är koldioxid, som bland annat släpps ut från bilar med förbränningsmotor. Statistik 
påvisar att koldioxidutsläppen minskar för nyare bilar, dessvärre ökar antalet bilar med tiden. 
En del av problemet ligger i tomgångskörning. Tomgång kallas det låga varvtalet en 
förbränningsmotor ligger vid då den är igång men inte används. I Sverige är det endast tillåtet 
att ha bilen på i tomgång max en minut i de flesta kommunerna, med undantag för fordon som 
får ha motorn igång längre för att driva en anläggning. Mängden av tomgångskörning i Sverige 
fastställdes med hjälp av beräkningar baserad på litteraturstudie och statistik. Orsaker till att 
tomgångskörning förekommer och förares attityd till tomgångskörning hos olika 
befolkningsgrupper undersöktes med hjälp av en enkätundersökning. Slutsatsen som kunde 
dras är att tomgångskörning utgör ca 25 % av all koldioxidutsläpp från personbilar. De 
vanligaste situationerna då bilister hade bilen i tomgång var vid stilla trafik, kö på drive-
through, värma bilen och när de väntade på någon. Majoriteten hade bilen på tomgång i längre 
än två minuter vilket överskrider de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enkätundersökningen 
visade att brist på kunskap angående tomgångskörningens hälso- och miljöpåverkan är en 
avgörande orsak till att tomgångskörning sker.  
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Abstract 
 
The accelerating climate change today comes mainly from human activities. Emissions from 
humans are disturbing the balance of nature today and even more in the future. The biggest 
problem is carbon dioxide which, among else, is emitted from cars with internal combustion 
engines. Statistics show that carbon dioxide emissions are decreasing for newer cars, but 
unfortunately, the number of cars increases over time. Part of the problem lies in idling. Idling 
refers to running a vehicle's engine when the vehicle is not in motion. In Sweden, it is only 
allowed to have the car idle for a maximum of one minute in most municipalities, except for 
vehicles that may have the engine running longer to operate a plant. The amount of idle driving 
in Sweden was determined using calculations based on literature study and statistics. Reasons 
for idle driving and driver attitudes to idle driving in different population groups were examined 
using a questionnaire survey. The conclusion that could be drawn is that idle driving constitutes 
about 25% of all carbon dioxide emissions from passenger cars. The most common situations 
when motorists had the car idle were at heavy traffic, queuing at drive through, heating the car 
and when they were waiting for someone. The majority had the car idle for longer than two 
minutes, which exceeds the local health protection regulations. The survey showed that lack of 
knowledge regarding the health and environmental impact is a crucial reason for idling. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till detta arbete, syfte och mål med arbetets 
frågeställning, den metodik som använts för att besvara frågeställningen av arbetet, relevansen 
av arbetet samt vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund  
Den största orsaken till klimatförändringarna som sker runt om i världen är utsläppen av 
koldioxid (Globalportalen, 2019). Hela 80 procent av jordens energiförbrukning utgörs av 
fossila bränslen. Växthusgasernas halt stiger vid förbränning av fossila bränslen, skogsskövling 
och jordbruk. Dessa halter är så stora att växtligheten på vår planet inte hinner ta upp allt vilket 
leder till att det hamnar utanför det naturliga kretsloppet. Koldioxid är den mest 
uppmärksammade växthusgasen (WWF, 2019). 
 
Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per person jämfört med andra länder eftersom att 
man från år 1970 till år 2016 har kraftigt minskat fossila bränslen i energisystemet. De två 
senaste åren har dock utsläppen ökat vilket bland annat beror på dagar med väldigt låga 
temperaturer och dagar med väldigt höga temperaturer. Sveriges utsläpp av koldioxid per 
person jämfört med andra länder går att se i Bilaga 1, där statistiken visar att Sverige släpper 
ut mycket mindre jämfört med de andra länderna (Holmström, 2019). 
 
En sjundedel av världens växthusgasutsläpp orsakas av transporterna, som ett resultat av de 
oljeprodukter som förbränns. Men i Sverige står transporten för en tredjedel av landets 
växthusgasutsläpp dels på grund av stora och många bilar och dels för de långa avstånden 
(WWF, 2019). Sveriges utsläpp av växthusgaser uppdelat i åtta kategorier går att se i Bilaga 2.  
 
I och med att en stor del av Sveriges växthusgasutsläpp utgörs av transporten är det nödvändigt 
att undersöka mer noggrant kring ämnet och arbeta med förebyggande åtgärder. De centrala 
faktorerna som orsakar utsläppen är det totala trafikarbetet, transportmedlens energieffektivitet 
och vilka bränsletyper som förbrukas (Klintwall, 2016). För att undersöka en del av problemet 
inriktas projektet på att analysera hur tomgångskörningen i Sverige har en miljöpåverkan och 
analysera efter bettendepåverkande åtgärder. 

1.2 Syfte och Mål 
Syftet med projektet är att fastställa den samlade tomgångskörningens miljöpåverkan i Sverige. 
Detta ska lösas genom litteraturstudier, kontakt med relevanta myndigheter som t.ex. 
Trafikverket och Naturvårdsverket och genom fältundersökningar i form av enkäter och 
observationsstudier.  
 
Målet med projektrapporten är att framställa en rapport av nuläget samt förbättringspotential 
med konkreta förslag för att ändra beteendet hos fordonsförare. Genom att besvara 
nedanstående forskningsfrågor kan målen uppnås. 
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● Vad finns dokumenterat i tidigare studier, t.ex. bakgrundsmaterial till beslut om 

tomgångsförbud? Är detta gamla material eller har det gjorts undersökningar nyligen? 
● Kartläggning av tekniska orsaker till att tomgångskörning sker. Är dessa reella orsaker 

eller är det så att man väljer att tro på dem för att det är bekvämt eller att ”man alltid 
har gjort så”? 

● Kan man finna skillnader i attityd till tomgångskörning hos olika befolkningsgrupper 
och förare? 

1.3 Metod och Material 
Metoden som används i rapporten för att besvara frågeställningen är huvudsakligen 
litteraturstudier inom de relevanta områdena för arbetet såsom tomgångskörning, hur miljön 
påverkas av det, statistiken genom åren och beteendepåverkande åtgärder. En kvalitativ 
undersökning genomförs för att få en mer teoretisk grund för projektet, där informationen 
kommer användas för att stärka argument och besvara frågorna. För att komplettera 
litteraturstudien ska även en fältundersökning genomföras för att ta reda på olikheter i beteende 
hos olika befolkningsgrupper. Större delen av fältstudien kommer utföras i form av 
observationer och enkätundersökningar. För att få information från privata förare kommer en 
liten del av arbetet bestå av en enkätundersökning med relevanta frågor riktade mot förare. 
Modeller och tabeller ska simuleras för att illustrera bilars utsläpp i detalj under varierande 
omständigheter. En egen praktisk studie för projektet är gynnsamt för att få mer relevant 
information till arbetet.  
 
Dessa metoder kommer framställa information från en bred insamling av fakta som både 
innehåller primär och sekundär data. Materialen som används kommer vara från olika källor 
men i huvuddel bestå av vetenskapliga artiklar för att få så mycket primär teoretisk grund som 
möjlig till rapporten. Det är även viktigt att det framställts i projektet om materialet som använts 
är av primär eller sekundär data för att rapporten ska innehålla information med 
kvalitetssäkring. Sekundära källor är inte lika giltiga och har ej lika hög kvalitetssäkerhet som 
primära källor och måste därmed markeras som sekundära. Projektet innehåller material från 
båda för att få så bred informationskälla som möjligt men det förstärker giltigheten i den 
kvalitativa forskning som genomförs i projektet om det hänvisas till om materialet är av primär 
eller sekundär data. 

1.4 Relevans 
Jordens klimat blir allt varmare, och det beror på människan och deras utsläpp av koldioxid. 
Utsläpp av koldioxid är orsaken till många fler miljöproblem runt om i världen (Globalportalen, 
2019). Det är därför relevant med ett projekt som behandlar tomgångskörning då utsläppen 
som påverkar miljön från fordon redan är höga och det behöver inte ökas ytterligare av bilar 
som inte körs. Rapporten är riktad till en stor målgrupp; alla bilföretag som kan effektivisera 
tekniken i dagens bilar och alla som har tagit körkort och äger bil, men den är även riktad till 
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medpassagerare som kan påverka förarens beteende då alla aspekter och faktorer som kan 
påverka måste hänvisas till.   

1.5 Avgränsning 
Rapporten är redan riktad till en stor målgrupp och för att undvika att arbetet blir för omfattande 
samt lyckas besvara på den frågeställning som givits; sätts flera avgränsningar på arbetet sådan 
att den kan genomföras inom den utsatta tidsramen. De valda avgränsningarna för rapporten är 
att undersökningen enbart utförs för tomgång inom Sverige. Projektet ska avgränsas till 
personbilar. Information från privatförare har avgränsats till att endast sammanställas genom 
en enkätundersökning.   

2. Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer den teoretiska grunden för projektet samlas utifrån relevanta källor 
genom litteraturstudier för att få mer information och bättre förståelse för arbetet. Nedan 
presenteras de olika områden relaterade till arbetet som har undersökts för att lyckas besvara 
frågeställningen. 

2.1 Statistik genom åren 
Statistik genom åren har stärkt och förklarat hur den större delen av de växthusgaser som släpps 
ur från transportsektorn, kommer från vägtrafiken, detta är taget ur statistisk år 2017. Utifrån 
Figur 1, som presenteras nedan, ser vi statistik på utsläppen av växthusgaser från inrikes 
vägtrafik över åren. 

 
 
Figur 1. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transport i vägtrafiken (Adriansson, 2018). 
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Statistiken visar även att utifrån den vägtrafiken är det utsläppen från personbilar och tunga 
fordon som är största orsaken. Från först och främst personbilar visar statistik att utsläppen är 
18 % lägre år 2017 jämfört med år 1990. Utsläppen jämfört med 2016 från personbilar visar 
att det också har minskat med hela tre procent och det uppgick till drygt 10 miljoner ton 2017 
(Adriansson, 2018). 
 

2.2 Emissioner till miljö 
En av de största miljöpåverkningarna som även påverkar människans hälsa är luftföroreningar. 
Den stora delen av luftföroreningarna i Sverige kommer från vägtrafiken. För att minska 
utsläppen och för eventuella åtgärder är det viktigt att ha mer kunskap om luftföroreningar. 
Luftkvalitet Övervakning finns och behövs för att kunna bedöma om luftkvaliteten i Sverige är 
acceptabel. I Sverige finns det miljökvalitetsnormer som man går efter för utvärdering av 
luftkvaliteten. Där det finns en lagstiftning i Sverige som måste följas för luftkvalitet i 
utomhusluft. Denna lagstiftning är skriven efter EUs direktiv om renare luft i Europa som 
trädde fram år 2010. Grundprinciperna som står i det direktivet är att målet är att miljön och 
människors hälsa ska skyddas (Trafikverket, 2017). 
 
När det kommer till luftföroreningar brukar mätningar och beräkningar komplettera varandra. 
Utifrån mätningarna fås den direkta informationen om förorenings förhållanden kring 
mätplatsen. För att förklara själva sambandet mellan utsläpp och halter räcker det inte med 
enbart mätningar, utan för att gå vidare och tolka olika data krävs även modeller. De är även 
användbara för en första uppskattning då mätresultat saknas. Tabellen i figur 2 ger en 
helhetsbild på hur de olika faktorerna leder till de utsläpp som påverkar både hälsa och miljö 
(Trafikverket, 2017). 
 

 
 
Figur 2. Från emissioner till effekter på miljö och hälsa (Trafikverket, 2017). 
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Effekterna från luftföroreningar är enorma, först och främst för människans hälsa och deras 
hjärta och kärl som påverkas mest. Effekterna kan vara från lindriga till väldigt livshotande 
eller ge långvariga problem för människan. Flera tusen svenskar dör i förtid på grund av 
luftföroreningar (Trafikverket, 2017). Enligt statistik kan det estimeras till att 1 000 personer 
dör i förtid varje år i Sverige pga. luftföroreningar. Även gällande dödsfall uppskattas 
bilavgaser leda till ca 2 850 dödsfall per år (Gustafsson, 2018). 
 
De generella utsläppsmålen som rör trafiken i Sverige är om gränsöverskridande 
luftföroreningar. Det finns ett protokoll som kallas för “Göteborgsprotokollet” som innehåller 
åtaganden att minska utsläppen av fem olika typer av föroreningar. Dessa minskningar anses 
bindande och har mål att uppfyllas till år 2020. Även det nationella miljökvalitetsmålet har ett 
miljömål av “frisk luft” där målet omfattar vissa delmål. Dessa mål är vad Sverige anser 
miljömässigt hållbart på lång sikt för att hålla kvalitet på miljön. Med miljömålet “frisk luft” 
menas att luften ska vara så ren att helheten på miljön och djurs samt människans hälsa ej 
skadas (Trafikverket, 2017). 

2.3 Tomgång 
Tomgångskörning är en bidragande faktor till utsläpp från olika fordon och inom detta område 
finns förbättringspotential. När en förbränningsmotor är igång men inte används har den ett 
lågt varvtal och detta kallas tomgång och varierar från motor till motor (Stadsledningskontoret, 
2013). 
 
Utsläppen blir större under vintern då motorerna ofta är kallare än vad de annars brukar vara. 
Uppvärmning av motorn går långsammare under tomgång. Att bilen är i tomgång under vintern 
leder till onödiga utsläpp av luftföroreningar. Den nivå av utsläpp under de första minuterna av 
tomgångskörning efter en start; står för lika mycket utsläpp som resterande sträckan det tar för 
en genomsnittlig resa till jobbet. Bästa tillvägagångssättet för uppvärmning av motorn är att 
köra bilen med lågt varvtal tills motorn blir varm. När bilen körs på tomgång vid start är det 
helt orenade avgaser som släpps ut, eftersom katalysatorn i bilar ej drivs tills det överskrider 
temperaturen av 600 grader Celsius. 
 
I Sverige har de flesta kommunen endast tillåtit tomgångskörning i högst en minut. I t.ex. 
Stockholm stad är det endast tillåtet för fordon att ha motorn igång längre för att driva en 
anläggning, t.ex. sopbilar (Stockholms stad, 2018). Syftet i början var att hindra 
tomgångskörning på torg eller liknande platser där många människor vistas och tvingas andas 
in avgaser. Utsläpp av kväveoxid påverkar både miljön och människans hälsa. Hjärta och kärl 
är det som främst påverkas och medellivslängden på stockholmsborna minskar med sex 
månader på grund av luftföroreningarna. Detta är alltså mer än vad t.ex. bilolyckor påverkar 
medellivslängden påstår Tom Bellander som forskar om luftföroreningar på Karolinska 
Institutet (Lundberg, 2017).  
 
En statistiker på miljöinstitutet IVL vid namn Mohammad-Reza Yahya har enligt en artikel på 
Mitt i Stockholm gjort mätningar på konsekvenserna till närområdet till platser med långa 
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tomgångskörningar. Han säger att tomgångskörning först och främst påverkar luftkvalitén 
inom bilens närmaste område och att det är extra farligt för barn att andas in dessa avgaser. 
Unga och barn påverkas mer av utsläpp relativt till vuxna. Utvecklingen av deras lungor i tidig 
ålder har betydelse för hälsan senare i livet. Till skillnad från en vuxen har barn mindre lungor 
och snabbare andningar samtidigt som de rör sig mer. Därmed har luftföroreningar en större 
påverkan på barn jämfört med vuxna. Sjukdomar som oftast resulteras av luftföroreningar är 
bl.a. astma. Att luftmiljön är god är därmed väsentligt för att barn ska ha god hälsa då 
försämrade andningsfunktioner i tidig ålder leder till permanenta sjukdomar som påverkar 
deras hälsa senare som vuxna. Längre stunder av tomgångskörningar ska vara dåligt på flera 
plan. Han nämner även att ju längre tomgången pågår desto sämre blir kvalitén på avgaserna. 
Bilens motor behöver ren luft för att förbränna bränslet optimalt men efter en stund blir luften 
i motorn mindre ren eftersom att avgaserna sugs in i motorn igen.  Dieseldrivna fordon har 
pekats ut som den stora boven när det kommer till utsläpp som skadar miljön. Det är även 
därför som reglerna är hårdare just för dieselbilar i miljözonerna i Stockholm stad (Lundberg, 
2017). 
 
Sverige är ett land med mindre utsläpp än de andra länderna i Europa samt där utsläppen 
minskat trots ökande trafik. Riksdagen arbetar kontinuerligt med att nå de miljökvalitetsmålen 
gällande frisk luft, där målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas (Safont, 2018). I Naturvårdsverket årliga rapport av de 
transportpolitiska målen i uppdrag åt regeringen, konstateras det att Sveriges miljökvalitetsmål 
ej kommer att nås till 2020. Det behövs fortsatta insatser för att minska halterna av t.ex. 
kvävedioxid, partiklar och ozon som ligger alldeles för långt ifrån de målnivåer som uppsats. 
Både nationella och internationella åtgärden behövs för att minska transporterade 
luftföroreningar, eftersom de befintliga styrmedel och beslutande åtgärder inte anses 
tillräckliga (Sveriges miljömål, 2018). 
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Figur 3. Illustrerar 15 indikationerna för en långsiktig hållbar transportförsörjning enligt 
Trafikanalys i deras rapport av de transportpolitiska målen i uppdrag av naturvårdsverket 
vilket bl.a. ansvarar för att lämna in den samlade redovisningen till regeringen 
(Saxton, 2018). 
 
Pilarna i Figur 3 representerar bedömning av hur det har utvecklats sedan målen beslutades 
2009. En horisontell pil innebär att tillståndet för indikatorn i transportsystemet är oförändrat 
sedan målen påbörjades, vilket är fallet för Hänsynsmålet med avseende på 
växthusgasutsläpps-indikatorn. I figuren kan det även avläsas en varningstriangel på 
växthusgasutsläpps-indikatorn vilket antyder på att den nuvarande utvecklingen inte är 
tillräcklig för att nå uppställda etappmål. Det bör därmed uppmanas samt upplysas för 
befolkningen hur landets mål med avseende på utsläpp ligger till för att väcka och öka ett 
ansvarstagande hos bilister som kan ändra dess beteende för att påverka miljön positivt. 

2.4 Kallstart 
En kallstart innebär att motorn startas när den är kall. När motorn är kall leder det till ökad 
förbrukning av bränsle samt mer utsläpp av avgaser. I en studie skriven av doktoranden Greg 
Drozd nämns det hur kallstarter också är en väsentlig bidragande faktor till farliga utsläpp. I 
studien utfördes det en undersökning på 25 olika bensindrivna fordon, inklusive hybrider, och 
dess uppmätning av avgaser vid en kallstart, bilarnas ålder varierade mellan 2 till 20 år. 
Forskarna tog samtliga fordon till Haagen-Smit Laboratoriet som är fonderat av California Air 
Resource board där bilarna kördes på enorma rullband. Genom att använda ett mätinstrument 
som kallas för PTR-MS (proton transfer reaction mass spectrometry) vilket är en metod som 
används för att bestämma och övervaka koncentrationen av volatila organiska 
sammansättningar (Volatile Organic Compounds; VOCs), kvantifierades koncentrationen av 
VOCs i realtid (Blake, 2009). Med hjälp av detta mätinstrument kunde resultaten konstatera att 
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nya bilar, vars motorer var uppvärmda; krävde en körning mellan 15-50 mil för att utsläppen 
skulle vara ekvivalenta med mängden utsläpp i de första 30 sekunderna av en kallstart 
(Drozd,2016). Resultaten visade att nästan alla farliga emissioner i fungerande nya bilar kom 
omedelbart efter en kallstart. Rapporten presenterades i samband av det årliga mötet för 
American Chemical Society (ACS) i Philadelphia (Åhman, 2016). 
 
Utsläppen blir större under vintern då motorerna ofta är kallare än vad de annars brukar vara. 
När bilen körs på tomgång vid start är det helt orenade avgaser som släpps ut, eftersom 
katalysatorn i bilar ej drivs tills det överskrider temperaturen av 600 grader Celsius. 
Katalysatorn renar avgaser genom att omvandla dessa skadliga ämnen till vatten och koldioxid. 
Detta minskar de farliga utsläppen med ca 80-95%. Därmed blir det mer skadliga ämnen som 
släpps ut på vintern vid en kallstart då katalysatorn inte hinner nå sin arbetstemperatur och ej 
renar alla avgaser (körkortskolan, 2019). 
 

3. Fältstudie 
I detta kapitel redovisas den praktiska delen av projektet som omfattar observationer samt 
enkätundersökningar. En egen fältstudie krävs för att komplettera den information som behövs 
för att lyckas besvara frågeställningen inom arbetet. Fältstudien består i huvudsak av 
enkätundersökningen som utförts för att nå ut till privatpersoner. En mer detaljerad beskrivning 
på arbetets fältstudie kommer redovisas nedan. 

3.1 Enkätundersökning 
Fältstudien i projektet är en enkätundersökning för att nå ut till olika åldersgrupper bland de 
privata förarna i Sverige. Syftet med enkäten är att öka förståelsen för hur de privata förarna 
funkar, hur mycket ansvar de har för tomgångskörning i Sverige samt hur mycket de vet om 
tomgångskörningens miljöpåverkan. Den här delen av fältstudien är till för att bredda 
perspektivet och informationen inom projektet. Enkäten har valts att delas genom sociala 
medier som Facebook, Twitter och Linkedin, där vänner och gemensamma vänner kan dela 
vidare den och förhoppningsvis nå alla olika åldersgrupper. Enkäten är riktad till privata 
personer som har körkort och äger en bil. Den fullständiga enkäten med frågor presenteras 
nedan och statistik av svaren kommer hjälpa projektet att analysera inom fler aspekter.  
 

1. Hur gammal är du? 
a) 18-24 
b) 25-30 
c) 30-55 
d) 55+ 
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2. Vilken typ av bil kör du? 
a) Sedan 
b) Kombi 
c) SUV 
d) Annat 

 
3. Vilken årsmodell är bilen? 

a) Före år 2000 
b) år 2000-2010 
c) 2010+ 

 
4. Har du på bilen när du skrapar rutan under vintern? 

a) Ja 
b) Nej 
 

5. Om ja, hur lång tid brukar det ta att skrapa rutan? 
a) 0-2 min 
b) 2-5 min 
c) 5-10 min 
d) 10+ min 
 

6. Varför har du på bilen när du skrapar rutan? 
a) för att värma bilen 
b) för att värma motorn 
c) för att imman ska försvinna 
d) jag vet inte 
e) jag har inte bilen på när jag skrapar rutan 
 

7. I följande situationer har jag på bilen utan att köra: 
a) När jag står i kö på drive-through 
b) När jag väntar på någon 
c) I stilla trafik 
d) För att värma bilen 
e) För att värma motorn 
f) När jag tankar bilen 
 

8. Tänker du på miljön när du väljer att ha av/på bilen? 
a) Ja 
b) Nej 
 

9. Utsläppta föroreningar första halv-minuten som motorn är i tomgång; är ekvivalent med att 
köra 15-50 mil när motorn är varm. Om du visste detta, hade det ändrat dig från att ha bilen på 
i tomgång? 
a) Ja 
b)Nej 
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4. Resultat 
I det här kapitlet framställs de resultat som har omfattats av fältstudien och den praktiska delen 
av arbetet, alltså enkätundersökningen men också fordonsstatistiken som hänvisats till i 
litteraturstudien. Statistiken har huvudsakligen presenterats i form av diagram och tabeller, 
samt förklarande text. Resultat som har redovisats nedan är svar från enkätundersökningen och 
kommer presenteras i form av både flytande text, tabeller och diagram. 

4.1 Fordonsstatistik 
Tabell 1. Fordonsstatistik januari 2019 (transportstyrelsen, 2019) 
 AVREGISTRERAD AVSTÄLLD I TRAFIK  Totalsumma 
BUSS 1 607 5 092 15 112  21 811 
LASTBIL 69 326 292 481 654 517  1 016 324 
MOPED 4 414 233 812 82 913  321 139 
MOTORCYKEL 8 006 286 154 298 775  592 935 
MOTORREDSKAP 258 3 156 17 094  20 508 
PERSONBIL 563 486 1 453 732 4 859 202  6 876 420 
SLÄPVAGN 18 221 320 436 1 191 343  1 530 000 
SNÖSKOTER 498 15 286 77 428  93 212 
TERRÄNGHJULING 157 9 488 50 367  60 012 
TERRÄNGSKOTER 1 672 162 835 166 564  331 071 
TERRÄNGSLÄP  14 49  63 
TERRÄNGVAGN 388 3 959 10 107  14 454 
TRAKTOR 2 487 143 792 338 096  484 375 
      
Totalsumma 670 520 2 930 237 7 761 567  11 362 324 
 

 
Tabellen ovan illustrerar både antalet och fördelningen av de fordon som finns i Sverige. 
Eftersom att de även visat antalet fordon som idag är ute i trafiken kan ett noggrannare resultat 
framställas. Statistiken är genomgripande med alla olika fordonstyper men för projektet 
avgränsas dessa och mest fokus läggs på personbilar. Denna fordonstyp utgör den största delen 
av Sveriges transport och belastar miljön mest med sina koldioxidutsläpp.   
 
På Transportstyrelsens hemsida gick det att ta fram tabeller innehållande siffror på hur många 
nyregistrerade bilar som införts i trafiken varje år endast mellan år 2005 och 2016. Denna 
information är relevant för att kunna dela upp personbilarna i olika block och jämföra bilarnas 
utsläpp med avseende på det år de tagits in i trafiken. Den första tabellen visar personbilar 
tillverkade från år 2005 till 2009 och den andra tabellen illustrerar personbilar tillverkade år 
2010-2016. 
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Tabell 2. Personbilar tillverkade år 2005 till år 2009. (transportstyrelsen, 2019) 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Totalt antal nyregistrerade bilar 
[st.] 268 526 277 404 300 270 247 833 208 985 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] 193,78 188,57 181,36 173,92 164,49 
Bensindrivna bilar [st.] 242 108 223 466 197 860 159 656 124 062 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] 194,38 189,93 184,86 178,08 168,96 
Dieseldrivna bilar [st.] 25 156 53 591 101 748 87 415 84 185 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp [g/km] 187,78 183,13 174,74 166,54 158,1 
 
 
Tabell 3. Personbilar tillverkade år 2010 till år 2016. (transportstyrelsen, 2019) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totalt antal 
nyregistrerade bilar [st.] 276 248 287 624 264 156 252 456 296 906 339 673 364 120 
Genomsnittligt 
koldioxidutsläpp [g/km] 151,24 141,83 135,54 133,29 130,98 126,26 123,05 
Bensindrivna bilar [st.] 127 951 94 289 79 442 94 503 111 454 131 052 159 354 
Genomsnittligt 
koldioxidutsläpp [g/km] 159,26 146,93 139,12 132,48 129,02 125,25 123,3 
Dieseldrivna bilar [st.] 136 466 172 308 172 806 150 168 174 187 194 423 188 082 
Genomsnittligt 
koldioxidutsläpp [g/km] 144,16 137,48 133,6 134,63 135,25 131,85 129,54 
 

 
Transportstyrelsen presenterade inte statistik på antal nyregistrerade personbilar innan år 2005 
och efter år 2016. Ett medelvärde valdes att ta på förändringen i antal mellan år 2010 och 2016 
för att estimera antalet nyregistrerade bilar år 2017, 2018 och 2019. Medelvärdet indikerade att 
det blev en ökning med 5 procent varje år vilket resulterar i att år 2017 bestod av ca  
382 000 st. nyregistrerade bilar, år 2018 innehöll ca 401 000 st. och att år 2019 registrerades 
ca 421 000 st. Summan av antalet personbilar registrerade från år 2010 till år 2019 blir  
3 286 465 st. vilket utgör nästan hälften av alla personbilar som finns idag. 
 
Majoriteten av bilarna ute i trafiken är tillverkade efter år 2005. Utifrån data samlade från år 
2005 till år 2016 beräknas medelvärdet för koldioxidutsläpp för personbilar med hjälp av 
följande formel som summerar data från tabell 2 och tabell 3: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶2����� =  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

      (1) 
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Där i står för årtalet och n står för antalet år som det totalt har använts.  
Resultatet blev 153,69 g/km. 
 
Utifrån värden från ytterligare statistik kan ett ungefärligt värde på koldioxidutsläpp i tomgång 
beräknas. Följande värden krävs för att göra beräkningen: 
 
Tabell 4. Fordonskilometer år 2017 (trafikverket, 2017) 

 Km per år Km per dag 
Km per dag per 

bil 

Fordonskilometer för personbilar år 2017 68 miljarder 186 miljoner 38 

 
 
Tabell 5. Koldioxidutsläpp år 2017 (körkortonline, 2019) 

 
Kg per år per 

bil Kg per dag per bil 

Genomsnittligt koldioxidutsläpp för personbil år 
2017 3 000 8 

 
 
 

Genom att kombinera trafikverkets handbok och trafikverkets statistik beräknas summan för 
koldioxidutsläpp per år för varje personbil i genomsnitt till: 
 
38 km × 153,69 g/km = 5 840 g =5,84 kg     (2) 
 
Enligt tabell 5 ska en personbil i snitt släppa ut 8 kg koldioxid per dag. Enligt det beräknade 
värdet i ekvation 2 ovan släpper varje personbil ut ca 6 kg koldioxid per dag. Detta värde är 
beräknat utifrån antal kilometer som färdats, vilket innebär att skillnaden i utsläpp utgörs av 
tomgångskörning. Beräkningen visar att tomgångskörningens kvantitet beräknas gå upp till ca 
2 kg per dag per bil, vilket är ca 25 % av personbilarnas totala koldioxidutsläpp.  

4.2. Resultat av Enkätundersökning 
Från den framställda enkätundersökningen lyckades det erhållas svar från 100 st människor. 
Resultatet av frågeställningarna visas i följande figurer.  Syftet med enkätundersökningen var 
att försöka identifiera ett mönster i människors beteende gällande tomgångskörning, samt om 
upplysningen av tomgångskörningens negativa påverkan på miljön; skulle ändra människors 
framtida beteende gällande tomgångskörning. I enkätundersökningen valdes det att fokusera 
på huruvida människor hade deras personbilar i tomgång under vintern när de precis startat 
bilen. Alla frågor och svar finns presenterade i Bilaga 3. Ungefär 70 % av de som svarade på 
enkätundersökningen tillhörde åldersgruppen 18-24 år. Sammanställningen av undersökningen 
konstaterade att 81 % hade bilen på i tomgång samtidigt som man skrapade rutorna under 
vintern. Där majoriteten (54.26 %) hade bilen på i tomgång i ca 2-5 min innan avfärd. De mest 
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förekommande anledningarna till varför förare valde att ha motorn på i tomgång var att värma 
bilen (49 %), för att imman ska försvinna (23 %) och värma motorn (17 %). 
 

 

 
 
Förutsatt att samtliga Sveriges bilister beter sig enligt de som besvarade enkäten kan en del 
resultat sammanställas.  Antal personbilar i trafik enligt tabell 1 är ca 4 860 000 st. Endast 7 % 
körde bilar som är tillverkade innan år 2000, resterande 93 % kör bilar tillverkade efter det. Att 
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81 % hade bilen på bilen i tomgång innebär att ca 3 937 000 st. bilar har motorn igång då 
rutorna skrapas. 64 % av dessa har bilen på mer än 2 minuter, vilket är mer än vad de flesta 
lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillåter i Sveriges storstäder. De vanligaste situationerna då 
bilister står i tomgång är vid stilla trafik (73 %), kö på drive-through (69 %), för att värma bilen 
(58 %) och när de väntar på någon (43 %). Utifrån svaren på de två sista frågorna går det att 
konstatera att majoriteten har bilen på i tomgång pga. okunnigheten av konsekvenserna som 
tomgångskörning har på hälsa och miljö.  

5. Diskussion och Slutsats 
I det här kapitlet presenteras diskussionen och analysen kring projektet. I diskussionen så 
diskuteras både litteraturstudien och fältstudien och resultaten från dem kopplas även ihop med 
egna åsikter kring det hela. I slutsatsen dras sedan svaret på hela projektet och frågeställningen 
utifrån analysen och hela arbetet som utförts.  

5.1. Diskussion 
Resultaten sammanställdes från två olika håll; dels från statistik och beräkningar och dels från 
enkätundersökningen. När resultatet beräknades via statistiken togs ett medelvärde utifrån de 
samlade siffrorna för koldioxidutsläpp i gram per km för de olika åren. Detta tillsammans med 
antal fordonskilometer för personbilar visade ett estimerat värde på koldioxidutsläpp ifall bilen 
endast var i rörelse. Från detta gick det då att beräkna hur stor mängd av utsläpp som 
tomgångskörningen utgör. Resultatet visade att ca 2 kg koldioxid per dag släpps ut från varje 
bil vilket är 25 % av det totala koldioxidutsläppen för bilen den dagen.  
 
Bilar står på tomgång i olika situationer, något som enkätundersökningen visade. På vintern är 
det vanligt att det sker när bilister ska skrapa rutorna på bilen och vill att bilen ska värmas upp 
samtidigt. Hela åtta av tio personer har bilen på i tomgång då de skrapar rutorna. De vanligaste 
situationerna till att bilister har bilen på i tomgång är i stilla trafik, kö på drive-through, för att 
värma bilen och när man väntar på någon. I stilla trafik kan inte bilisten göra så mycket åt 
situationen i många fall, om inte bilen är ny och stängs av automatiskt då bilen står stilla. De 
andra situationerna går att undvikas genom förarens beteende. Dessa är situationer då bilisten 
pga. bekvämligheten väljer att ha bilen igång. En del bilar kan behöva vara igång en stund 
innan imman försvinner från rutorna och i dessa fall handlar det inte om bekvämlighet längre 
utan det blir en fråga om säkerhet. 
 
Enkätundersökningen besvarades till stor del av bilister i åldersgruppen 19-24 år, vilket är i 
samma åldersgrupp som vi rapportskrivare tillhör. Det ska uppmärksammas då 
enkätundersökningen kan ha sett annorlunda ut ifall fler från de äldre åldersgrupperna hade 
deltagit och gett sina svar. Svaren hade troligen sett annorlunda ut då bilister med åldern blir 
mer mogna men också mer bekväma. När dessa äldre bilister växte upp var miljöproblem inte 
lika aktuellt och uppmärksammat som det är idag, bensinen var dessutom billigare förut. Många 
äldre har svårt att ändra sina vanor och därför hade troligen resultatet blivit värre, dvs. mer 
tomgångstid ifall fler av de äldre som svarade. Dessutom kan de ha lärt sig att man inte ska 
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starta och stoppa motorn för ofta. Detta baserades på vad som var bäst för motorns slitage när 
de tog körkort. Sådana kunskaper riskerar man att hålla fast vid och inte ompröva i takt med 
teknikutvecklingen.  
 
En situation då bilar står på tomgång är vid trafikljus, speciellt trafikljus som inte fungerar med 
sensorer som känner av bilens närvaro utan fungerar efter inställd tid. Nätterna då färre bilar 
befinner i trafiken kan dessa trafikljus skapa irritation hos förare och orsakar även en ökad 
tomgångstid. Tomgångskörning kan inte helt och hållet undvikas, det är idag oundvikligt i vissa 
trafiksituationer för många bilar. 
 
För att lyckas med att minska tomgångskörningen i Sverige bör bilister upplysas om hur 
tomgångskörning påverkar både människor samt miljön i samhället. Enkätundersökningen 
visade att majoriteten inte visste om konsekvenserna tomgångskörning hade på hälsa och miljö. 
De påstod även att de hade de hade minskat tomgångskörningen om de hade haft kunskap om 
påföljderna. Det bör därmed uppmanas samt upplysas för befolkningen hur landets mål med 
avseende på utsläpp ligger till för att väcka och öka ett ansvarstagande hos bilister som kan 
ändra dess beteende för att påverka miljön positivt. Andra sätt att ändra människors 
beteendepåverkan kan vara att även upplysa om utsläppens negativa påverkan på människor 
genom att upplysa bilister på hur allvarligt bilavgaser faktiskt är. Det kan lyftas fram till den 
generella befolkningen, genom att exempelvis nämna via olika medieplattformar, skolor och 
organisationer. Det kan även vara bra att mer noggrant förklara detta i trafikskolor och 
inkludera fler frågor i teoriprovet som behandlar ämnet. 
 
En debattartikel har skrivits om varför tomgångskörningen måste tas på allvar. Den går att läsa 
i Bilaga 4. Debattartikeln är en konkret åtgärd för att öka kunskapen hos bilister. Flera åtgärder 
för att minska tomgångskörningens kvantitet finns angivet i debattartikeln.  Denna debattartikel 
ska publiceras på KTH:s hemsida och lokala tidningar.  
 

5.2. Känslighetsanalys 
Ett medelvärde för koldioxidutsläpp för varje bil användes för att förenkla vid beräkning av 
utsläppens kvantitet. Detta leder till ett mindre noggrant resultat då alla bilar självklart inte 
släpper ut lika mycket koldioxid och den mängden inte är exakt 153,69 g/km som beräknat i 
ekvation 1. För att få noggrannare resultat behöver fordon delas in i olika block där de 
kategoriseras efter bland annat hur mycket de släpper ut i tomgång, tomgångstid och antal 
fordonskilometer.  
 
Ett antagande gjordes att hela Sveriges befolkning agerar som resultatet från 
enkätundersökningen. I själva verket var det ett litet antal människor i förhållande till Sveriges 
alla körkortsinnehavare som svarade på enkäten. Dessutom tillhörde de flesta svaren bilister i 
åldersgruppen 18-24 år. Svaren hade troligen sett väldigt annorlunda ut med ett större antal 
svar och fler svar från äldre åldersgrupper.  
 



 

24 

Utsläppsmängden är känslig för politiska förändringar och ingripanden. Regeringen har makten 
att införa lagar som att t.ex. att alla bör ha en elektrisk motorvärmare för att hindra de utsläppen 
som orsakas av kallstarter. Skillnader i bränslepris kan också ha en påverkan på utsläppen från 
alla fordon. En ökning på priset hade antagligen minskat antalet färdande kilometer hos privata 
bilförare och en minskning på priset hade förmodligen gett motsatt effekt.  
 
 

5.3. Hållbarhetsanalys 
Ur ett miljömässigt perspektiv råder det flertal negativa aspekter med tomgångskörning. De 
utsläppta avgaser vid tomgång från att bilen startats tills att katalysatorn har uppnått sin 
arbetstemperatur; är det enbart orenade avgaser med skadliga ämnen som släpps ut. Trots att 
katalysatorn reducerar farliga utsläpp med ca 80-95% när dess arbetstemperatur är uppnådd, 
släpps det fortfarande ut skadliga ämnen i form av koldioxid. I denna rapport konstaterades att 
tomgångskörning stod för ca 25 % av all koldioxidutsläpp från personbilar, dvs. ca 2 kg per 
dag per bil. Arbete med att minska utsläpp av tomgångskörning är väsentligt eftersom inrikes 
transporter i Sverige står för ca 30 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. 
 
Ur ett socialt perspektiv finns det både positiva och negativa aspekter med tomgångskörning. 
Minskad tomgångskörning i samhället gynnar människors hälsa, med förbättrad luftkvalitet 
och människor utsätts för mindre halter av farliga avgaser som försämrar hälsan. Men det 
förekommer situationer då tomgångskörning är oundvikligt t.ex. för utryckningsfordon och 
yrkesfordon. Ambulans- och polisbilar måste t.ex. agera snabbt vid en brott- eller olycksplats.  
En annan förekommande anledning till att bilen stod på i tomgång enligt enkätundersökningen 
var att förebygga imma i bilen. Dvs. ännu ett fall där tomgångskörning är oundvikligt då man 
riskerar att bli en fara i trafiken istället, och riskerar att köra på fotgängare eller andra 
trafikanter. 
 
Ur en Ekonomisk synvinkel finns det mycket som gynnas av minskat utsläpp från 
tomgångskörning.  I en rapport av IVL Svenska Miljöinstitutet år 2018 förekommer det att de 
socioekonomiska kostnaderna av luftföroreningar kan uppskattas till ca 56 miljarder kronor 
(Gustafsson, 2018). Kostnaderna är baserad på bl.a. långvariga sjukdomar efter hjärtinfarkt 
eller stroke, samt tidiga dödsfall. Tillvägagångssättet är baserat på att uppskatta antalet livs år 
förlorade per dödlighet och multiplicera dessa med värden för ett livsår (VOLY- value of a life 
year).  

5.4. Slutsats 
 
Målet med arbetet var att fastställa den samlade tomgångskörningens miljöpåverkan i Sverige 
och ge konkreta förslag på förbättringar i beteende hos fordonsförare. Beräkningar som gjordes 
baserat på litteraturstudie och statistik visade att varje bil i snitt släpper ut ca 2 kg koldioxid 
per dag vid tomgångskörning, vilket är 25 % av det totala utsläppet som ligger på 8 kg per dag.  
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Enkätundersökningen visade att de vanligaste situationerna då bilister står i tomgång är vid 
stilla trafik (73 %), kö på drive-through (69 %), för att värma bilen (58 %) och när de väntar 
på någon (43 %). Majoriteten påstod att de hade minskat sin tomgångskörning ifall de kände 
till konsekvenserna vilket tyder på att många bilister idag inte har den kunskapen.  
 
Ett förslag på att förbättra fordonsförares beteende är att publicera en debattartikel som klargör 
tomgångskörningens miljöpåverkan. Förutom det finns fler förslag angivet i debattartikeln i 
bilaga 4. 
  

5.5. Fortsatt arbete 
 
Vid fortsatt arbete bör man främst få kontakt med de stora bil- och lastbilsföretagen för att 
undersöka de värden och statistik som finns samlat på deras fordon. Värden på t.ex. hur mycket 
vissa fordon släpper ut i tomgångskörning och statistik på t.ex. hur mycket dessa fordon 
tomgångskör per år hade medfört mer noggranna resultat. Det är möjligt att gå väldigt djup 
inom området och dela upp bilar i olika block. Blocken kan bestå av olika bilmodeller och 
årsmodeller. För att göra det krävs information från de olika bilföretagen.    
 
Lastbilar och bussar är fordon som också bör undersökas för att kvantifiera tomgångskörning 
mer omfattande. En del fordon får stå på tomgång i mer än en minut för att driva en anläggning. 
Ute på gatorna ser man dock att detta inte är det enda fallet då lastbilar och bussar står i tomgång 
i mer än en minut. En del lastbilschaufförer kan ha lastbilen på i parkeringen och prata med 
kollegan. Många busschaufförer som antingen ankommit för tidigt eller väntar på slutstationen 
innan den vänder väljer att inte stänga av motorn och väljer istället att stå på tomgång i flera 
minuter.  
 
Det bör även undersökas hur el- och hybridfordon påverkar tomgångskörning samt hur lång tid 
det kommer att ta innan det blir någon signifikant påverkan av dessa. 
 
I Trafikanalys rapport på den fördjupade uppföljningen av de transportpolitiska målen, nämns 
det om överflyttning mellan trafikslag som en konsekvens av människors ändrade beteende. I 
SCB:s och BRÅ:s trygghetsundersökningar har kvinnor alltid haft en större andel som just tar 
ett annat färdsätt pga. oro för brott än män. I och med att kvinnor står för den största 
kollektivtrafik andelen och är mest benägna att byta färdsätt, kan det vara intressant att följa 
upp om otryggheten är en bidragande faktor för ökat utsläpp. Detta eftersom att kvinnor väljer 
att färdas med taxi istället för kollektivtrafik på kvällarna för att undvika att utsättas för brott. 
Det hade lett till att fler taxibilar och andra liknande färdmedel bidrar till onödiga utsläpp, samt 
onödig tomgång då taxibilar t.ex. väntar på sina kunder med motorn påslagen (Saxton, 2018).  
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Appendix 

Bilaga 1. Koldioxidutsläpp i ton per person, år 2016. (Holmström, 2019) 
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Bilaga 2. Sveriges växthusgasutsläpp uppdelade i åtta kategorier. (Industri, inrikes 
transporter, jordbruk, el och fjärrvärme, uppvärmning av bostäder och lokaler, 
arbetsmaskiner, avfall, lösningsmedel och övrig produktanvändning) (Klintwall, 2016) 
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Bilaga 3. Resultat från enkätundersökning 
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Bilaga 4. Debattartikel 

 

Tomgångskörning måste tas på allvar 
 
Tomgångskörningens påverkan på miljön måste tas på allvar. Bilister står dagligen för onödiga 
utsläpp där bilar står påslagna i situationer som är helt onödiga. Specifikt under vintern är det 
en negativ trend att bilen står i tomgång i samband med att man startar och skrapar bort snö 
från bilen. Enligt en enkätundersökning utförd av oss under våren 2019 är de främsta 
anledningarna till att motorn står i tomgång; imma på fönsterrutorna och uppvärmning av bilen 
innan avfärd. Dessa beteendeaspekter måste förändras eftersom de dels är grundade på 
felaktiga anledningar samt dels utförda på miljöns bekostnad för att öka människors 
bekvämlighet.     

  
Det råder en okunnighet gällande tomgångskörning samt dess faktiska påverkan på miljön. 
Enligt enkätundersökningen besvarad av bilister i åldrarna 18-55 år, svarade ca en femtedel att 
man hade motorn påslagen i tomgång i syfte att värma motorn under vintern. Detta är ett 
exempel på människors okunnighet kring hur motorn effektivt kan värmas upp. Uppvärmning 
av motorn går nämligen långsamt under tomgång, man ska snarare köra omgående efter start. 
Men även om man kör bilen omgående utsätter man fortfarande motorn för en kallstart. På 
årsmötet för American Chemical Society 2016 presenterades en rapport skriven av 
amerikanska forskare där det nämns att de första 30 sekunderna efter kallstart är ekvivalent 
med den mängd avgaser som släpps ut av en varm bil som körts 15-50 mil. För att kunna 
kvantifiera detta i ett mer begripligt sammanhang, betyder det att de första minuterna av 
tomgångskörning efter en start; står för lika mycket utsläpp som resterande sträckan det tar för 
den genomsnittlig resa till jobbet i Sverige. Cirka hälften från samma enkätundersökning 
svarade att bilen var på för att värma bilen. Detta leder till ännu mer utsläpp av avgaser som 
inte bara är onödiga, men också är ännu farligare. Detta uppstår då katalysatorn inte hunnit 
bearbeta utsläppen då den ej uppnått sin arbetstemperatur. En effektiv lösning till detta problem 
som minskar onödiga utsläpp utan att det utförs på bekvämlighetens bekostnad; är att hota med 
att införa en lag som gör det obligatoriskt att använda elektriska motorvärmare. Användning 
av elektriska motorvärmare innebär normalt även att den har en kupévärmare inkopplad; vilket 
uppfyller bilisters krav om en uppvärmd och behaglig bil. En sådan implementering löser 
samtliga ovannämnda problem och sparar även mycket tid för förare då man kan köra iväg 
omgående. Man kan förslagsvis som utgångspunkt ha regel att motorvärmare måste användas 
vid temperaturer under 10 grader Celsius, liknande reglerna för sommar-och vinterdäck, där 
lagen träder i kraft efter ett visst datum samt rådande väderlek.  

  
De flesta kommuner har idag något som kallas för enminutsregeln, dvs. att motorn får gå på 
tomgång i högst en minut. Detta är en regel som inte alls följs i nuläget, delvis för att bilister 
är ovetandes om regelns existens samt att det är väldigt svårt att bli dömd för brott mot denna. 
Regeln måste skärpas genom att underlätta för myndigheter och polis att bötfälla förare som ej 
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följer denna regel. Likt hur skatteverket infört kontrollenheter anslutna till kassaregister hos 
företagare för att förebygga skattefusk, behövs det ett liknande system eller apparatur som är 
ansluten till motorn som övervakar den tid motorn är på i tomgång. Om detta implementeras 
av myndigheter kan tomgångskörning minskas samt enklare att identifiera människor som ej 
följer reglerna. En skatt eller böter bör införas som konsekvens till att enminutsregeln bryts. 
Detta medför ett incitament för förare till att minska tomgångskörningen i Sverige, samt en 
inkomstkälla för kommuner.         

  
En ytterligare anledning till att tomgångskörning bör motverkas är de hälsorelaterade- och 
ekonomiska konsekvenserna. Utsläpp av luftföroreningar har dödliga effekter på människors 
hälsa. Främst är det hjärta och kärl som påverkas. Medellivslängden på befolkningen i t.ex. 
Stockholm minskas med ett halvår på grund av luftföroreningarna enligt forskare från 
Karolinska institutet som forskar om luftföroreningar. Det innebär att luftföroreningar påverkar 
medellivslängden mer än t.ex. bilolyckor. I en rapport skriven av IVL Svenska Miljöinstitutet 
år 2018, uppskattas det att bilavgaser i Sverige leder till cirka 2 800 dödsfall per år.  Om detta 
betraktas ur ett helhetsperspektiv står det för fler dödsfall år 2017 än t.ex. alkoholrelaterad 
dödlighet (2 000), självmord (1 190) och narkotikaförgiftningar (960). Alla bidragande faktorer 
som leder till onödigt utökat utsläpp av farliga avgaser bör motarbetas. Därmed bör 
tomgångskörningens miljöpåverkan tas på fullaste allvar. I vår rapport kunde slutsatsen dras 
att tomgångskörning står för ca 25 % av all koldioxidutsläpp orsakade av bilavgaser. 
Tomgångskörning uppkommer i stora drag på grund av bilisters beteende samt körvana. 
Drastiska beteendeförändringar kommer därmed leda till ett minskat utsläpp, färre dödsfall 
samt ett mer hållbart samhälle. 
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