
Rätt bilval – idag och imorgon

Sten Forsberg



Volkswagen kommer att sluta med förbränningsmotorer

2019 Cirka 2040

Produktionsstart för den sista 

nya plattformen för 

förbränningsmotorer

Volkswagen slutar sälja 

bilar med förbrännings-

motorer

2026

Två modellgenerationer (2x7 år)

70 nya eldrivna bilmodeller planeras under de kommande tio åren



Volkswagen vägleds av målen i Parisavtalet

Volkswagen står bakom målet om ett nästan helt klimatneutralt samhälle 2050

Volkswagen har en vision för koldioxidneutral mobilitet

ID. levereras helt koldioxidneutral

Paradigmskifte inom hela Volkswagengruppen

Volkswagen helt koldioxidneutralt 2050



Bilindustrin är en del av utmaningen – globalt och i Sverige 
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Bilarna har blivit effektivare, men det behövs mer
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Katalysator

= minskning av HC, 

CO och NOx

Avgasåterledning 

(EGR)

= minskning av 

NOx

Dieselpartikelfilter

= minskning av 

partiklar, först använd i 

Passat B5 2.0 TDI

Dubbelkopplings-

växellåda (DSG)

= minskad 

bränsleförbrukning 

Automatisk start-

stopp

= utsläppsminskning

Selektiv katalytisk 

reduktion (SRC)

= minskning av NOx

först använt i Passat 

B6 BlueMotion

Aktiv 

cylinderavstängning 

(ACT)

= utsläppsminskning

Bensinpartikelfilter

= minskning av 

partiklar från TSI-

motorer

Mild hybrid (mHev)

= utsläppsminskning, 

först använd i Golf Mk 

VIII



Elbilen är mest klimateffektiv
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70 nya eldrivna bilmodeller från Volkswagen-koncernen fram till 

2028 



Europas största nätverk för elbilsproduktion

Volkswagen elektrifierar 

3 tyska fabriker. 

Zwickau  blir Europas 

ledande elbilsfabrik.



ID. 100% CO2-neutral genom hela livscykeln

100% grön el vid 

tillverkning av 

battericeller

100% grön el på 

fabriken i Zwickau

100% Volkswagen 

grön el via Elli

Återanvändning / 

Second Life

ID. är helt CO2-neutral när 

den lämnas över till 

kunden.



På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle

Vision: 100% koldioxidneutral e-mobilitet

Erbjudanden om koldioxidneutral drift 

av fordonet

Koldioxidneutral tillverkning
Inkl. komponenter och 

underleverantörer

Nollutsläpp

fordon Koldioxidneutral leverans till kunden 

hos återförsäljare

100% grön el
Infrastruktur för 

snabbladdning i EU

100% grön el
Infrastruktur för hemmaladdning

Volkswagens leveranslöfte

Kunderbjudanden 

Koldioxidneutral



Dieselbilen kommer att fortsätta spela en viktig roll under en övergångsperiod

Hög grad av effektivitet

Hög energidensitet

Selektiv katalytisk reduktionAvgasåterledning

Partikelfilter

20% mindre CO2 än med bensindrift



Den senaste dieselgenerationen

Utsläppsanalys: Bästa resultat för EA 288 EVO 

80 mg/km NOx EU-gräns

16 mg/km NOx -värde RDE/WLTP

(kombinerad)



• Batterikapacitet ökad från 9,9 till 13 kWh

• 55 km enligt WLTP, 70 km enligt NEDC

• 218 hk, TSI på 156 hk samt elmotor på 115 hk

• Tre driftslägen. E-Mode, GTE & Hybrid

• Justerbar laddningsnivå vid körning

Nya Passat GTE



ID-familjen – nästa generations elbilar

• Förförsäljningen startar 8 maj 2019

• Världspremiär på Frankfurt Motor Show september 2019

• Första bilarna levereras i början av 2020

• Teknik för att kunna bli självkörande



ID. CROZZ – Den elektriska Tiguanen 

Räckvidd upp till 50 mil 

225kW 4WD

Lanseras hösten 2020



”Folkets Laddbox”

I samband med lanseringen av ID. 2020 

lanseras också  Volkswagens egen 

laddbox.



Snabbladdningsnät genom Europa 

Status i Sverige: 

Färdig: Ytterån 

Under 

uppbyggnad: 

Karlstad, Örebro, 

Mantorp, Varberg, 

Spekeröd och 

Malmö

400 stationer längs motor-/huvudvägar

High Power charging 125-350 kWh  



Slutsatser

• Mobilitet är aldrig helt utsläppsfritt. Volkswagen har som mål att göra 

individuell mobilitet så utsläppsfritt och hållbart som möjligt

• Livscykeln är betydelsefull. Helt eldrivna bilar är mest effektiva när 

det gäller koldioxidavtryck. Med den senaste generationen fortsätter 

effektiva dieselmotorer att spela en viktig roll på vägen mot utsläppsfri 

mobilitet

• Volkswagen går i bräschen för e-mobilitet, en viktig möjliggörare av 

en koldioxidfri transportsektor




