
EN STUDIE OM KALLSTARTADE BILAR OCH  
DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN 

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN

En kallstartad bil orsakar onödiga utsläpp av skadliga ämnen.  
Genom att använda ett bilvärmesystem minskar eller försvinner 
nästan helt de skadliga utsläppen. 

Det är slutsatsen av en nyligen genomförd studie. 



Att kallstarter påverkar miljön negativt är något som de flesta känner till. Men det är få som känner till 
hur mycket ett elektriskt bilvärmesystem faktiskt sänker de skadliga utsläppen.

Teknologiska forskningscentralen VTT har i en serie studier mätt och jämfört utsläppen av flera hälso-
farliga ämnen från kallstartade bilar respektive bilar som förvärmts med ett elektriskt bilvärmesystem.

Studien visar att utsläpp av hälsofarliga kolväten och kolmonoxid i princip helt kan eliminieras vid kall-
start och utsläppen av kväveoxider reduceras dramatiskt om man använder ett bilvärmesystem. Utöver 
detta minskar även bränsleförbrukningen. 

Studierna visade också att varje del av bilvärmesystemet har effekt på mängden skadliga utsläpp. Alla 
delar krävs för att hålla utsläppen på en så låg nivå som möjligt. 

23%

Koloxid och kolväten  
reduceras med 99% .

Kväveoxider minskar med upp 
till 50%.

Bränsleförbrukningen minskar 
med 23%.

Resultaten gäller de första 20 minuternas bilkörning under kalla dagar. Vid kortare sträckor ökar påverkan  
ytteligare. Till exempel minskar bränsleförbrukningen med 32% de första 4 km.

ELEKTRISKT MOTORVÄRMESYSTEM 
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Ett bilvärmesystem bidrar till att: 



Att sänka nivån av onödiga utsläpp är centralt 
för att förbättra vår luftkvalité. En kall motor 
släpper ut mer skadliga ämnen än en varm. 

Redan vid +10°C gör bilvärmesystemet att 
motorns energieffektivitet ökar jämfört med 
en kallstart. När motorn är kall sker en ofull-
ständig förbränning på grund av att motorns 
arbetstemperatur är för låg. Vid ofullständig 
förbränning bildas partiklar och kolväten, som 
bidrar till de allvarligaste hälsoproblemen 
i trafikmiljön. Avgaserna är ohälsosamma 
för människor och djur och bidrar även till 
växthuseffekten. 

Det svenska Naturvårdsverket har påtalat att 
vi genom att använda ett bilvärmesystem kan 
förbättra bilarnas energieffektivitet och mins-
ka både drivmedelsförbrukning och utsläpp av 
skadliga ämnen. 

"Att använda ett bilvärmesystem är ett  
mycket enkelt sätt att påverka den egna 
bilens energieffektivitet och på så sätt bidra 
till renare luft".

 

Koldioxid, CO2

Exponering för koldioxid (CO2) i de nivåer 
som konstaterats i utomhusluften är inte 
skadligt. CO2 är dock en viktig växthusgas 
som bidrar till den globala uppvärmningen, 
genom att en större del av den värme som 
reflekteras från jorden behålls i  
atmosfären.

Partiklar
Partiklar från bilens avgaser irriterar luft-
vägarna och bidrar till att försämra vissa 
typer av lungsjukdomar. Partiklar beräknas 
bidra till flera tusen för tidiga dödsfall per 
år i Sverige. 

Koloxid, CO
En lukt- och färglös gas som är en av 

de största föroreningarna i bilavgaser. 
Koloxid uppstår vid tomgångskörning och 

ofullständig förbränning och kan orsaka 
allvarlig förgiftning hos människor.  

FAKTA OM KALLSTARTER

Kolväten  
Kolväten bidrar tillsammans med kväveoxi-
der till att det bildas marknära ozon. 

EN KALL BIL DRAR MER BRÄNSLE ÄN EN VARM. 

MED EN VARM BIL KAN DU GÖRA EN INSATS FÖR MILJÖN. 

EN KALL BIL ORSAKAR HÖGRE UTSLÄPP ÄN EN VARM.

Kväveoxider NOx 
En av de mest skadliga komponenterna i

avgaserna är kväveoxid. Kväveoxider (NOx) 
bildas när motorerna förbränner bensin 

eller diesel. NOx är ett samlingsnamn 
för gaser kväveoxid (NO) och kvävedioxid 

(NO2).



HUR GENOMFÖRDES TESTERNA?

Studien utfördes av det oberoende forskningsinstitutet VTT. VTT är det ledande forsknings- och tekni-
kinstitutet i norden, med 73 års erfarenhet av vetenskaplig spetsforskning. 

VTT har på uppdrag av DEFA utfört en serie studier där utsläpp från kallstartade bilar har jämförts 
med utsläpp från bilar som är utrustade med ett elektriskt bilvärmesystem. Studierna utfördes i en 
klimatkammare i VTT´s fordonslaboratorium. Bilarna testades vid kallstart samt med förvärmd motor 
där ett komplett elektriskt bilvärmesystem installerats (motorvärmare, kupévärmare & batteriladd-
are). (Läs mer om VTT på www.vttresearch.se)

OM VTT - Teknologiska forskningscentralen VTT AB

OM STUDIEN

VID KALLSTART:
Defrost:  Full effekt
Framruta  På
Bakruta  På
Sätesvärme På
Spegelvärme På

VID START MED MOTORVÄRMARSYSTEM:
Defrost:  Lägsta effekt
Framruta  Av
Bakruta  Av
Sätesvärme Av
Spegelvärme Av

ANVÄNDNING AV BILARNAS INTERNA VÄRMESYSTEM: 

Diesel, Euro 6
Mercedes-Benz V200 CDI (2014) 

Bensin, Euro 5
Ford Mondeo (2011),  

Klimatkammare med temperaturen -20°C

Testerna utfördes i en klimatkammare där tem-
peraturen var -20°C. En bensindriven bil och en 
dieseldriven bil valdes ut för testerna. Bilarna 
förvarades i klimatkammaren över natten innan 
testet, för att efterlikna en situation där bilen 
parkerats utomhus i minusgrader. I den förvärm-
da bilen laddades batteriet under 7 timmar in-
nan testet och motorvärmare samt kupévärmare 
startades 3 timmar innan testet. 

Efter att bilarna startats utfördes en körcykel i 
enlighet med NEDC, New European Driving Cycle. 
NEDC är den gängse fomen för fordons- och 
emissionstester i Europa. Den är utformad att 
efterlikna ett normalt användande av en per-
sonbil och används för att bedöma utsläpp och 
bränseleekonomi. Testcykeln är baserad på en 
körsträcka av 11 kilometer men i studien testa-
des även hur emissionerna förändrades under 
de första 4 kilometrarna. 

Vid testerna användes bilarnas interna 
värmesystem efter behov. Vid kallstartstesterna 
användes alla system (defrost, uppvärmning av 
fram- och bakruta, spegelvärmare) och vid start 
med förvärmd motor användes enbart defrost på 
lägsta effekt. Vid alla testerna användes fram- 
och bakljus.

Under alla testerna övervakades även bräns-
leförbrukning, temperatur i kupé, motortempera-
tur samt batteristatus. Efter ufört test laddades 
batteriet fullt för att kontrollera hur mycket 
elektrisk energi som förlorats under testet.

Tester utfördes även för att visa hur bilvärme- 
systemets olika delar påverkar utsläppen.  
(motorvärmare, kupévärmare & batteriladdare)   

TESTPROCEDUR

TESTBILAR: TESTMILJÖ



Bensin Diesel
KALLSTART WARMUP % KALLSTART WARMUP %

CO (g/km) 8,687 0,000 - 100% 2,785 0,074 - 97,5%

HC (g/km) 1,891 0,142 - 92,6% 0,373 0,015 - 94,6%

NOx (g/km) 0,353 0,169 - 51,4% 0,973 0,599 - 38,1%

CO2 (kg/km) 0,306 0,253 - 17,3% 0,254 0,198 - 22,1%

PM (g/km) 0,152 0,012 - 92% 0 0   0

Bensin 
(l/10km)

1,37 1,069 - 22% 1,001 0,765 - 23,6%

RESULTAT

Studien visade att användande av 
ett elektriskt bilvärmesystem hade 
mycket stor påverkan på de utsläpp 
som sker vid kallstart. Studien 
visade också att alla delar av ett 
bilvärmesystem var viktiga för att 
minimera utsläppen.

Vad visade studien?

23%

50 %

CO
C10H22

1% Koldioxid & kolväten är ämnen som inte 
ska förekomma vid fullständig förbränning. 
Dessa eliminerades nästan helt, tack vare.  

Kväveoxid, som även förkommer vid opti-
mal förbränning, minskades drastiskt. 

Bränsleförbrukningen minskade med 23%. 
Vid kortare sträckor än 4 km minskade 
bränsleförbrukningen med upp till 32%.  
Ett fulladdat batteriet innebär att genera-
torn inte behöver köras fullt för att försörja 

Tabell 1

Diagram 1

Diagram 2

I diagram 1 & 2 representerar de röda staplarna 
värdena vid användning av bilvärmesystemet  
WarmUp. Medelvärdet för sänkningen av de skadliga 
utsläppen hos en bensinbil var -71%. Medan det för 
dieselbilen var något lägre, -51%.  

I tabell 1 redovisas de mätvärden som uppmättes under testerna, både i exakta värden och i procentuell 
minskning.

bilens interna värmesystem; sätesvärme, defrost, up-
pvärmning av fram- och bakruta samt spegelvärme. 
Den minskade påfrestningen på generatorn bidrar till 
att bränsleförbrukningen minskar. 

att att motorn redan vid start hade optimal arbets-
temperatur.
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Motorvärmare Batteriladdare Kupévärmare

Motorvärmaren ser till att  
temperauren på olja, motorblock 
och kylarvatten är optimal för att 
skapa bästa möjliga förutsättning-
ar för en effektiv förbränning. 
Den tillverkas och special-
anpassas för varje bilmodell. 

Batteriladdaren monteras i  
närheten av batteriet och ser till 
att batteriet alltid är fulladdat.   
När systemet ansluts till 230 V 
eluttag laddas batteriet, utan risk 
för överladdning. 

Kupévärmaren monteras under 
handskfacket på passagerar- 
sidan och ser till att kupén alltid 
är behagligt varm när du ska  
sätta dig i bilen. 

VILKA DELAR BESTÅR ETT BILVÄRMESYSTEM AV? 
AV?
Ett bilvärmesystem består av en motorvärmare, kupévärmare och en batteriladdare. Alla delar kan 
användas separat men det är tillsammans som man kan se de stora förbättringarna för miljön.  

i VTT:s studie framkom att batteriladdaren 
påverkade utsläppen i högre grad än förvän-
tat. Utan batteriladdare blev utsläppen  
betydligt högre. I stapeldiagrammet bredvid 
framgår de olika delarnas betydelse och 
påverkan på utsläpp av koldioxoid, kolväten, 
käveoxid och partikklar,  
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DE OLIKA DELARNAS PÅVERKAN PÅ UTSLÄPPEN

Batteriladdare Motorvärmare Kupevärmare Restutsläpp



KUPÈVÄRMARE 
Kupévärmaren tar bort behovet av 
sätesvärmare, defroster, upp- 
värmning av fram- och bakruta samt 
spegelvärmare, med minskad  
belastning på motorn som följd.  
Dessutom slipper du skrapa rutorna 
och kommer till en varm och skön 
bil!

STYRSYSTEM 
Med ett temperaturstyrt bilvärmesystem 
optimeras uppvärmningen efter rådande 
temperatur.  
Systemet räknar ut när det behöver startas 
för att bilen ska vara varm lagom till att 
den ska användas. Det ger ett energismart 
system som bara förbrukar energi när det 
verkligen behövs.  

MOTORVÄRMARE 
Motorvärmaren minskar bränsle- 
förbrukningen och utsläppen av 
skadliga ämnen genom att värma 
upp motorn så att den har optimal 
arbetstemperatur redan från start.
En motorvärmare bidrar till att 
minska utsläppen av partiklar och 
kväveoxider.  

BATTERILADDARE 
Batteriladdaren ser till att 
batteriet alltid är fulladdat, vilket 
gör att generatorn inte behöver 
belastas under den första delen 
av färden. Batteriladdaren har 
stor betydelse för utsläppen av 
koldioxid och kolväten.

Alla bilvärmesystemets delar är viktiga för att minimera skadliga utsläpp, hålla bränsle- och 
energiförbrukning på en låg nivå samt förhindra onödigt motorslitage. Det framgår av VTT:s  
rapport. Alla delar av värmesystemet bidrar på sitt sätt till en reducering av utsläppen och  
en höjning av komforten. 

HUR PÅVERKAR BILVÄRMESYSTEMETS OLIKA  
DELAR UTSLÄPP AV SKADLIGA ÄMNEN?



FÖR MER INFORMATION 

WWW.DEFA.COM

Du får en bil som startar lätt även 
när det är extremt kallt ute

Du får en bra start på resan utan att 
behöva skrapa isiga rutor 

Du minskar din bränsleförbrukning 
och sliter mindre på din bils motor

Du minskar utsläpp av växthusgaser Du minskar utsläpp av giftiga  
ämnen som är farliga för vår hälsa  

ARGUMENT

Besök oss på


